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 การวิจัยคร้ังนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมและภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ  2) เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุท่ีม ี เพศ  อายุ      
สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ เขตท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
แตกตางกัน 3) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมท่ีมี
อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ4) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  องคประกอบของ
การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพ
จิตผูสูงอายุ
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 374
คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
คาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

 ผลการวิจัย พบวา
1. ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน อยูในระดับ

ปานกลาง และมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก
2. ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรส  รายได และการประกอบอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูสูงอายุท่ีมี เพศ อายุ เขตท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัวและการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุท่ีแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

3. การมีสวนรวมในชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไดรอยละ 31.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

  4. การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ดาน
รางกายและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001
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K 43463017 : MAJOR : COMMUNITY PSYCHOLOGY
KEY WORDS : HEALTH PROMOTION BEHAVIORS / COMMUNITY PARTICIPATION / SOCIAL WELFARE
                          SERVICES / MENTAL HEALTH STATUS / ELDERLY  PERSONS
                   SUNANTA  KHUMPETCH : A CONTRIBUTION OF HEALTH PROMOTION BEHAVIORS,
COMMUNITY  PARTICIPATION, AND THE NEED FOR  SOCIAL WELFARE SERVICES TO A MENTAL
HEALTH STATUS OF THE ELDERLY PERSONS IN DISTRICT OF MUANG, RANONG PROVINCE . THESIS
ADVISORS : NONGNUCH  ROTJANALERT, Ph.D., ASST.PROF. SOMSAP SOOKANAN, Ph.D., AND ASST.
PROF. LIKHIT  KARNCHANAPORN. 162 pp. ISBN  974 – 653 – 292 – 8.

The purposes of this research were 1) to study the health promotion behaviors, community participation, the 
need for social welfare services and a mental health status of the elderly persons. 2) to compare a mental health status of 
the elderly persons by sex, age, marital status, income, occupation, residential area, size of the family and status of being 
a member of the elderly club  3)  to investigate if the health promotion behaviors, community participation and the need 
for social welfare services were the factors determined a mental health status of elderly persons  4) to investigate if each 
of the components of the independent variables were the factors determined a mental health status of the elderly persons.
   Samples of this research comprised 374 elderly persons in District of Muang, Ranong Province, derived by a
Multi - stage random sampling technique. The research instrument was the interview schedule. Percentage, means ( X ),
standards deviation (S.D.), t – test, one - way analysis of variance and stepwise multiple regression analysis were used
to analyze the research data.

  The results were as follow :
    1. A mental health status and the need for social welfare services of the samples were at the upper moderate 

level. In addition, the  health promotion behaviors and community participation were at the moderate level.
 2. The mental health status of elderly persons with different group of marital status, income and occupation 
were significantly different at a statistical level of .05. However,  the mental health status of the elderly persons with 
different sex, age group, residential  area, size of the family and status of being a member of the elderly club were not 
significantly different.
                     3. Community participation and the health promotion behaviors predicted the mental health status of the 
elderly persons at a percentage of 31.80 , with a statistical significant level of  .001.

    4. Family participation, activity in community participation, physical health promotion behaviors and 
mental health promotion behaviors predicted a mental health status of the elderly persons at a percentage of 32.70, with 
a statistical significant level of .001.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

  ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทศวรรษท่ีผานมาทําให
โครงสรางของประชากรโลกเปล่ียนไปอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ องคการสหประชาชาติ
ไดคาดการณไววา สัดสวนผูสูงอายุโลกจะเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.9 ในป พ.ศ. 2523 เปนรอยละ 9.7      
ในป พ.ศ. 2568 โดยในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมจากรอยละ 4.4 ในป พ.ศ.2523 เปนรอยละ 10 ในป พ.ศ.
2568 (United Nations 1992, อางถึงใน อนุรักษ บัณฑิตย และคณะ 2542 : 3) และคาดวาในปเดียวกัน
นี้โลกจะมีประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปถึง 1,121 ลานคน (สุชาติ นิมมานนิตย 2540 : 394) ดวย
อัตราการเพ่ิมขึ้นท่ีเปนไปอยางรวด คือ ประมาณรอยละ 102 (Kerigan 1981 : 4, อางถึงใน จรัสวรรณ 
เทียนประภาส และ พัชรี ตันศิริ 2536 : 8) ซ่ึงเปนการเพ่ิมขึ้นอยางมากมายอยางท่ีไมเคยปรากฏมา
กอนในประวัติศาสตร นับวาเปนปรากฏการณท่ีนาเปนหวงสําหรับประเทศตางๆท่ัวโลก เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงดังกลาว ยอมสงผลตอโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจอยางหลีกเล่ียงไมได

สําหรับประเทศไทย ปราโมทย ประสาทกุล (2544 : 4 - 5) กลาววา การลดลงของอัตรา
การเกิดและความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชากร โดยเฉพาะการอนามัยแมและเด็ก
ท่ีทําใหอายุขัยเฉล่ียของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้น แนวโนมของการเกิดท่ีลดลงและอายุขัยท่ียืนยาวขึ้นนี้      
ทําใหประชากรไทยอยูใน “ กระบวนการมีอายุมากขึ้น ” และในรอบสองทศวรรษท่ีผานมา พบวา    
ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นเร็วท่ีสุด ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมประชากรท้ังหมดไดลดต่ําลง
เรื่อยๆ จนปจจุบันนี้ประชากรไทยมีอัตราเพ่ิมปละไมถึง 1% แตประชากรผูสูงอายุกลับเพ่ิมขึ้น       
เฉล่ียถึงปละ 7% โดยมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปจาก 2.4 ลานคนในป พ.ศ. 2523 
เปน 4.1 ลานคน ในป พ.ศ. 2533 เปน 5.8 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 และคาดวาจะมีถึง 8.1 ลานคน      
ในป พ.ศ. 2553 และ 12.5 ลานคน ในป พ.ศ. 2563
   จากสถิติการเพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและความรุนแรง
ของปญหาท่ีจะตามมาในอนาคตท้ังตอตัวผูสูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การท่ีผูสูงอายุ       
มีอายุยืนยาวขึ้นแตเพียงอยางเดียว มิไดหมายถึงผูสูงอายุจะมีความสุขหรือมีสุขภาพดีขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากจํานวนปท่ีคาดหวังท่ีจะมีชีวิตอยูอยางสุขภาพด ี (Health life expectancy) ลดลงเปนลําดับ    
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ตามจํานวนอายุท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังในประชากรเพศชายและเพศหญิง (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
2544 : 11) ท้ังนี้เพราะผูสูงอายุตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตางๆ มากมายในชวงชีวิตท่ียืนยาวออก
ไปนี ้เชน  การเปล่ียนแปลงดานรางกาย สังคม เศรษฐกิจ อารมณและจิตใจ เปนตน

การเปล่ียนแปลงดานรางกาย วัยสูงอายุเปนวัยท่ีรางกายมีการเปล่ียนแปลงในรูปของ
การเส่ือมถอยลงมากกวาการเจริญเติบโต แตจะมากหรือนอยชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 
เชน พันธุกรรม สภาพแวดลอม และโภชนาการของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป (ปรีชา 
ศตวรรษธํารง และคณะ 2544 : 1) ความเส่ือมดังกลาวทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะ
ตางๆ ลดลง กอใหเกิดการเจ็บปวยไดงาย ดังการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และ จอรน โนเดล 
(2539 : 146) ท่ีพบวา ผูสูงอายุไทยสวนใหญมีปญหาสุขภาพ โดยมีอาการปวดหลัง/เอว รอยละ 68 
เปนโรคไขขออักเสบ รอยละ 40 โรคความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร รอยละ 22 และ      
โรคหัวใจ รอยละ 13
   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เปนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพ    
และบทบาททางสังคม เชน จากเปนผูนําครอบครัวมาเปนผูอาศัยหรือผูตาม ภาระหนาท่ีทางสังคม    
ลดนอยลง สังคมสวนใหญมองวาผูสูงอายุมีความสามารถและสมรรถภาพลดลง จึงไมใหความสําคัญ
หรือไมใหความรับผิดชอบ การยอมรับจากสังคมลดลง มีการเกษียณอายุการทํางาน ทําใหมีรายได
ลดลงสงผลกระทบตอความเปนอยู การคบหาสมาคมกับเพ่ือน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ           
ในสังคม ดังการศึกษาของ ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล (2544 : 57) ท่ีพบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมใน          
กิจกรรมทางสังคมคอนขางนอย

การเปล่ียนแปลงดานอารมณและจิตใจ มักเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรางกายท่ีทําให
สมรรถภาพตางๆ เส่ือมลง สงผลกระทบตอจิตใจ ตองพบกับการสูญเสียคูครอง บุตร ญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนสนิท และบางคนมีทัศนคติในทางลบตอการเปนผูสูงอายุ คิดวาตนเองไรคา ไรความสามารถ
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในการปรับตัวและทําใหชีวิตไมมีความสุข ดังท่ี มาลินี วงษสิทธ์ิ และ ศิริวรรณ   
ศิริบุญ (2541 : 34) พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีความเครียดทางอารมณสูงกวาผูสูงอายุในเมือง
  นอกจากนี้ จากการเรงรัดพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทําใหโครงสรางทางสังคมเปล่ียนไป จากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม มีการใช
เทคโนโลยีใหมๆ บุตรหลานไมตองพ่ึงพาหาความรูจากผูสูงอาย ุ มีการเติบโตของสังคมเมืองมากขึ้น 
เปนสาเหตุใหหนุมสาวยายจากชนบทเขามาทํางานในเมือง เกิดการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยาย
มาเปนครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมขึ้น สัมพันธภาพในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ผูสูงอายุถูกทอดท้ิงใหอยู
ตามลําพัง ดังท่ี กุศล  สุนทรธาดา (2539 : 316) กลาววา การดูแลผูสูงอายุในอนาคตจะมีผูสูงอายุใน
ครัวเรือนคนเดียวเพ่ิมมากขึ้น และไดรับการดูแลเอาใจใสนอยลง เนื่องมาจากผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีบุตรหลานตองออกไปทํางานนอกบานหรือตางถ่ิน      
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ท้ิงผูสูงอายุใหอยูตามลําพัง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมเรื่องการหยารางและการแตกแยกในครอบครัว
เพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุขาดคนดูแล กอใหเกิดความเหงา วาเหว อีกท้ังการเปล่ียนแปลงทาง        
คานิยมและวัฒนธรรม ท่ีเยาวชนสมัยใหมรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากขึ้น และใหคุณคาทาง
วัตถุมากกวาทางจิตใจ ทําใหทัศนคติตอผูสูงอายุเปล่ียนไป การเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ความกตัญู
และการใหความเคารพนับถือตอผูสูงอายุนอยลง ดังท่ี ภัสสร ลิมานนท (2535 : 4) กลาววา ปจจุบัน
คนรุนใหมมีความเคารพนับถือและความผูกพันตอผูสูงอายุลดนอยลง ความรูสึกวาตนเองตองมี   
หนาท่ีรับผิดชอบตอครอบครัวก็ลดนอยลงไปดวย เพราะสังคมเริ่มใหคานิยมและคุณคาในเรื่องของ
ปจเจคบุคคลมากกวาการใหความสําคัญกับครอบครัว

การเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท้ังโดย
ทางตรงและทางออม หากผูสูงอายุสามารถปรับตัวและยอมรับการเปล่ียนแปลงดังกลาวได ก็จะทํา
ใหมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสภาพแวดลอมในทางท่ีดีและมีสุขภาพจิตดี สามารถใชชีวิตในชวงเวลา  
ท่ีเหลืออยูอยางมีความสุข แตอยางไรก็ตาม ผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วได (เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, สุรีย บุญญานุพงศ และ สมศักดิ์ จันทะ 2533 : 4)
ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียด ความคับของใจ ทอแท เบ่ือหนายชีวิต รูสึกวาตนเองไรคา ซ่ึงจะนําไป
สูการมีปญหาสุขภาพจิตได

ปจจุบันปญหาสุขภาพจิต นอกจากจะพบมากในวัยหนุมสาวแลว วัยสูงอายุก็พบวามี
ปญหาสุขภาพจิตมากขึ้นดวย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2544 : 123) จากรายงานผูเขารับ
บริการในโรงพยาบาลศูนย สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2539 พบวา มี
ผูปวยนอกมารับบริการท้ังส้ิน 454,723 ราย  เขารับบริการ 768,704 ครั้ง เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต  
60 ปขึ้นไป จํานวน 52,791 ราย คิดเปน รอยละ 11.81 ของจํานวนผูปวยท้ังหมด และเขารับบริการ  
ท้ังส้ิน 106,210 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.81 ของจํานวนครั้งของการเขารับบริการท้ังหมด (สุกัญญา         
โรจนประเสริฐ 2541 : 4) สวนการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และ มาลินี วงษสิทธ์ิ (2538, อางถึง
ใน นุสรา นามเดช 2539 : 2) โดยการสัมภาษณผูสูงอายุท่ัวประเทศ จํานวน 3,252 คน พบวา ผูสูงอายุ 
1 ใน 10 คน มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยรูสึกวา เหงา ขาดเพ่ือนและไมเปนท่ีตองการของใคร 
และสุดสบาย จุลกทัพพะ (2540 : 1200) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีการฆาตัวตาย คิดเปน
รอยละ 4.40 ของการฆาตัวตายท้ังหมด โดยท้ังหมดมีสาเหตุมาจากภาวะซึมเศรา

   ปญหาดังกลาว มีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบท้ังระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ กลาวคือ ในระดับบุคคล ทําใหผูสูงอายุไมสามารถดํารง       
บทบาทหนาท่ีของตนเองได เปนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพและเปนภาระผูอ่ืนท้ังตองทนทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวย ในระดับครอบครัว ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความเครียดและอับอาย 
ตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา หรือบางครั้งตองสูญเสียหนาท่ีการงาน เพ่ือมาดูแลผูสูงอายุ         
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ในระดับชุมชน ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว รูสึกไมม่ันคงปลอดภัย กลัวถูกทําราย หากมี      
ผูปวยจํานวนมากก็จะทําใหชุมชนขาดความเขมแข็ง สวนในระดับประเทศ ทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
เงินงบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวย และจากท่ีผานมา พบวา รัฐบาลเสียคา     
ใชจายเงินงบประมาณในดานนี้เปนจํานวนมาก เริ่มจาก พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุขไดรับ         
งบประมาณสําหรับการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล  เปนเงิน 48.5 ลานบาท  พ.ศ. 2535 
เปนเงิน 267.5 ลานบาท  พ.ศ. 2536 เปนเงิน 367 ลานบาท และ พ.ศ. 2537 เปนเงิน 398 ลานบาท         
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2536 : 145) เห็นไดวารัฐบาลมี          
แนวโนมท่ีจะรับภาระเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกป ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีขีดจํากัดในดานงบประมาณไมสามารถ       
รับภาระผูสูงอายุไดท้ังหมด

       ดังนั้น การศึกษาถึงภาวะสุขภาพจิตและปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จึงเปน
ประเด็นท่ีสําคัญ เพราะจะทําใหทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนแนวทางท่ีจะปองกันและสงเสริมให      
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีด ี แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังมีนอย ดังท่ี ปรีชา อุปโยคิน     
(2539, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ก : 3) กลาววา การวิจัยทางสังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังปรากฏนอย สวนมากจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคหรือปญหา  
สาธารณสุขท่ัวไปมากกวาการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซ่ึงสอดคลองกับแผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ 
(2525 - 2544) ขอ 3 ท่ีกลาววา  “ปญหาสุขภาพอนามัยท้ังทางรางกายและจิตใจของผูสูงอาย ุยังไมได
รับความสนใจจากทุกฝายเทาท่ีควร จึงตองศึกษาหาความรูทําความเขาใจถึงสภาพและเหตุแหง
ปญหาอยางจริงจัง เพ่ือจะไดหาทางปองกันหรือลดความรุนแรงหรือชะลอการเกิดของโรคตางๆ ให
มากท่ีสุด” และจากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา สวนใหญประชากรเปนผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราหรือผูสูงอายุในชมรมตางๆ สวนผูสูงอายุในชุมชนหรือชนบทยังมีนอยท้ังท่ีเปนประชากร 
กลุมใหญของประเทศและกําลังประสบกับปญหาตางๆ มากมาย  
      จากการสํารวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยในระดับจังหวัด เขต 11 (กระทรวงสาธารณสุข,
กรมสุขภาพจิต 2542 : 55 - 59) ซ่ึงประกอบดวยจังหวัด ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎรธานี กระบ่ี 
ภูเก็ต  และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาปญหาสุขภาพจิต พบวา จังหวัดระนองมีปญหาเกี่ยวกับ   
การฆาตัวตายของกลุมตัวอยางและของคนในครอบครัวมากท่ีสุด โดยกลุมตัวอยางเคยฆาตัวตาย 1 
ราย และมีความคิดเกี่ยวกับการฆาตัวตายอยางเดียวยังไมไดลงมือกระทํา จํานวน 22 ราย ซ่ึงมากกวา
จังหวัดอ่ืนๆ และมีอาการของโรคประสาท รอยละ 18.2 ภาวะซึมเศรา รอยละ 11.4 มีการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 28.8 ปญหาสุขภาพจิตของคนในครอบครัว พบวา ใชสารเสพติด 
รอยละ 7.6 ดื่มสุรา รอยละ 42.2  คนในครอบครัวพูดถึงหรือพยายามฆาตัวตายในชวง 1 เดือนท่ีผาน
มา จํานวน 11 ราย และจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดสุขภาพจิตดีถวนหนา กลุมตัวอยาง
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ในจังหวัดระนอง มีความคิดเห็นวา ตนเองและครอบครัวมีความสุขนอยท่ีสุด รอยละ 89.2 และ 86.5 
ตามลําดับ จากสภาพปญหาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปญหาสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ ในอําเภอ
เมืองระนอง  จังหวัดระนอง

       จังหวัดระนอง เปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตตอนบน ทางชายฝงตะวันตกของประเทศ      
มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 11,499 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, ฝายสงเสริมสุขภาพ
2545) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดหลักของจังหวัดมาจากการทําประมง 
จังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศพมา แรงงานภายในจังหวัดสวนใหญจึงเปนแรงงานตางดาว 
สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนในจังหวัด ผูสูงอายุเปนวัยท่ีควร     
ไดรับการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคมท้ังจากรัฐและเอกชน และบริการสวัสดิการ
สังคมท่ีผูสูงอายุในจังหวัดระนองไดรับ ไดแก บริการดานการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ
อนามัย โดยจัดใหมีสถานบริการดานสาธารณสุข คือ มีสถานีอนามัย 51 แหง โรงพยาบาลอําเภอ      
4  แหง และโรงพยาบาลจังหวัด 1 แหง บริการดานการมีสวนรวมในชุมชน จัดใหมีชมรมผูสูงอาย ุ  
ในระดับตําบล 46 ชมรม และระดับอําเภอ 5 ชมรม รวมท้ังหมด 51 ชมรม แตละชมรมมีกิจกรรม
ตางๆ  เชน กิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ การออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพ การสงเสริมอาชีพ เชน 
ทําไมกวาด กะป สมุนไพรพ้ืนบาน กองทุนพวงหรีด เปนตน มีบริการสวัสดิการดานการศึกษา คือ   
มีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการผูสูงอายุ 1 แหง มีสมาชิกประมาณ 
300 คน มีการสงเคราะหผูสูงอายุท่ียากจน บริการเงินเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุเดือนละ 300 บาท จํานวน 
885 คน สวนปญหาสุขภาพ ดวงเดือน ล่ิวพฤกพันธ (2539 : 50) พบวา ผูสูงอายุในจังหวัดระนอง   
เจ็บปวยดวยโรค วัณโรคปอด หอบหืด ความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอาหาร ตามลําดับ เม่ือ
เจ็บปวยมักจะปลอยไวเปนเวลานาน และใชการรักษาแบบพ้ืนบานหรือซ้ือยามารับประทานเอง    
สวนปญหาสุขภาพจิต พบวา มีปญหาเกี่ยวกับการฆาตัวตายมากท่ีสุด (กระทรวงสาธารณสุข, กรม
สุขภาพจิต 2542 : 55) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ และพฤติกรรมการ  
สงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมท่ีมีอิทธิพล   
ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ ในอําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดับใด มีปจจัยอะไรบาง     
ท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ และผูสูงอายุมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตอยางไร ซ่ึง
ผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดบริการ เพ่ือปองกัน
และสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุไดมีชีวิตยืนยาวอยางมีคุณภาพ       
ไมเจ็บปวยอยางไมสมเหตุสมผล ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน 

ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ท่ีมี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย 
และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน

3. เพ่ือศึกษาวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง

4. เพ่ือศึกษาวาองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจ  
ในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง

ปญหาการวิจัย
1. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ       

ตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตอยูใน
ระดับใด

2. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน มีภาวะ  
สุขภาพจิตแตกตางกันหรือไม

3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนองหรือไม อยางไร

4. องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมี 
สวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง หรือไม อยางไร

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ ในอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
เปนอยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได 

การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน

2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการ     
บริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง

3. องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมี      
สวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ขอบเขตของการวิจัย
       ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของ เชน 

เพศ อายุ สภาพเศรษฐกิจ การรับรูภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในสังคม  
ความสัมพันธในครอบครัว และการปรับตัวของผูสูงอายุ เปนตน แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา
เฉพาะพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการ    
สวัสดิการสังคมท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย      
ไวดังนี้

   1.    ประชากร
       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ท้ังชายและหญิง      

ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีจํานวนท้ังส้ิน 4,729 คน (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระนอง, ฝายสงเสริมสุขภาพ  2545 )

   2.    กลุมตัวอยาง
      กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้  คือ ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ท้ังชายและหญิง

ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 374 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางของยามาเน (Yamane 1973 : 580 - 581) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ขนาด
ความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับไดรอยละ 5 และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multi - Stage Random Sampling)

   3.    ตัวแปร
       ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  มีดังตอไปนี้
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       3.1  ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย
3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การ

ประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
3.1.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    แบงเปน

                     - ดานรางกาย
                                                - ดานจิตใจ
       3.1.3      การมีสวนรวมในชุมชน แบงเปน
                                                - การมีสวนรวมในครอบครัว
                                                - การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

       3.1.4      ความตองการบริการสวัสดิการสังคม      แบงเปน
                                                - บริการดานการแพทย
                                                - บริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
                                                - บริการดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน

       3.2  ตัวแปรตาม คือ ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ     แบงเปน
                                  -  ความพึงพอใจในชีวิต
                                  -  ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน

- ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูสูงอายุ  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามเกณฑขององคการอนามัย

โลก (WHO 1989 : 7) ท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2. ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง  ลักษณะดานประชากรของผูสูงอายุแตละคน ไดแก  

เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัยและ
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

       2.1  อาย ุ หมายถึง  อายุจริงของผูสูงอายุ นับตั้งแตเกิดจนถึงวันเก็บขอมูล แบงเปน
              2.1.1  ชวงอายุ   60 – 69  ป
              2.1.2  ชวงอายุ   70 – 79  ป
              2.1.3  ชวงอายุ   80    ปขึ้นไป
       2.2 สถานภาพสมรส  หมายถึง  ฐานะทางสังคมเกี่ยวกับภาวะการสมรสของ          

ผูสูงอายุในปจจุบัน ประกอบดวย
       2.2.1 สถานภาพสมรสคู  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีใชชีวิตอยูรวมกับสามีหรือภรรยา
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       2.2.2 สถานภาพสมรสเดี่ยว หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีใชชีวิตอยูเพียงคนเดียวโดยไม
มีสามีหรือภรรยา ไดแก โสด มาย หยา แยกกันอยู

       2.3 รายได    หมายถึง  จํานวนเงินโดยประมาณท่ีผูสูงอายุไดรับในแตละเดือน      
ซ่ึงอาจไดรับจากบุตรหลาน ญาติ เงินบํานาญ หรือจากการประกอบอาชีพ  แบงเปน

              2.3.1  ไมมีรายได
              2.3.2  นอยกวา  5,000     บาท / เดือน
              2.3.3  5,001 –10,000       บาท / เดือน
              2.3.4  มากกวา 10,000      บาท / เดือน
       2.4 การประกอบอาชีพ  หมายถึง  การทํางานท่ีไดมาซ่ึงรายไดของผูสูงอายุ             

ในปจจุบัน แบงเปน
              2.4.1  ประกอบอาชีพ
              2.4.2  ไมไดประกอบอาชีพ

                           2.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัว   หมายถึง  ผูสูงอายุและบุคคลท้ังหมดท่ีอาศัยอยู
รวมกับผูสูงอายุในหลังคาเรือนเดียวกัน โดยอาจเปนผูท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือไมก็ได
เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลาน คนรับใช  เปนตน   แบงเปน
                                  2.5.1   1 – 2  คน
                                  2.5.2   3 – 5  คน
                                  2.5.3   มากกวา  5   คน
                           2.6  เขตที่อยูอาศัย  หมายถึง  บริเวณท่ีผูสูงอายุอาศัยอยูในปจจุบัน  แบงเปน
                                  2.6.1  เขตเทศบาลเมือง  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง

       2.6.2  นอกเขตเทศบาลเมือง  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
                           2.7 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ  หมายถึง  การท่ีผูสูงอายุสมัครเปนสมาชิก       
ในชมรมผูสูงอายุของสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลแหงใดแหงหนึ่งในจังหวัดระนองและเขารวม       
กิจกรรมของชมรมสมํ่าเสมอ  แบงเปน

       2.7.1  เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
       2.7.2  ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

   3.  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีผูสูงอายุกระทําหรือ
ปฏิบัติดวยตนเองจนเปนลักษณะนิสัยหรือเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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ตนเองใหแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากความเจ็บปวยท้ังทางรางกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  แบงเปน

      3.1  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย  หมายถึง  พฤติกรรมท่ี        
ผูสูงอายุกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง จนเปนลักษณะนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมี         
เปาหมายเพ่ือใหตนเองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ประกอบดวยพฤติกรรม 3 ดาน คือ

       3.1.1  พฤติกรรมดานโภชนาการ  หมายถึง  การปฏิบัติตนของผูสูงอายุในการ
บริโภคอาหารอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย ไดคุณคาทางโภชนาการครบถวน และมีการขับถายปกติ

       3.1.2  พฤติกรรมการออกกําลังกาย  หมายถึง  การปฏิบัติตนของผูสูงอายุ       
ในการออกกําลังกายอยางถูกตอง สมํ่าเสมอ และเหมาะสมกับวัย เชน การเดิน การทํากายบริหาร 
และการเตรียมความพรอมกอนออกกําลังกายทุกครั้ง  เปนตน

       3.1.3  พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหต ุ  หมายถึง  การปฏิบัติตนในชีวิตประจํา
วันของผูสูงอายุในการปองกันอุบัติเหตุและอันตรายตอรางกายและชีวิต ท้ังภายในบานและนอกบาน 
เชน การระมัดระวังในการใชยา การระมัดระวังในการเคล่ือนไหว หรือเปล่ียนอิริยาบท  เปนตน
                           3.2  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ  หมายถึง  พฤติกรรมท่ี           
ผูสูงอายุกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีเปาหมายเพ่ือการมีสุขภาพจิตท่ีดี ประกอบดวยพฤติกรรม    
3  ดาน คือ
                                  3.2.1  พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีผูสูงอายุปฏิบัติ
แลวกอใหเกิดความสุข ความเพลิดเพลิน เชน การฟงวิทยุ ดูทีว ี การมีเวลาสวนตัวในการพักผอน  
และมีงานท่ีใหความเพลิดเพลินในยามวาง เปนตน
                                  3.2.2  พฤติกรรมทางศาสนา  หมายถึง  การท่ีผูสูงอายุปฏิบัติตามหลักธรรม   
คําสอนทางศาสนาท่ีตนยึดถือ เชน การสวดมนต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการศึกษา
หลักธรรม โดยการฟงเทศน และสนทนาธรรมกับผูอ่ืน เปนตน
                                  3.2.3  พฤติกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตน  หมายถึง  ความสามารถ
ของผูสูงอายุในการทําประโยชนตางๆ เพ่ือผูอ่ืนและสวนรวม  เชน  การใหความรู ทักษะ คําแนะนํา   
คําปรึกษา การชวยเหลือสังคม และบุคคลอ่ืนตามโอกาสอันควร เปนตน

   4.  การมีสวนรวมในชุมชน   หมายถึง   การกระทําหรือการมีสวนรวมในการกระทํา    
กิจกรรมใดๆของผูสูงอายุกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆในชุมชน นอกเหนือจากงานเพ่ือ        
การดํารงชีวิต และกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงวัดจากปริมาณในการทํา
กิจกรรมนั้นๆ   แบงเปน
                           4.1  การมีสวนรวมในครอบครัว  หมายถึง  กิจกรรมท่ีผูสูงอายุกระทําหรือรวม
กระทํากับสมาชิกในครอบครัว เชน การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น การรับประทานอาหาร        
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รวมกัน ดูทีวีรวมกัน การทองเท่ียวกับสมาชิกในครอบครัว การมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรู
เรื่องราวตางๆ ในครอบครัว เปนตน
                           4.2  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีผูสูงอายุกระทําหรือ
รวมกระทํากับบุคคลอ่ืนในชุมชน  เชน  การเขารวมกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  
การเปนสมาชิกชมรมตางๆในชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมในงานสังคม เชน งานศพ งานแตงงาน 
งานบวช   เปนตน

   5.   ความตองการบริการสวัสดิการสังคม  หมายถึง  ความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมของผูสูงอายุ ท่ีภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น เพ่ือมุงปองกัน ขจัดปญหา หรือปรับปรุง สงเสริม      
ความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอาย ุประกอบดวยการบริการสวัสดิการสังคม   3   ดาน   คือ
                           5.1  ดานการแพทย  หมายถึง  บริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข                
ท่ีจัดบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผูสูงอาย ุ  ไดแก  การบริการดานการปองกันโรค 
การรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
                           5.2  ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  หมายถึง  การจัดบริการการศึกษา         
นอกระบบ และสงเสริมบริการการเรียนรูในดานตางๆแกผูสูงอายุ การสงเสริมใหผูสูงอายุมีบทบาท
ในสังคมและการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก การใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร        
ท่ีเปนประโยชน การสงเสริมทักษะการแกไขความขัดแยง ทักษะการส่ือสาร การคลายเครียด ฯลฯ         
การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ เชน เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การทําพินัยกรรม และ
สิทธิตางๆของผูสูงอายุ รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาททางสังคม และการจัดกิจกรรมฟนฟู        
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการยกยองผูสูงอายุ   เปนตน

5.3 ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน  หมายถึง การจัดบริการและกิจกรรม
ท่ีสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความม่ันคงทางดานอาชีพ และรายได  ไดแก  การจัดการฝกอบรมแนะแนว
อาชีพ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ การใหความชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และการใหบริการพิเศษอ่ืนๆ เชน การลดหยอนภาษี  การลดคาโดยสาร  เปนตน
                     6.   ภาวะสุขภาพจิต  หมายถึง  สุขภาพจิตใจและชีวิตท่ีเปนสุขตามการรับรูของแตละ
บุคคล อันเปนผลมาจากความพึงพอใจในชีวิต การมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และความสามารถ      
จัดการกับปญหาในชีวิตประจําวันได

       6.1 ความพึงพอใจในชีวิต  หมายถึง  ความคิด ความรูสึกของผูสูงอายุเกี่ยวกับชีวิต   
ของตนโดยรวม ไดแก ความพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน รูสึกวาชีวิตมีความหวัง และเต็มไป
ดวยส่ิงท่ีนาสนใจ มีอารมณแจมใส ราเริง จิตใจสงบ มีความสุขในการทํากิจกรรมและการดําเนิน
ชีวิต รูสึกสมหวังในชีวิต และประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีคาดหวังไว
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       6.2 การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  หมายถึง  ความสามารถของผูสูงอายุในการ
สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มีความจริงใจ ปรารถนาดีตอผูอ่ืน
และใหความชวยเหลือผูอ่ืน

       6.3 ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน  หมายถึง  ความสามารถในการ      
จัดการกับปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค ท้ังปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปญหา
ภายในจิตใจตนเอง โดยสามารถปรับตัว ปรับใจ ยอมรับ มีขวัญและกําลังใจในการแกไขปญหา         
มีความพรอมท่ีจะเผชิญปญหา และมีเครือขายทางสังคมท่ีใหการชวยเหลือสนับสนุน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงภาวะสุขภาพจิตและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ      

ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน   

และความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอาย ุในอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
3. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง
4. ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนตอหนวยงาน และองคกรตางๆท่ี    

เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยสามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนากิจกรรม
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

5. เปนแนวทางในการวิจัย เกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุและเรื่องท่ีเกี่ยวของตอไป
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บทที่   2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้

       ตอนที่ 1   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
          1.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ

1.1.1  ความหมายของผูสูงอายุ
1.1.2  กระบวนการเปล่ียนแปลงในผูสูงอายุ

   1.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
   1.2  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต

1.2.1  ความหมายของสุขภาพจิต
1.2.2  องคประกอบของสุขภาพจิต
1.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
1.2.4  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
1.2.5  การประเมินสุขภาพจิต

                                     1.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
1.3.1  ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ
1.3.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
1.3.3  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

          1.4  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.1  ความหมายของการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.2  ความสําคัญของการมีสวนรวมในชุมชน

        1.4.3  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
                                    1.4.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
                                     1.5  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ

1.5.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความตองการของมนุษย
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   1.5.2  แนวคิด เกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุ
                                     1.6  แนวคิดเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคม

   1.6.1  ความหมายของสวัสดิการสังคม
    1.6.2  ขอบเขตของสวัสดิการสังคม

1.6.3  แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
1.6.4  บริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ

 
ตอนที่  2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                                 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                                 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในชุมชนและสุขภาพจิต
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
                    1.1.1   ความหมายของผูสูงอายุ
                               มีผูใหความหมายของคําวา ผูสูงอายุ ไวมากมาย ดังตอไปนี้
                               ฝน  แสงสิงแกว (2526 : 42) ใหความหมายวา  หมายถึง  บุคคลในวัยสุดทาย     
ของวงจรชีวิตซ่ึงจะเริ่มตั้งแต วัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญ และวัยชรา และถือเอาเกณฑ
ปลดเกษียณจากราชการ คือ อายุ 60 ป ขึ้นไปเปนการเริ่มตนของวัยชรา
                               บรรลุ  ศิริพานิช (2533 : 433)ใหความหมายวา  หมายถึง  ผูท่ีมีอายุ 60 ป ขึ้นไป
                               สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2539 : 2) ใหความหมายวา ผูสูงอายุ  หมายถึง บุคคล          
ในชวงสุดทายของชีวิต ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ และหนาท่ีการงาน              
ทางสังคมโดยแตละคนจะปรากฏอาการเส่ือมแตกตางกัน และยังใชเกณฑอายุ 60 ป  เปนเกณฑสากล
มาพิจารณาประกอบกันดวยวาบุคคลใดควรเปนผูสูงอายุ
                         Hall (1976 : 3 - 4 ) ไดแบงประเภทของการสูงอายุ ออกเปน  4   ประเภท ดังนี้
                      1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) หมายถึง สภาพการสูงอายุของมนุษย
ท่ีพิจารณาตามปปฏิทินโดยการนับวัน  เดือน ป เกิด เปนเกณฑ
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                          2. การสูงอายุตามสภาพรางกาย (Biological aging)  หมายถึง  สภาพการสูงอายุ    
ท่ีพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพรางกาย บทบาทหนาท่ีของมนุษยท่ีปรากฏในขณะท่ีมีอายุ
มากขึ้น
                        3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological aging)  หมายถึง  การสูงอายุ           
ท่ีพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในหนาท่ีของการรับรู ความคิด ความจํา การเรียนรู และลักษณะของ
บุคลิกภาพ ท่ีปรากฏในชวงระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิตมนุษยแตละคนท่ีมีอายุมากขึ้น
                          4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological  aging)  หมายถึง  การสูงอายุ            
ท่ีพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในบทบาทหนาท่ี และสถานภาพของบุคคลในระบบสังคม ไดแก   
ครอบครัว หนวยงาน และองคการ เปนตน

                 สรุปไดวา  ผูสูงอายุ  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนวัยท่ีมี           
การเปล่ียนแปลงดานรางกาย จิตใจ และหนาท่ีการงานทางสังคม โดยแตละคนจะปรากฏอาการเส่ือม
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแตละบุคคล ท้ังเปน  
ผูท่ีควรไดรับการชวยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสังคมเพ่ือใหมีความสุข

               ในการวิจัยครั้งนี้  ผูสูงอายุ  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ท้ังเพศชาย
และเพศหญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
                    1.1.2  กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ
                              กระบวนการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีเกิดขึ้นในวัยสูงอายุ มีท้ังการเปล่ียนแปลง        
ทาง กายภาพ จิตใจ อารมณ และสังคม  ดังนี้
                              1. การเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ เปนการเปล่ียนแปลงของระบบตางๆ          
ของรางกาย วรพนิต  ศุกระแพทย (2539 : 14 - 15)  กลาวถึง  การเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพของ    
ผูสูงอายุ  ไวดังนี้
                        1.1 ระบบผิวหนัง ผิวหนังจะบางและเห่ียวยน สีของผิวหนังนอยลงทําใหเกิด  
จุดดางขาว บางครั้งเกิดตกกระจากมีเม็ดสีมากขึ้น ผิวแหง คัน สวนผมจะเปล่ียนเปนสีขาว
                               1.2 ระบบประสาทและประสาทสัมผัส ความคิดความจําเส่ือม ความวองไว
ในการส่ังงานตางๆโดยท่ัวไปของรางกายชาลง ความจําเส่ือมโดยเฉพาะเรื่องราวใหมๆ แตสามารถ
จําเรื่องราวตางๆในอดีตไดด ี การมองเห็นไมดีโดยท่ัวไป สายตาจะยาวขึ้น สีนัยนตาเริ่มขุนมัว ไม
สดใส หนังตาเห่ียวยน และการกระพริบตาชาลง สมรรถภาพของการไดยินเส่ือมลง เกิดอาการหูตึง
เสียงพูดเปล่ียน การพูดชาลง จังหวะการหยุดบอยและนานขึ้น อาการอํ้าอ้ึงมากขึ้น การดมกล่ินไมดี
การรับรสของล้ินเสียไป ประสาทท่ีเกี่ยวของกับความสมดุลของการทรงตัวเส่ือมลง ทําใหผูสูงอายุ
เกิดอุบัติเหตุหกลมงาย
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1.3 ระบบทางเดินอาหาร ฟนหัก การรับประทานอาหารไมสะดวก อาหาร
ยอยไมด ีทองอืด ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหารไดงาย การขับถายไมปกต ิทองผูกงาย

1.4 ระบบกระดูกและไขขอ กระดูกบางและเปราะงาย เจ็บตามกระดูก รูปราง
กระดูกผิดไป ตัวเตี้ยลง ไขขอเส่ือม ทําใหมีการอักเสบ ปวดตามขอ

1.5 ระบบทางเดินหายใจ ปอดเส่ือม การยุบและขยายตัวไมดี เหนื่อยงาย
กลามเนื้อทรวงอกเส่ือม  จึงทําใหการหายใจยิ่งไมดี
                               1.6 ระบบหัวใจและหลอดเลือด กลามเนื้อหัวใจออนกําลังลง หลอดเลือด
แข็งตัวขาดความยืดหยุน ความดันโลหิตจะสูงขึ้นไขมันเกาะผนังหลอดเลือดหนาขึ้นทําใหเปนโรค  
เกี่ยวกับหัวใจไดงาย

1.7 ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธ การขับถายปสสาวะจะมีนอย
ลงแตบอยครั้ง เพศชาย ตอมลูกหมากจะโตขึ้น เพศหญิง รังไขจะฝอเล็กลง มดลูกมีขนาดเล็กลงเยื่อบุ
ภายในมดลูกจะบางลง แตยังสามารถตอบสนองตอการกระตุนของฮอรโมนไดด ีสารหลอล่ืนภายใน
ชองคลอดลดลง อวัยวะสืบพันธภายนอกเห่ียวยน เกิดภาวะกระบังลมหยอน และกล้ันปสสาวะไมได

                  1.8 ระบบตอมไรทอและฮอรโมน การผลิตฮอรโมนต่ําลงอาจทําให           
เบ่ืออาหาร มีแนวโนมท่ีจะเปนเบาหวานไดงายกวาคนกลุมอ่ืน หมดประจําเดือน และความรูสึก       
ทางเพศลดลง
                             นอกจากการเปล่ียนแปลงในระบบตางๆแลว ผูสูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะ     
ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงตามปกติ ไดแก เม่ือเจ็บปวยจะมีพยาธิสภาพท่ีผิดปกติ     
หลายอยางและไมมีลักษณะท่ีเฉพาะโรค ท้ังมีโรคแทรกซอนระหวางการรักษาสูง และตองการ        
การฟนฟู สมรรถภาพมาก   
                              2.    การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ
                                     สุรกุล  เจนอบรม (2534 : 19 - 20) กลาวถึง  การเปล่ียนแปลงทางดานอารมณ
จิตใจของผูสูงอายุวา เปนผลมาจากการสูญเสียในดานตางๆ ดังนี้
                                2.1 การสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก เนื่องจากเพ่ือนบุคคลท่ีเปนญาติสนิท หรือ
คูชีวิตตองตายจากหรือแยกยายไปอยูท่ีอ่ืน ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกถูกพรากจากบุคคลท่ีรัก กอให
เกิดความซึมเศราไดงาย     

                    2.2 การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากถึงวัยอันควรท่ีจะตองออกจาก
การทํางาน ทําใหความสัมพันธทางสังคมลดนอยลง  เนื่องจากหมดภาระติดตอทางดานธุรกิจการงาน
หรือหมดภาระหนาท่ีรับผิดชอบ ทําใหเกิดความรูสึกสูญเสียตําแหนงหนาท่ี  ชีวิตไมมีความหมาย   
ไรคุณคา นอกจากนี้ยังมีผลใหผูสูงอายุขาดเพ่ือน ขาดความผูกพันท่ีเคยมีตอสังคม และขณะเดียวกัน
ก็ทําใหขาดรายไดหรือรายไดลดลง ทําใหผูสูงอายุตองพยายามปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
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2.3 การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว วัยสูงอายุ บุตร มักจะมีครอบครัว
กันแลว โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากกวาครอบครัวขยาย
ทําใหความสัมพันธระหวางพอแมซ่ึงเปนผูสูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลง บทบาททางดาน        
การใหคําปรึกษาดูแลและส่ังสอนจึงนอยลง ทําใหผูสูงอายุตองอยูอยางโดดเดี่ยว เกดิความรูสึกวาเหว  
และรูสึกวาตนเองมีคุณคานอยลง

                    2.4 ความไมสามารถสนองความตองการทางเพศ นับเปนการสูญเสียทาง     
จิตใจท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงทางสรีระเคมีของรางกาย ทําใหไมสามารถสนองตอความ
ตองการทางเพศได ท้ังๆท่ียังมีความตองการทางเพศอยู โดยเฉพาะผูสูงอายุชาย นอกจากนั้นเหตุผล
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเจตคติของสังคมท่ีมีตอเพศสัมพันธในวัยสูงอายุวา เปนเรื่องท่ี
ไมเหมาะสม นับวาเปนส่ิงท่ีขัดขวางความตองการทางเพศ และมีผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุ        
เกิดความวิตกกังวลและหวั่นไหวตอความม่ันคงของชีวิต
                               3.   การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม
                                     สุรกุล   เจนอบรม (2524 : 21) กลาวถึง การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม ของ
ผูสูงอายุไวดังนี้
                                3.1 การเปล่ียนแปลงรูปแบบของสังคม  เดิมผูสูงอายุมีฐานะเปนผูนํา          
ใหความรู ถายทอดวิชาการตางๆ ท้ังไดรับการยอมรับนับถือ แตเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงเปนสังคม       
อุตสาหกรรมมากขึ้น ผูสูงอายุจะไมมีบทบาทเหมือนสังคมเกษตรกรรม ทําใหขาดการยอมรับจาก
สังคมและบุตรหลาน และเกิดความวาเหวได

3.2 การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคม เม่ือเขาสูวัยสูงอายุบทบาทเกี่ยวกับ
การทํางาน และบทบาทในครอบครัวยอมเปล่ียนไป จากท่ีเคยมีหนาท่ีดูแลหาเล้ียงครอบครัวกลายมา
เปนผูพ่ึงพาอาศัย ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญ  ปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิด
ความอับอาย คิดวาตนเองเปนตัวปญหาหรือเปนภาระของสังคม

                    3.3 ความคับของใจทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการถูกปลดเกษียณ ตองหยุด              
รับผิดชอบงานตางๆ
                                  3.4 การลดความสัมพันธกับชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุตองเปล่ียนบทบาท   
หนาท่ีความรับผิดชอบ จากผูท่ีลงมือทํางานใชความคิดเปนผูท่ีคอยรับคําปรึกษา การยอมรับพิจารณา              
มอบหมายงานของชุมชนจะนอยลง ทําใหผูสูงอายุขาดความเช่ือม่ัน ไมกลาแสดงออก สมรรถภาพ
ลดลง นอกจากนี้การยอมรับของครอบครัวท่ีมีตอผูสูงอายุอาจลดลงกวาแตกอน บางครั้งเห็นวา        
ผูสูงอายุกําลังเปนภาระและความรับผิดชอบท่ีเกินความสามารถของครอบครัว ทําใหผูสูงอายุ      
สวนหนึ่งตองพ่ึงสถานสงเคราะหคนชรา และมีปญหาจิตใจเกิดขึ้นได
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สรุปไดวา ผูสูงอายุมีเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน ท้ังในดานรางกายท่ีเกิด
จากความเส่ือมของอวัยวะตางๆ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง การเปล่ียนแปลงทางดาน  
จิตใจและอารมณ จากการสูญเสียบุคคลท่ีรัก ความรูสึกวาตนเองไรคุณคา ไรประโยชน และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุ

การเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหผูสูงอายุตองประสบกับปญหาในการดําเนิน 
ชีวิตท่ีแตกตางกันออกไปจากประชากรกลุมอ่ืนๆ คือ

             1. ปญหาดานสุขภาพอนามัย เนื่องจากระบบอวัยวะตางๆของรางกาย           
เริ่มเส่ือมลง ทําใหสุขภาพของรางกายไมแข็งแรง เกิดโรคตางๆไดงายสมรรถภาพของสมองลดลง 
ทําใหมีปญหาเรื่องความคิด ความจํา การรับรูและการตัดสินใจตางๆ   เปนตน

              2. ปญหาทางดานอารมณจิตใจ เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง       
ทางดานรางกาย เชน วิตกกังวลกับความเจ็บปวย เกิดความหงุดหงิด หวาดระแวง ซึมเศรา ทอแท 
และผลจากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เชน การสูญเสียหนาท่ีการงาน การสูญเสียบุคคลใกลชิด

             3. ปญหาทางดานครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัวแยกยายกันออกไปมี
ครอบครัวใหมหรือออกไปทํางานนอกบาน ทําใหผูสูงอายุตองอยูตามลําพัง บางคนอยูรวมใน      
ครอบครัวกับบุตรหลานไมได ตองเขาไปอยูในสถานสงเคราะห
                                   4. ปญหาดานสังคม ไดแก การขาดเพ่ือนเนื่องจากเพ่ือนฝูงตายจากไป ขาด                     
สัมพันธภาพท่ีดีกับคนตางวัย โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจจุบัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด      
เวลา  ซ่ึงบุคคลในวัยอ่ืนสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางรวดเร็ว  ในขณะท่ี
มีผูสูงอายุจํานวนไมนอย ท่ีไมยอมรับและไมสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมได  
เปนผลใหเกิดชองวางระหวางวัย อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุกับบุคคลวัยอ่ืนมีความสัมพันธ
กันอยางไมราบรื่น จนมีผลกระทบตอจิตใจและอารมณผูสูงอายุมากขึ้น
                                  5. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุเปนวัยท่ีเกษียณอายุแลวไมสามารถ       
ทํางานไดอยางเต็มท่ีเพราะสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย ทําใหประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ          
อันเนื่องจากปญหาการขาดรายได

      1.1.3   ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะสูงอายุ
                 การศึกษาภาวะการสูงอายุ ไดมีผูเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณของภาวะ      

สูงอายุในลักษณะของเนื้อหาสาระท่ีแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎี
ใดโดยเฉพาะ ท่ีสามารถอธิบายภาวะสูงอายุ และการเปล่ียนแปลงของผูสูงอายุไดอยางสมบูรณ         
ท้ังทางดานสรีระ จิตใจ และสังคม
                              1.   ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) เปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุ
ของความชรา และกระบวนการทางชีววิทยาในวัยสูงอายุ ประกอบดวยทฤษฎีตางๆ ดังนี้
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 1.1 ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา เม่ือเขาสู           
วัยสูงอายุ สารท่ีเปนสวนประกอบของคอลลาเจน (Collagen) และไฟบรัสโปรตีน (Fibrous protein) 
จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นและเกิดการจับตัวกันมาก ทําใหเสนใยหดส้ันเขาปรากฏรอยยนมากขึ้น การจับตัว
ของเสนใยจะมีมากในชวงอายุ 30 - 50 ป บริเวณท่ีมีการจับตัวสูง ไดแก ผิวหนัง กระดูก กลามเนื้อ
และหัวใจ

1.2 ทฤษฎีวาดวยภูมิคุมกัน (Immunological theory) ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา    
เม่ืออายุมากขึ้นรางกายจะสรางภูมิคุมกันตามปกตินอยลง พรอมกับสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเอง
มากขึ้น ทําใหรางกายตอสูกับเช้ือโรคไดไมด ี เจ็บปวยงาย และภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองจะไป
ทําลายเซลลตางๆของรางกาย โดยเฉพาะเขาไปทําลายเซลลท่ีเจริญเต็มท่ีแลวไมมีการแบงตัวใหม
เชน เซลลสมอง เซลลกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจวายไดงาย

1.3 ทฤษฎีวาดวยการดูดซึมท่ีบกพรอง (Deprivation theory) เม่ือคนมีอายุ
มากขึ้น จะมีการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากความเส่ือมท่ีเกิดขึ้นท่ีผนังเซลลของระบบตางๆ ภายใน   
รางกาย เปนผลใหการดูดซึมหรือการสงผานออกซิเจน และสารอาหารตางๆในหลอดเลือดไปสูเซลล
ของอวัยวะตางๆ ไดรับออกซิเจน และสารอาหารไมเพียงพอ  อวัยวะตางๆ จึงเส่ือมลง
                                  1.4 ทฤษฎีวาดวยการสะสม (Accumulation theory) ทฤษฎีนี้กลาววา ใน        
น้ําเหลือง (Serum) ของคนหรือสัตวท่ีสูงอายุมีการสะสมของสารบางอยาง ซ่ึงมีผลทําใหเซลลหยุด
การเจริญเติบโต และสารนี้จะไมพบในน้ําเหลืองของคนหรือสัตวท่ีมีอายุนอย ซ่ึงปจจุบันยังไม
สามารถสกัดสารดังกลาวออกจากน้ําเหลืองได และยังไมพบองคประกอบทางเคมี จากการทดลอง
สรุปไดวา สารท่ีสะสมนี้มีผลแทรกแซงขบวนการเผาผลาญของเซลล ทําใหประสิทธิภาพการ        
ซึมผานของผนังเซลลลดลง และทําใหการทํางานของอวัยวะตางๆเส่ือมลง และเสียไปในท่ีสุด

2.  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) มีผูเสนอแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา   
ผูสูงอายุ ไวดังนี้

                     2.1 ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson , s Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายวา วัยสูงอายุ    
เปนชวงชีวิตท่ีมีความรูสึกสมบูรณม่ันคง และความรูสึกทอแท ส้ินหวัง ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการ        
ปรับตัวในขั้นแรกๆของชีวิต มีการปรับตัวแสวงหาความอบอุน ความม่ันคงภายในจิตใจ ซ่ึงจะเกิด
ขึ้นเม่ือบุคคลสามารถพัฒนาผานขั้นตางๆมาไดอยางด ี สําหรับผูสูงอายุท่ีมีความรูสึกวาชีวิตมีคุณคา 
ก็จะมีความรูสึกพึงพอใจในผลงานของความสําเร็จจากชวงชีวิตท่ีผานมา และเกิดความรูสึกเปนสุข
สงบทางใจและสามารถยอมรับไดในเรื่องของความตายวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต สวนผูสูงอายุท่ี      
ไมสามารถปรับตัวในขั้นตางๆท่ีผานมาได ก็จะเกิดความรูสึก ทอแท ส้ินหวัง เบ่ือหนาย คับของใจ    
รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา วัยสูงอายุเปนวัยสุดทายของชีวิต ผูสูงอายุจึงควรมีความพึงพอใจในชีวิต     
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รูจักหาความสุขสงบในจิตใจ พอใจกับการมีชีวิตของตน ไมรูสึกเสียดายเวลาท่ีผานมา และยอมรับ
สภาพความเปนอยูของตนในปจจุบัน

                  2.2  ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck,  s Developmental Theory) ทฤษฎีนี้      
เช่ือวา ผูสูงอายุวัยตน คือ อายุ 55 - 75 ป และผูสูงอายุวัยปลาย คือ 75 ปขึ้นไป มีความแตกตางกันท้ัง
ลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธทางดานจิตวิทยาสังคม  โดยผูสูงอายุมีการพัฒนา  3  ประการ คือ
                                    2.2.1 ความสามารถในการแยกความแตกตางของตนกับบทบาท ในชวง  
ชีวิตท่ีผานมา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้นอยูกับบทบาทหนาท่ี      
การงาน ในทางตรงกันขาม เม่ือเกษียณอายุ บางคนจะมีความรูสึกวาไรคุณคา แตถาความรูสึก     
ภาคภูมิใจและความมีคุณคาในงานไมไดมาจากตําแหนงหนาท่ีท่ีเคยทําหลังเกษียณอาย ุความรูสึกนั้น
ก็ยังคงมีอยู เชน ผูสูงอายุท่ีชอบปลูกตนไม ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุ ท่ีจะไดทําส่ิงท่ีตองการ 
แทนงานอาชีพท่ีเคยทําเปนประจํา
                                         2.2.2 ความสามารถทางรางกายมีการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาต ิ ถา    
ผูสูงอายุนึกถึงสภาพรางกายท่ียังมีความแข็งแรง และยอมรับความสามารถทางรางกายท่ีลดลง 
พยายามปรับตัวใหเหมาะสมแลวชีวิตจะพบแตความสุข แตถาผูสูงอายุนึกถึงความถดถอย            
ของรางกายจะทําใหผูสูงอายุมีความสุข และความพอใจลดนอยลง
                                        2.2.3 การยอมรับวารางกายของตนมีการเปล่ียนแปลงไป ตามธรรมชาติ   
การยอมรับเชนนี้ ทําใหผูสูงอายุยอมรับความตายโดยไมรูสึกหวาดกลัว ในทางตรงกันขามคนท่ี       
ยึดติดกับสภาพรางกายขณะท่ีอยูในวัยท่ีอายุนอยกวา ก็พยายามยืดชีวิตไวใหยาวนานท่ีสุดโดยไม      
พึงพอใจกับสภาพท่ีเปนอยู มีความหวาดกลัวกับความตาย

                 3.   ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) มีอยูหลายทฤษฎีดวยกัน สุรกุล         
เจนอบรม (2534 : 32 - 37)  ไดกลาวถึง ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไวดังนี้
                                    3.1 ทฤษฎีบทบาท (Role theory) ทฤษฎีนี้ใหแนวคิดวา การปรับตัวตอการ
เปนผูสูงอายุนาจะเกี่ยวของกับทฤษฎีบทบาท คอื บุคคลผูนั้นจะรับบทบาททางสังคมท่ีตางกันไป
ตลอดช่ัวชีวิตของเขา เชน บทบาทการเปนพอแม สามีภรรยา ฯลฯ ความเปนอยูของบุคคลจะถูก
กําหนดโดยบทบาทหนาท่ีท่ีตนกําลังรับผิดชอบ บุคคลจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและดี       
เพียงใดขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนตอบทบาทหนาท่ีท่ีตนเปนอยูไดเหมาะสมเพียงใด โดยท่ีอายุจะเปน
องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง ในการท่ีจะกําหนดบทบาทของแตละบุคคลในชวงชีวิตท่ีผานมา
ของตนเอง อันจะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมท่ีกําลังจะมาถึงหรือกําลังจะเปล่ียนไปใน
อนาคต
                                3.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) เปนทฤษฎีหนึ่งท่ีทําใหมองเห็นภาพ
ทางสังคมของผูสูงอายุไดมากยิ่งขึ้น ผลสรุปของทฤษฎีกิจกรรมแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุท่ีมีกิจกรรม
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อยูเสมอๆ จะมีบุคลิกท่ีกระฉับกระเฉง และมีภารกิจอยางสมํ่าเสมอ ทําใหมีความพึงพอใจในชีวิต
และปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุท่ีปราศจากกิจกรรมหรือบทบาทหนาท่ีใดๆ มีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง
ในดานบวก และชอบในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ ท้ังเปนการทดแทนบทบาทท่ีเสียไปจาก
การท่ีตองเปนหมาย และการเกษียณอายุจากการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุป ทฤษฎีนี้เช่ือวา ผูสูงอายุจะ
มีชีวิตท่ีเปนสุขไดนั้น ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เชน การมีงานอดิเรก       
การเปนสมาชิกกลุม กิจกรรมสมาคม ชมรม   เปนตน
                                  3.3 ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement theory) ทฤษฎีนี้ระบุวา เปน      
เรื่องธรรมดาและหลีกเล่ียงไมได ท่ีผูสูงอายุจะตองลดกิจกรรมและบทบาททางสังคมของตนเองลง 
เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุพยายามจะหลีกเล่ียงหนีจากความกดดัน ความตึงเครียดโดยการถอนตัว
(Widrawal) ออกจากสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีรูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง นอกจากนี้
ทฤษฎีการแยกตนเองเช่ือวา การท่ีผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนั้น เปน
การถอนสถานภาพ และบทบาทของตนเองใหแกคนหนุมสาวท่ีจะมีบทบาทหนาท่ีไดดีกวา
                                  3.4 ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuity theory) เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงการ      
ปรับตัวทางสังคมของผูสูงอายุอีกทฤษฎีหนึ่ง แนวคิดทฤษฎีนี้ระบุวา ผูสูงอายุจะแสวงหาบทบาททาง
สังคมใหม  มาทดแทนบทบาททางสังคมเกาท่ีสูญเสียไป และยังคงสภาพท่ีจะพยายามปรับตนเอง     
ใหเขากับสภาพแวดลอมใหมอยางตอเนื่องอยูเสมอ
                                  3.5 ทฤษฎีระดับช้ันอายุ (Age stratification theory) ทฤษฎีนี้ศึกษาถึงความ
สัมพันธทางสังคมท่ีเกิดภายในกลุมอายุระหวางช้ันอายุ และระหวางช้ันอายุท่ีแตกตางกัน กลาวคือ 
ทฤษฎีนี้ถือวา อายุเปนหลักเกณฑสากลท่ีจะกําหนดบทบาท สิทธิ หนาท่ี เปนตน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลง
ไปตามช้ันอายุจากอายุหนึ่งไปสูอีกอายุหนึ่ง

สรุปไดวา  ทฤษฎีท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับผูสูงอายุมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีทาง     
ชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซ่ึงทฤษฎีแตละกลุมมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน 
เชน ทฤษฎีทางชีววิทยา จะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ ทฤษฎีทางจิตวิทยา
จะเกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูสูงอายุ เปนลักษณะของการพัฒนาและการปรับตัว ความนึกคิด
การยอมรับและความพึงพอใจ เปนตน สวนทฤษฎีทางสังคมวิทยา จะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับบทบาท
ทางสังคมของผูสูงอายุ เชน การเกษียณอายุ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว สังคม และ      
ชุมชนท่ีตนอาศัยอยู   เปนตน

                 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุทางชีววิทยา จิตวิทยา และ
ทางสังคมวิทยามาประกอบในการอธิบายพฤติกรรมของผูสูงอายุ
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1.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต
                    ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม       
การเมือง และส่ิงแวดลอม ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนประสบปญหาโรคจิต โรคประสาท 
และเกิดความเครียดเพ่ิมสูงขึ้น ปญหาสุขภาพจิต จึงเปนปญหาท่ีพบไดไมนอยในสังคมปจจุบัน      
แตขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ท้ังนี้อาจเปนเพราะประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ประกอบ
กับครอบครัวไมไดตระหนักถึงการแสดงออกทางจิตใจของบุคคลในครอบครัว เปนตน ดังนั้น 
บุคคลและองคกรตางๆ จึงควรใหความสําคัญท่ีจะสงเสริมสุขภาพจิตตนเองและผูอ่ืน ตลอดจน       
หาแนวทางปองกันปญหาสุขภาพจิตในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่ง      
ในการชวยใหประชาชนในชาติมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ

1.2.1  ความหมายของสุขภาพจิต (Mental  Health)
          คําวา “สุขภาพจิต” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Mental Health” ซ่ึงหมายถึง

ลักษณะสภาพจิตหรือสภาวะทางจิต อันประกอบดวยการรับรูลักษณะอารมณ และพฤติกรรม  ซ่ึงใน
สภาวะทางจิตท่ีปกตินั้น การรับรูลักษณะอารมณ และพฤติกรรมตองมีความสอดคลองกันเปนอันดี

          มีผูใหความหมายของคําวา  “สุขภาพจิต”  ไวมากมายดังนี้
          ฝน  แสงสินแกว (2518, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ข : 8) บิดา       

แหงวงการสุขภาพจิตและจิตเวชแหงประเทศไทยใหคํานิยามสุขภาพจิตวา คือ สภาวะของชีวิตท่ีมีสุข 
ผูมีสุขภาพจิตด ี คือ ผูท่ีสามารถปรับตัวเองอยูไดดวยความสุขในโลก ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว      
นี้ไดหรือผูท่ีมีสุขภาพจิตดี คือ ผูท่ีพอใจตัวเอง พอใจผูอ่ืน และสามารถปรับตนใหเขากับสังคม      
ไดดวยความสุข ท้ังสามารถบําเพ็ญประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน
                              สุจริต  สุวรรณชีพ (2525 : 3) กลาววา สุขภาพจิต คือ สภาพของจิตใจท่ีมีความ
เขมแข็ง สามารถแกปญหา และปรับจิตใจใหมีความสุขไดอยางเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนจริงในการ
ดํารงชีวิต และสุขภาพจิตของมนุษยโดยท่ัวไป จะมีลักษณะไมคงท่ีเปล่ียนแปลงกลับไปกลับมาทุกข
บางสุขบางไดเสมอจากแรงผลักดันท้ังภายในตัวเองและจากผูคนในสังคม
                               เกษม  ตันติผลาชีวะ และ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2528 : 78)  กลาววา สุขภาพจิต     
หมายถึง  ภาวะท่ีคนเราสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และพึงพอใจชีวิตของตนเอง คนท่ี
มีสุขภาพจิตดีจะสามารถตอบสนองตอส่ิงเราหรือความเครียดไดอยางเหมาะสม  ท้ังในแงขอเท็จจริง
และอารมณ โดยการตอบสนองนั้นจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค  ซ่ึงมิไดหมายถึง  
เฉพาะการทนตอเหตุการณในวันหนึ่ง ๆ  เทานั้น  แตตองสามารถสงผลในทางเจริญงอกงามดวย

                 อัมพร  โอตระกูล (2538 : 14) ใหความหมายวา  สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตท่ีเปน
สุข มีความสมบูรณท้ังทางกายและทางใจ สามารถปรับตัวหรือความตองการของตนใหเขากับ     
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สภาพแวดลอม เขากับบุคคลท่ีอยูรวมกับสังคมท่ีเกี่ยวของดวยดี โดยไมกอความเดือดรอนใหแก   
ตนเองและผูอ่ืน ท้ังยังกอใหเกิดผลดีและประโยชนสุขแกตนเองอีกดวย

          องคการอนามัยโลก (WHO 1976 : 40, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรหม 2530 : 34) 
ใหความหมายวา หมายถึง สภาพจิตท่ีเปนสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน
ไวได ตลอดจนสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม และดํารงอยูไดในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง      
ตลอดเวลาโดยปราศจากอาการของโรคทางจิต

          Townsend (1999, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ข : 10)  กลาววา        
สุขภาพจิต เปนการประสบผลสําเร็จในการปรับตัวตอส่ิงกระตุนภายใน ภายนอก และส่ิงแวดลอม 
ประเมินไดจากแนวคิดความรูสึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึงเหมาะสมตามอายุและสอดคลอง
ตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ

                 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา สุขภาพจิต คือ สมรรถภาพในการปรับตัวใหเขากับ       
ส่ิงแวดลอมไดดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน แกปญหาในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
สามารถทําประโยชนใหแกตนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
                              ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความหมายสุขภาพจิตวา หมายถึง สุขภาพของจิตใจ
และชีวิตท่ีเปนสุขตามการรับรูของแตละบุคคล อันมีผลมาจากความพึงพอใจในชีวิต การมีความ
สัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และความสามารถจัดการกับปญหาในชีวิตประจําวัน

      1.2.2   องคประกอบของสุขภาพจิต
                 องคประกอบหรือลักษณะของผูมีสุขภาพจิตด ี มีรายละเอียดดังนี้
                คณะกรรมการวิชาการของเครือขายวิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต (2537, อางถึงใน 

อภิชัย  มงคล  และคณะ 2544  ข : 13) ไดแยกลักษณะองครวมของสุขภาพจิต ออกมาเปน 3 มิต ิคือ
                             1.    มิติเกี่ยวกับคุณภาพของจิตท่ีเปนคุณสมบัติภายในของบุคคล ไดแก
                                1.1 ความสงบผอนคลายของจิต หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจ       
กับส่ิงตางๆ พอใจในชีวิตโดยท่ัวไป มีความม่ันคงภายใน สงบ อดทน เขมแข็ง สามารถควบคุม
อารมณพฤติกรรมไมออนไหวไปตามส่ิงเรารอบตัว

                    1.2 มีการสํารวจและเขาใจตนเอง หมายถึง การสํารวมจิตใจ ทําความเขาใจ 
ความตองการของตนเองในสภาพท่ีสอดคลองกับความเปนจริงของโลกภายนอก

                    1.3 วิธีการมองโลกและการเขาใจความเปนไปของโลกภายนอก หมายถึง  
ความสามารถในการมองโลกตามความเปนจริง สามารถประเมินสถานการณไดอยางถูกตอง มีความ
คาดหวังท่ีสอดคลองกับความเปนจริง กําหนดวิธีดําเนินชีวิตและแกไขปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม

                 2.    มิติเกี่ยวกับการจัดการกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและโลกภายนอก   ไดแก
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                        2.1 ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของตน    
หมายถึง  ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณตางๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติ
สุข มีระบบระเบียบแหงความคิด สามารถจัดการกับปญหา ส่ิงแวดลอมรอบตัวและโลกภายนอกได
โดยไมกอความเดือดรอนแกตนเองและบุคคลอ่ืน
                                  2.2 การทําประโยชนตอสังคม บุคคลจะมีความพอใจกับการไดทําประโยชน
ตอสังคม มีมนุษยสัมพันธ มีเพ่ือนท่ีสามารถชวยเหลือในยามตองการ รวมถึงสามารถรวมทํา
ประโยชนตอสังคมดวยความสุขสงบ และมีความพอใจ

                    2.3 ความสามารถสรางสัมพันธกับบุคคลแวดลอมในสังคม  หมายถึง  ความ
สามารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีมีความหมาย มีความผูกพันธ ส่ือสารกับส่ิงแวดลอมภายนอกได
ตามท่ีตนตองการและ เหมาะสมกับสถานการณ สรางเครือขายทางสังคมท่ีจะเกื้อหนุนตอกันได

                 3.   มิติทางสังคมเกี่ยวของกับกระบวนการทางสังคม       และวิถีการดําเนินชีวิต       
สุขภาพจิต เปนส่ิงท่ีแยกไมไดจากกระบวนการทางสังคม มิตินี้จึงเปนสุขภาพจิตในระดับสังคมมาก
กวาในระดับปจเจคบุคคล เนื่องจากกระบวนการทางสังคมมีสวนกําหนดทางเลือกของบุคคลและวิถี
การดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคม

                 อภิชัย  มงคล และคณะ (2544 ก : 41) ศึกษาสุขภาพจิตคนไทย : มุมมองของ
ประชาชนชาวอีสาน ผลการศึกษาดานลักษณะของผูมีสุขภาพจิตด ี ประกอบดวย

                 1. สุขภาพจิตด ี  (จิตใจดี มีคุณธรรม จิตใจเยือกเย็น สบายใจ ยิ้มแยมแจมใส       
หนาตาสดช่ืน จิตใจราเริง สนุกสนาน ไมโกรธ ไมดุดา และปลอยวาง)

                 2. สุขภาพกายแข็งแรง ( ไมมีโรค ไมเจ็บไข สบายกาย สุขภาพดี รางกายสมบูรณ
และนอนหลับได )

                 3. ความผาสุก (อยูดีกินดี) (มีเงินพอใช มีเงินทอง มีความสุข อยูเปนสุข ไมมี
ปญหาครอบครัว ลูกอยูในโอวาท พอใจในส่ิงท่ีมีอยู ไมอยากไดอะไรเกินความพอด ี เพ่ือนบานดี       
ไมมีศัตร ูมีเพ่ือนฝูง และส่ิงแวดลอมด ี)

                 4. คุณลักษณะสวนบุคคลเชิงบวก (เคารพผูใหญ ลูกหลานรักใคร ดูแล เคารพ  
นับถือกัน พูดจาดี  พูดคุยกับคนอ่ืนดี  รูจักทํามาหากิน ไมเกี่ยงงาน และไมใชสารเสพติด)
                              ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี
         Rollant and Deppoliti (1996 : 56) กลาวถึงลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี  ไวดังนี้
                              1. ดานลักษณะสวนบุคคล คือ เปนบุคคลท่ียอมรับตนเอง รักตนเอง มีเปาหมาย    
ความคิด และพฤติกรรมท่ีเปนตัวของตัวเอง ไมยึดติดกับผูอ่ืน ตระหนักในจุดดี จุดดอยของตน
                              2. ดานการปรับตัวตอความเครียด คือ สามารถควบคุมตนเองและเผชิญเหตุการณ
สําคัญในชีวิตไดและมีกลไกการปองกันตนเองทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ
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                              3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล คือ ยอมรับผูอ่ืน มีความรักความหวงใยผูอ่ืน
นอกจากนี้ยังสามารถท่ีจะถูกรักและรับความรักจากผูอ่ืน
                              4. ดานการรับรูสภาพแวดลอมตามความเปนจริง  คือ  มีการรับรูดานตางๆ ในทาง
บวก มองเหตุการณตามความเปนจริง และสามารถคนพบความหมายของชีวิต

Kreigh and Perko (1983 : 36 - 37)  กลาวถึง  ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดีและผูท่ี
เจ็บปวยทางจิต โดยใชสัญลักษณเปนรูปตนไม  2  ตน มีรายละเอียด ดังนี้

              ตนไมของผูมีสุขภาพจิตด ีจะมีรากท่ีเต็มไปดวยความเปนมิตร ความเมตตา กรุณา 
ใหอภัย อดทน สํานึกในบุญคุณผูอ่ืน รับผิดชอบ จิตใจม่ันคง อบอุน และมีความรัก ซ่ึงทําใหเกิด
ความไววางใจ ซ่ึงเปนลําตนท่ีแข็งแรงแตกกิ่งกานสาขาเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมรับ อาทร  
คํานึงถึงบุคคลอ่ืน มีแรงจูงใจ ตระหนักในตนเอง มีเปาหมายชีวิต มีผลผลิตทางการงาน มีความ       
รับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส พอใจในตนเอง อุทิศตนเพ่ือสังคม มีความสนุกสนานรื่นเริง  ดังภาพ
ประกอบท่ี  1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

          สุจินต  ปรีชามารถ (2535 : 44 - 49) กลาววา  ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีหรือปรับตัวไดด ี 
(Well adjusted person) คือ เปนผูท่ีรูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืนไดดี สามารถเผชิญกับปญหาและความ
จริงแหงชีวิตไดด ีมีรายละเอียด  ดังนี้
                              1. รูจักและเขาใจตนเองไดด ี  ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีหรือปรับตัวไดด ีจะรูจักและเขาใจ
ตนเองไดดีในดานตางๆ เชน ยอมรับสภาพท่ัวไปของตนเอง ยอมรับนับถือตนเองในสภาพท่ีเปนอยู
จริง ยอมรับและเขาใจในขอบกพรองตางๆของตนเอง และเห็นวาเปนของธรรมดา ซ่ึงพรอมท่ีจะ
ปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา รูจักควบคุมอารมณไดด ี ไมโกรธงาย ไมมีอารมณหวั่นไหว กลัว รัก  
อิจฉาริษยา หรือวิตกกังวลมากเกินไป เพราะส่ิงเหลานี้จะนําไปสูการทําใหเกิดความหวั่นไหว ซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดอาการโรคประสาท และโรคจิตไดงาย เปนตน
                              2. รูจักและเขาใจบุคคลอื่นไดด ีผูท่ีมีสุขภาพจิตดี นอกจากจะรูจักและเขาใจตนเอง
ไดดีแลว ยังตองสามารถรูจักและเขาใจบุคคลอ่ืนไดดีดวย เพราะเราอยูในสังคมรวมกับบุคคลอ่ืน 
ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองรูจักและเขาใจบุคคลอ่ืน เชน รูจักยอมรับและเขาใจความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลอ่ืนดวยดีอยางมีเหตุผล  ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล  เขาใจขอบกพรองของคนอ่ืน 
รูจักใหความรวมมือ ปรับตัวเขากับหมูคณะได และมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยใจจริง  เปนตน

  3. สามารถเผชิญกับปญหาและความเปนจริงแหงชีวิตได   ผูท่ีมีสุขภาพจิตดี   
ยอมสามารถเผชิญกับปญหาและความจริงแหงชีวิตไดเปนอยางด ี มีความสามารถในการจัดการกับ
ความเครียด ความวิตกกังวล และความขัดแยงภายในจิตใจไดอยางเหมาะสม  สามารถปรับตัวใหเขา
กับส่ิงแวดลอมไดทุกสถานการณ มีความพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหา และแกปญหาตางๆท่ีเขามาใน
ชีวิตได  เปนตน

               สวนผูท่ีสุขภาพจิตไมดีหรือปรับตัวไดไมด ี (Maladjusted person) นั้นจะเปน
บุคคลท่ีมีลักษณะตรงกันขามกับบุคคลผูท่ีปรับตัวไดด ี (Well adjusted person) นั่นเอง คือ ไมรูจัก
และเขาใจตนเองไดด ี ไมรูจักและเขาใจผูอ่ืน ตลอดจนไมสามารเผชิญกับปญหา และความเปนจริง
แหงชีวิตได  ทําใหไมสามารถจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความปกติสุข

                 สรุปไดวา ผูท่ีมีสุขภาพจิตด ีหมายถึง ผูท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ      
มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมในทุกสภาพแวดลอม และแสดงออกถึงความม่ันคง
ทางจิตใจ การรูจักตนเอง รูจักผูอ่ืน สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน และสามารถทําประโยชน       
ใหแกตนเองและสังคมได

      1.2.3   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีหลายแนวคิดดวยกัน ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

                1. แนวคิดจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Approach)
                                  ผูนําแนวคิดนี้ คือ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) ซ่ึงเช่ือวาพฤติกรรมตางๆ
ของมนุษยเกิดขึ้นจากการพลักดันของพลังงานจิต 3 ประการ ไดแก Id คือ พลังจิตท่ีติดตัวมาแต
กําเนิดอยูในจิตไรสํานึกของคนตลอดเวลา เปนแรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ ตามความ   
พอใจของตน Ego คือ พลังจิตสวนท่ีควบคุมการแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสม เปนพลังท่ีผาน        
การเรียนรูมาแลว ทําหนาท่ีควบคุมไมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมไมปรารถนา และหาทาง     
ใหความตองการอันเกิดจาก Id ไดรับการตอบสนองแตไมขัดกับคุณธรรม  Superego คือ จิตสํานึก
แหงคุณธรรม ความดีงาม ความรูจักผิดชอบช่ัวด ี ระเบียบกฎเกณฑของสังคม พลัง Id Ego และ     
Superego จะทํางานไมแยกจากกัน พลังใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดบุคคลก็จะมีบุคคลิกลักษณะโนมเอียง
ไปในทิศทางนั้น ปญหาสุขภาพจิตเกิดจากความขัดแยงของพลังงานจิต ทําใหเสียสมดุลยและมีการ     
ปรับตัวโดยใชกลไกการปองกันตนเองบางชนิด ท่ีทําใหสุขภาพจิตไมด ี สวนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตด ี
คือ คนท่ีสามารถรักษาความสมดุลยของพลังจิตไวได โดย Id Ego และ Superego ทํางานประสานกัน
ไดเปนอยางด ี สภาพจิตใจของคนก็จะมีความสมบูรณ ปราศจากความขัดแยงในใจ (conflict) ความ     
รูสึกผิด (guilty) เปนคนท่ียอมรับความจริงตามสภาพท่ีเปนอยู และสามารถปรับตัวเขากับความ      
เปนจริงเหลานั้นได

                 2. แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism Approach)
              ผูนําแนวคิดนี้ คือ อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) แนวคิดนี้เช่ือวา  

มนุษยมีอิสระในการเลือกกระทําหรือกําหนดการกระทําของตนเองตามศักยภาพท่ีมีอยู มนุษยทุกคน
มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณคาในตนเอง และสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง มนุษยทุกคนมีจิตใจ 
ตองการความรัก ความอบอุน ความเขาใจ และมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูระดับท่ีสมบูรณขึ้น 
มาสโลว เช่ือวา คนเราทุกคนมีความตองการพ้ืนฐาน ซ่ึงความตองการเหลานี้จะพัฒนาขึ้นมาอยาง
เปนลําดับขั้นตอน โดยเริ่มตนจากความตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความ
ตองการความรักและการเปนเจาของ ความตองการการยอมรับนับถือ  ความตองการท่ีจะรูและเขาใจ 
ความตองการดานสุนทรียะ และความตองการท่ีจะตระหนักรูในคุณคาและความสามารถท่ีแทจริง
ของตนเอง โดยความตองการขั้นต่ําสุดตองไดรับการตอบสนองกอน คนท่ีพัฒนามาถึงจุดสูงสุด     
แหงความตองการนี้แลว จะรูสึกวาตนไดเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแหงชีวิต มีความสุข ความพอใจใน
ชีวิตของตนเองทําใหมีสุขภาพจิตดี

                 3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Approach)
นักจิตวิทยาในกลุมนี้   ไดแก  เอลลิส (Ellis) และเบค (Beck) มีแนวคิดวา               

พฤติกรรมตางๆของมนุษยเปนผลมาจากความคิดและกระบวนการคิด เอลลิส เช่ือวา มนุษยมีความ
คิดท้ังท่ีมีเหตุผลและไรเหตุผล ความคิดท่ีไรเหตุผลเปนสาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ           
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และพฤติกรรมของคน ความคิดท่ีไรเหตุผล เชน คิดวาทุกคนท่ีอยูใกลฉันตองรักฉันทุกคน ฉันตอง
เปนคนเกง ทุกอยางท่ีฉันทําตองไดรับผลสําเร็จ เปนตน สวนเบค เช่ือวา ปญหาทางอารมณและ              
พฤติกรรมมีผลมาจากความผิดปกติของการคิดและกระบวนการคิด โดยคนกลุมนี้จะมีความคิด       
ท่ี “แคบ” “รุนแรง” หรือ “ไมมีทางเลือก” มีการดวนสรุปโดยไมไดไตรตรองใหรอบคอบ การคิด           
เชนนี้ ทําใหคนมีโลกทัศนแคบ เม่ือเหตุการณไมเปนอยางท่ีคิดก็ทําใหเกิดความผิดหวังขึ้นมา นําไป
สูการมีอารมณเศราหรือมีปญหาสุขภาพจิต สวนคนท่ียอมรับความจริง มีความอดทนตอตนเอง และ  
ผูอ่ืน มีความยืดหยุนทางความคิด และมีกระบวนการคิดท่ีเปนเหตุเปนผลจะเปนคนท่ีมีสุขภาพจิตดี

                 4. แนวคิดชีววิทยา (Biological Approach)
                                  แนวคิดนี้เช่ือวาพฤติกรรมตางๆของมนุษย ขึ้นอยูกับการทํางานของสมองและ
ระบบประสาท ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล จึงตองศึกษาการทํางานของสมองและระบบ
ประสาท  รวมท้ังการทํางานทางชีวภาพของบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกับสมองและระบบประสาท และการ
คนควาในปจจุบันไดพิสูจนใหเห็นจริงอยางไมมีขอโตแยงวา การทํางานของสมองและระบบ
ประสาทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยทุกประเภท ท้ังกระบวนความคิด ความรูสึก และ
การแสดงออกดวยการกระทํา เชน การกระตุนดวยไฟฟา ณ บางจุดในสมอง จะทําใหบุคคลรูสึกดีใจ
ตื่นเตน สับสน ซึมเศรา หรือแมแตระลึกถึงความหลังท่ีผานไปนานแลวได (Atkinson 1987 : 7,      
อางถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตน 2543 : 12) การทํางานของสมอง ระบบประสาทอัตโนมัต ิ และตอม
ไรทอจะทํางานประสานกันและกัน เพ่ือใหรางกายดํารงชีวิตไดตามปกต ิ แตหากสวนใดทํางาน
ผิดปกติก็จะสงผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ เชน เซลลประสาทสมองสวนท่ีทําหนาท่ีคิดและจํา
สูญเสียไปทําใหเปนโรคอัลไซเมอร ฮอรโมนในรางกายมีการเปล่ียนแปลง เชน ตับออนผลิต
ฮอรโมนอินซูลินไดนอยลง ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูง มีแนวโนมจะเปนโรคเบาหวานไดมากขึ้น การ
หล่ังของสาร Endophine ซ่ึงทําใหรูสึกมีความสุข และสาร Dopamine ท่ีทําใหรูสึกเศรา เปนทุกข เม่ือ
อยูในสภาพตึงเครียด เชน  กลัว หรือโกรธ การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัต ิระบบซิมพาเตติค
จะกระตุนใหหัวใจเตนเร็วขึ้นหลอดลมขยายใหญเพ่ือท่ีจะรับอากาศใหมากท่ีสุดเปนการเตรียมพรอม
ท่ีจะสูหรือถอย เม่ืออยูในสภาวะสงบระบบพาราซิมพาเตติคจะทําหนาท่ีตรงกันขามเพ่ือรักษาความ
สมดุลย โดยควบคุมอัตราการเตนของหัวใจใหชาลง   เปนตน

                 5. แนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social –Cultural Approach)
                     ในสังคมเกษตรกรรมสมัยกอน ครอบครัวเปนหนวยผลิตและบริโภครวมกัน

ทุกคนมีสวนชวยกันทํางาน มีความใกลชิดกันตลอดเวลา ท้ังในชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางาน      
ท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลกันไดทุกคน สังคมแบบนี้ทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรม ทําไดตลอดเวลากับผูอ่ืน  
ท่ีตางรุน ตางวัย มีโอกาสใหความรู ความคิดขอแนะนําท่ีผูอ่ืนตองการและยอมรับวาเปนประโยชน 
ไมถูกทอดท้ิงหรือตองอยูตามลําพัง ไดออกกําลังท้ังทางรางกายและจิตใจอยูตลอดเวลา ไมตองหวง
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เรื่องรายไดรายจายท่ีจะเล้ียงชีวิต ไดรับการยกยองนับถือและเห็นคุณคาวาเปนผูมีบุญคุณ ทําให         
ผูสูงอายุมีความสุข ความพอใจตอเนื่องกันไปจนถึงบ้ันปลายของชีวิต

ในสังคมปจจุบันคือ สังคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะการดําเนิน
ชีวิตโดยท่ัวไปอาศัยการทํางาน หาเงินจากการประกอบอาชีพตามความถนัด ความพอใจ และความ
สามารถเฉพาะตัวของแตละคน ทําใหไมสามารถอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ และใหโอกาส         
ผูสูงอายุชวยทําหนาท่ีท่ีเปนประโยชนใหได ประเพณีท่ียกยองนับถือความรูและประสบการณของ     
ผูสูงอายุ การยอมรับ การพอใจท่ีจะคบหาสมาคมลดนอยลงเม่ือเทียบกับสังคมสมัยเกา นอกจากนี้     
ในสังคมสมัยใหม คนรุนเยาวมีการศึกษามากกวาคนรุนกอน ตองใชความรูและวิธีการทํามาหากิน  
ท่ีตางไปจากคนรุนกอนเคยรูเคยสอน มีความจําเปนตองไปประกอบอาชีพนอกชุมชน ทําใหผูสูงอายุ
ถูกทอดท้ิงและประสบกับปญหารายไดรายจายในการดําเนินชีวิต สวนผูสูงอายุในเมืองก็เผชิญกับ
ปญหาทุกดานมากขึ้นโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ียากจนและผูท่ีไมมีลูกหลานเล้ียงดู หรือแมผูสูงอายุท่ีมี
ฐานะดีมีเงินทองเล้ียงตัวได ก็ยังพบวา การอยูรวมกับลูกหลานท่ีตางความรู ตางประสบการณนั้นไม
ไดมีความสุขความพอใจเหมือนสมัยกอนจนบางครั้งตองแยกไปอยูตางหาก ฐานะการยอมรับของ   
ผูสูงอายุในสังคมก็ไมแนนอน ม่ันคง โดยเฉพาะเม่ือคนรุนใหม เห็นวาความรูประสบการณของ       
ผูสูงอายุเปนส่ิงคร่ําครึ ลาสมัยหรือเปนความคิดแบบอนุรักษนิยม ไมตรงกับความตองการ           
เปล่ียนแปลงเปนสมัยใหม
                                  คานิยมผูสูงอายุ ในสังคมชนบทผูสูงอายุมักจะนิยมการไปวัด เพ่ือถวาย
ภัตตาหารแกพระสงฆ และผูสูงอายุหญิงจะไปวัดในวันพระเพ่ือถือศีลแปดในเทศกาลเขาพรรษา 
ความเช่ือของผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความเช่ือในเรื่อง นรก สวรรค พรหมลิขิต มีความเช่ือทาง            
พุทธศาสนา เพ่ือตองการท่ีพ่ึงทางจิตใจ เช่ือเรื่องกรรม หรือความเช่ือทางศาสนาอ่ืนๆ บรรทัดฐาน
ทางสังคม สังคมชนบทไดกําหนดใหสมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตอผูสูงอายุในฐานะผูอาวุโส          
มีความเคารพนับถือ มีความกตัญูรูคุณ ในทํานองเดียวกันผูสูงอายุในหมูบานจะเปนบุคคลท่ีมี
อัธยาศัยดีและใจบุญสุนทาน นอกจากนี้ผูสูงอายุมักจะอาศัยอยูกับบุตรและเล้ียงดูหลาน ดูแลบาน 
เปนตน ประเพณีตางๆท่ีชาวบานหรือหนวยงานในชุมชนจะจัดใหแกผูสูงอายุ เชน ในวันสงกรานต 
จะมีงานรดน้ําดําหัว หรือการใหผูสูงอายุทําหนาท่ีเปนผูใหญในการหม้ันและสูขอการแตงงานใหกับ
บุตรหลานของตน เปนตน ทางดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุในสังคมชนบทไมคอยมีรายได การบริโภคจะ
อยูในครัวเรือน ซ่ึงสวนมากจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนรายไดท่ีมีสวนใหญ
มาจากบุตรหรือการทํางานเล็กๆนอย
                                 บทบาทของผูสูงอายุ ในอดีตพบวาผูสูงอายุในสังคมไทยมีบทบาทอยางมาก     
ไดแก บทบาทครู เพราะวาสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร      
มีไมมาก ความรูทางการเกษตรกรรมไดรับการถายทอดจากผูสูงอายุโดยตรง นอกจากนี้ผูสูงอายุ       
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ยังเปนครูในการอบรมส่ังสอนบุตรหลานในทุกๆ เรื่องอีกดวย บทบาทท่ีปรึกษา ผูสูงอายุไดทําหนาท่ี
ในการใหคําปรึกษาเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวและชุมชน เชน เม่ือมีปญหา         
ครอบครัวหรือการประกอบอาชีพจะปรึกษาผูสูงอายุในครอบครัวเสมอ ผูสูงอายุจึงเปนเสาหลักของ
ครอบครัว บทบาทเปนผูนําทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ผูสูงอายุในสังคมไทย          
โดยเฉพาะในชนบทมักจะไดรับการยกยองใหเปนมัคทายกวัด เพราะมีความรูความชํานาญในดาน
ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทเปนผูนําทางสาธารณสุข ผูสูงอายุบางคนมีความรูความ
สามารถในการรักษาแบบการแพทยพ้ืนบาน เชน เปนหมอเสน  หมอตําแย  หมอยา  เปนตน บทบาท
เปนผูนําทางการเมือง ในอดีตผูสูงอายุมักไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกใหเปนกํานัน ผูใหญบานหรือ
ผูนําทางการเมือง เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีประสบการณในชีวิตมานาน ยอมจะทราบและแกไขปญหา
ของชุมชนได

                    แตในปจจุบันบทบาทของผูสูงอายุไดเปล่ียนไป เชน บทบาทการเปนครูในทุก
เรื่องไดเปล่ียนไป เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาท่ีเปนทางการเขามาแทนท่ี บทบาทการเปนท่ีปรึกษา
ลดลง เนื่องจากความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น จนหนวยงานการพัฒนา
ของรัฐและเอกชนไดเขาไปในครอบครัวมากขึ้น มีองคกรใหคําปรึกษาตางๆเพ่ิมขึ้น การปรึกษา         
ผูสูงอายุจึงลดนอยลง บทบาทการเปนผูนําทางสาธารณสุขก็ลดนอยลง เนื่องจากการพัฒนาทาง       
สาธารณสุขสมัยใหม และการยอมรับวิทยาการทางการแพทยและสาธารณสุขตะวันตกมากกวา 
ประชาชนไมคอยนิยมไปรักษาหมอพ้ืนบาน ทําใหบทบาทผูสูงอายุในฐานะท่ีเปนหมอสาธารณสุข
แบบการแพทยพ้ืนบานลดลงปนอยางมาก สวนบทบาททางการเมืองของผูสูงอายุในปจจุบัน มี
ลักษณะลดลง เนื่องจากคานิยมท่ีตองการคนหนุมสาวเปนผูนําบริหารบานเมือง เพราะประชาชน     
เช่ือวา คนหนุมสาวมีความคิดกาวหนา กลาเส่ียง และมีความรูความสามารถมากกวาผูสูงอายุ

                    การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีผูสูงอายุตองประสบนี้ มีผลกระทบ
ตอสุขภาพทางจิตและทางรางกาย ซ่ึงนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น หากไมมีมาตรการเตรียมรับ       
ท่ีเหมาะสม

       1.2.4  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                              แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผู สูงอายุ  แตกตางจากสุขภาพจิตในวัยผูใหญ                
บางบางประการ เนื่องจากลักษณะทางสภาพรางกายและภาวะจิตสังคมในผูสูงอายุเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูสูงอายุตองเผชิญกับความเครียดและการปรับตัวมากมาย ไดแก การปรับตัวเขากับการ        
เปล่ียนแปลงทางรางกาย การยอมรับความสูงอาย ุ การพ่ึงพาและการสูญเสียอํานาจความเปนตัวของ
ตัวเอง การเผชิญกับความตาย ความสูญเสีย ซ่ึงความสูญเสียตางๆบางครั้งเหมือนเปนความส้ินหวัง
เพราะไมสามารถเรียกคืนมาได และอาจทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาสุขภาพจิตได

          แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ  มีดังนี้
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                              Havighurst (1953, อางถึงใน นุสรา นามเดช 2539 : 22) ศึกษาถึงงานตามขั้น
พัฒนาการซ่ึงเปนงานท่ีบุคคลทุกคนตองเรียนรูควบคูไปกับพัฒนาการของชีวิต มีลักษณะเฉพาะวัย 
โดยพิจารณาตามลักษณะทางชีววิทยา ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล และลักษณะทางวัฒนธรรม
ทางสังคมท่ีบุคคลนั้นๆอาศัยอยู ความสําเร็จในพัฒนาการดังกลาวจะทําใหบุคคลเปนสุข ในทาง        
ตรงกันขามบุคคลท่ีประสบความลมเหลวจะไมมีความสุข สําหรับงานตามขั้นพัฒนาการในวัยสูงอายุ 
ประกอบดวยขั้นพัฒนาการท่ีสําคัญ  คือ
                               1. การปรับตัวใหเขากับความเส่ือมถอยของพละกําลังและสุขภาพ โดยการ       
ยอมรับและประกอบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตไดดวยความพึงพอ
ใจ
                               2. ปรับตัวใหเขากับสภาพปลดเกษียณ การปลดเกษียณทําใหผูสูงอายุบางคน       
รูสึกวาตนเองไมมีคา ไมมีความหมายตอชุมชนแลว ผูท่ีจะพบความสุขและความพึงพอใจในชีวิต      
จะใชเวลาวางเหลานี้ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนและนาสนใจ โดยไมปลอยใหเวลาหมดไปอยาง       
นาเบ่ือหนาย
                               3. ปรับตัวใหเขากับการจากไปอยางไมมีวันกลับของคูสมรส การจากไปของ         
คูสมรสเปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ ทําใหผูสูงอายุโดดเดี่ยว ขาดเพ่ือนรวมทุกขรวมสุข ขาดสวน
สําคัญของชีวิตไป บางคนอยูในครอบครัวท่ีมีบุตรหลานรอบขาง บางคนแตงงานใหม บางคนยาย    
เขาไปอยูบานพักคนชรา เปนตน ทางออกตางๆเหลานี้ตองอาศัยการยอมรับ และการปรับตัวเขากับ   
สถานการณใหมดวยกันท้ังส้ิน
                              4. สรางสัมพันธภาพและมิตรภาพกับบุคคลรุนราวคราวเดียวกัน ยอมรับความ
เปนสมาชิกอาวุโสของสังคม และเปนสมาชิกท่ีมีการสังสรรครวมกัน มีกิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรก
และกิจกรรมของชุมชนในกลุมผูสูงอายุดวยกัน
                              5. สนองหนาท่ีทางสังคมและหนาท่ีพลเมืองดี  โดยการศึกษาหาความรูใหทัน     
เหตุการณอยูเสมอ จะชวยใหบุคคลดําเนินการตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
                              6. สรางสภาพความเปนอยูท่ีเหมาะสม จัดท่ีอยูอาศัยใหสะดวกสบายท่ีสุด              
ไมกวางขวางเกินไปจนไมสามารถดูแลรักษาเองได คํานึงถึงความสงบเงียบ ความเปนสวนตัว           
เดินทางไปมาสะดวก อยูไมไกลจากญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูง

          Erikson (1959, อางถึงใน นุสรา นามเดช 2539 : 23) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการ              
เอาชนะความขัดแยงภายในจากวิกฤติการณตามขั้นพัฒนาการ (developmental crisis) ผูมีสุขภาพจิต
ดี คือ ผูท่ีสามารถเอาชนะความขัดแยงดังกลาวได โดยในวัยสูงอายุลักษณะความขัดแยง คือ มีความ
ยึดม่ันในตน (ego integrity) และมีความหมดหวังทอดอาลัย (despair) ผูมีสุขภาพจิตด ีคือ ผูท่ีมีความ
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สมดุลในตน ไดแก มีความรอบรู มีการเสียสละ ตัดใจได ยอมรับวงชีวิตและแบบแผนชีวิต  เช่ือใน
คุณคาของการทําประโยชนใหกับมวลมนุษย และมองเห็นความหมายของการดํารงชีวิตของมนุษย
                              Solomon and Peterson (1994 : 41 - 49) กลาววา ผูสูงอายุท่ีสามารถจัดการกับ
ปญหาในชีวิตไดสําเร็จ ถือวา เปนผูมีสุขภาพจิตดี การจัดการกับการเปล่ียนแปลงและการท่ีจะดํารง
ชีวิตในบ้ันปลายอยางมีคุณภาพ ขึ้นกับส่ิงตอไปนี้
                               1. การจัดการกับความเครียดทางรางกายและอารมณของผูสูงอายุ
                               2. ความพยายามท่ีจะควบคุมชีวิตตนเอง
                               3. ยังคงติดตอคบหาสมาคมกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง
                               4. มองวาชีวิตยังมีความหมาย คงไวซ่ึงความเปนตัวของตัวเอง สามารถท่ีจะ
ตัดสินใจส่ิงตางๆไดดวยตนเอง
                               ผูสูงอายุท่ีจัดการเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ดังกลาวขางตน จะเปนผูสูงอายุท่ีประสบ                   
ความสําเร็จ (aging  successfully) และมีสุขภาพจิตดี

สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพจิตด ี คือ ผูสูงอายุท่ีมีความพึงพอใจในชีวิต
ท่ีผานมาและท่ีเปนอยูในปจจุบัน มองโลกในแงด ี มีความหวัง คิดวาชีวิตยังมีส่ิงท่ีนาสนใจ มีความ
สัมพันธท่ีดีกับคนรุนเดียวกันและคนรุนลูกหลานและสามารถจัดการกับปญหาในการดํารงชีวิตได
                     1.2.5  การประเมินสุขภาพจิต
                              หลักเกณฑในการพิจารณาวาบุคคลใดมีสุขภาพจิตดีหรือไมนั้น มีผูกลาวไว ดังนี้
                              สุภาพรรณ โครตจรัส (2525 : 2) กลาวถึง เกณฑในการพิจารณาสุขภาพจิตของ
บุคคลไว   3  เกณฑ คือ
                              1. การพิจารณาทางลบ  ไดแก  การพิจารณาความเขมขนของความรูสึกสวนตัว 
เชน ความทุกขโศก วิตกกังวล ซึมเศรา เปนตน บุคคลท่ีมีความรูสึกเกี่ยวกับอาการดังกลาว               
ต่ําจะเปนผูท่ีมีสุขภาพจิตดี
                              2. การพิจารณาทางบวก  ไดแก  การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูท่ีมี        
สุขภาพท่ีสมบูรณ เปนผูท่ีมีสุขภาพจิตดี เชน การพิจารณาลักษณะสุขภาพจิตสมบูรณตามแนวคิด
ของ Fromm ท่ีวาลักษณะของผูท่ีมีสุขภาพจิตดี คือ ผูท่ีมองชีวิตในแงท่ีเปนประโยชน ช่ืนชมใน        
ตนเองและประสบการณท่ีตนประสบ สามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืน
                              3. การพิจารณาเชิงสถิติ สรุปวา ความผิดปกต ิ คือ พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจาก
เกณฑปกติของคนหมูมาก การใชเกณฑดังกลาวมีขอจํากัดมากในปจจุบัน

          บัวทอง สวางโสภากุล (2524 : 3 - 4) ไดกลาวถึง เกณฑในการตัดสินระดับ          
สุขภาพจิตของบุคคลวา ประกอบดวย   3    เกณฑ    คือ
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                              1. เกณฑทางสังคม โดยเกณฑนี้  ถือวา บุคคลจะมีสุขภาพจิตอยูในระดับใดนั้นขึ้น
อยูกับลักษณะตางๆทางสังคมของเขา ดังตอไปนี้
                                  1.1 เขามีพฤติกรรมคลายคลึงกับคนอ่ืนมากนอยเพียงใด
                                  1.2 เขาเขากับคนอ่ืนไดหรือไม และเปนท่ีช่ืนชอบของคนอ่ืนเพียงใด
                                  1.3 เขาสามารถจะใหและรับ รวมท้ังมีความเต็มใจท่ีจะสงเสริมกลุมสังคมของ
เขาหรือไม
                                  1.4 เขาไดทําตัวใหเขากับเกณฑ กฎหมายหรืออุดมคติของสังคมหรือของกลุม
อยางไร เพียงใด
                               โดยเกณฑนี้หากบุคคลใดมีลักษณะตางๆท่ีกลาวมาในทางบวก ก็เรียกไดวาบุคคล
นั้นมีสุขภาพจิตด ีหากมีในทางลบ ก็เรียกวา มีสุขภาพจิตไมดี
                              2. เกณฑทางสวนตัว ใชตัดสินสุขภาพจิตของบุคคลโดยดูจาก
                                  2.1 ทัศนคติท่ีดีตอตนเองและส่ิงแวดลอม
                                  2.2 ความสุขในจิตใจ
                                  2.3 ความสามารถท่ีจะทนตอความบีบคั้นทางจิตใจ
                                  2.4 ความรับผิดชอบ
                                  2.5 ความผสมผสานกลมกลืนของบุคลิกภาพ

2.6 การมองและเขาใจตนเองอยางถูกตอง
2.7 การยอมรับตนเอง

โดยเกณฑนี้ หากบุคคลใดมีส่ิงท่ีกลาวมานี้ในปริมาณมาก ก็แสดงวาบุคคลนั้นมี
ระดับสุขภาพจิตดี หากมีปริมาณนอยก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี

3. เกณฑการปฏิบัติภาระหนาท่ี เกณฑนี้ตัดสินสุขภาพจิตโดยพิจารณาจาก
                                  3.1 ความสามารถของบุคคลนั้นในการท่ีจะจัดการ   และเอาชนะความกดดัน
จากส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
                                  3.2 ความสามารถของบุคคลในการท่ีตอบสนองตอส่ิงแวดลอม
                                  3.3 ความสามารถในการสรางสรรค
                                  3.4ความสามารถในการนําตนเองใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิตได

หากบุคคลใดมีความสามารถดังกลาวในระดับสูง บุคคลนั้นจะไดช่ือวาเปนคนมี       
สุขภาพจิตดีหากขาดความสามารถดังกลาว จะเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตไมดี

                 สําหรับการประเมินภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการ
พิจารณาทางบวก ไดแก การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูท่ีมีสุขภาพจิตดี โดยใหผูสูงอายุ
ประเมินตนเองดานความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธกับผูอ่ืน และความสามารถในการแกปญหา
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ชีวิตประจําวัน หากบุคคลใดมีส่ิงท่ีกลาวมานี้ในปริมาณมาก ก็แสดงวาบุคคลนั้นมีระดับสุภาพจิตดี    
หากมีปริมาณนอย ก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี

1. 3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
1.3.1  ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ

                              มีผูใหความหมายของการสงเสริมสุขภาพ ไวดังนี้
                              กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 6) ใหความหมายวา การสงเสริม          
สุขภาพ หมายถึง ขบวนการสงเสริมใหประชาชน เพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุง        
สุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซ่ึงสุขภาวะอันสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคม
  Palank (1991 : 816) กลาววา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ  หมายถึง  พฤติกรรม
ตางๆ ท่ีริเริ่มโดยบุคคลในทุกกลุมอายุ เพ่ือการคงไวหรือเพ่ิมระดับความผาสุก การบรรลุเปาหมาย
ในชีวิต และความสมปรารถนาของบุคคลพฤติกรรมดังกลาว ไดแก การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
การมีกิจกรรมตางๆในเวลาวาง การพักผอน การมีโภชนาการท่ีเพียงพอ มีกิจกรรมลดภาวะเครียด
และมีการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม
 Green and Kreuter (1991 : 4, อางถึงใน ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2538 : 48) กลาววา
การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุนทางดานการศึกษา และการสนับสนุนดาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดผลทางการกระทําหรือปฏิบัติ และเกิดสภาพการณของการดํารงชีวิตท่ีกอให
เกิดสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ

Pender (1987 : 4) กลาววา  การสงเสริมสุขภาพประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีมี
ผลโดยตรงตอการเพ่ิมระดับของความผาสุก และการบรรลุเปาหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
 Murray and Zentner (1993 : 659)  กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ประกอบ
ดวยกิจกรรมซ่ึงจะชวยยกระดับสุขภาพของบุคคลใหสูงขึ้น และมีความผาสุกเกิดศักยภาพท่ีถูกตอง
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

                 สรุปไดวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมใดก็ตามท่ีบุคคล
เริ่มปฏิบัติปรับปรุงสุขภาพตนเองอยางมีแบบแผน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการมีสุขภาพและความเปน
อยูท่ีดีของตน

       1.3.2  แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
                              พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ เปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย บุคคลแรก
ท่ีกลาวถึง คือ Harris and Gluten (quoted in Pender 1987 : 38) ไดใหความหมายไวในเชิงการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือปองกันโรคและรักษาสุขภาพ  เพ่ือดํารงภาวะสุขภาพและเปนการแสดงศักยภาพของมนุษย
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 Gochman (1988 : 38, อางถึงใน จินตนา ยูนิพันธ  2532 : 44 - 45) กลาวถึง
พฤติกรรมสุขภาพ ไวดังนี้
                              1. พฤติกรรมการปองกันและสงเสริมสุขภาพ (Preventive and promotive 
behavior) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผูท่ีเช่ือวา ตนเองมีสุขภาพดีและไมเคยเจ็บปวยมากอน 
เพ่ือดํารงภาวะสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกันอันตรายจากอุบัติเหต ุ ซ่ึงพฤติกรรมการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพ สามารถแบงเปน 4 กลุม คือ
                                  1.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน นิสัยการกินอาหาร ท้ังจํานวนอาหาร 
ความถ่ี และเวลาของม้ืออาหาร ฯลฯ
                                    1.2 การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ เชน การควบคุมน้ําหนกั การเดิน
การวิ่งเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬา ปลูกตนไม การพักผอนหยอนใจ การงดการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการ
ใชยาเสพติดตางๆ เปนตน
                                  1.3 การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือปองกันอันตราย
                                  1.4 การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการคนหาความผิดปกติในรางกาย เชน การตรวจ
หามะเร็งปากมดลูก การตรวจสุขภาพประจําป  เปนตน

          2. พฤติกรรมเม่ือรูสึกไมสบาย (Illness beheaviors) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม
ของผูท่ีเริ่มไมแนใจในภาวะสุขภาพตน คือ เริ่มมีอาการผิดปกติทําใหสงสัยวาตนเองจะเจ็บปวยและ
ตองการความกระจางโดยการแสวงหาความชวยเหลือจากผูอ่ืน อาจในรูปของการตองการคําแนะนํา
หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูท่ีตนเองเช่ือวาจะสามารถชวยได อาจเปนสถานบริการสุขภาพ   
ของรัฐและเอกชนหรือบุคคลในครอบครัว เพ่ือน ญาติ รวมท้ังการไมทําอะไรเลย แตคอยใหอาการ
ผิดปกติตางๆ นั้นหายไปเอง

          3. พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวย (Sick role behaviors) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม    
ของผูทราบแลววาตนเองเจ็บปวย เชน พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค การปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือฟนฟูสภาพรางกาย

 Pender (1982, quoted in Walker, Sechrist, and Pender 1987 : 76) กลาววา    
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health promoting behaviors) เปนความสามารถของบุคคลในการ  
คงไวหรือยกระดับของภาวะสุขภาพ เพ่ือความผาสุก (Well - being) มีรายละเอียด ดังนี้
                              1. ความสามารถในการดูแลตนเองโดยท่ัวไป (General Competence in self care) 
เปนการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติสุขวิทยาสวนบุคคล พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนใจ
ในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึงการสังเกต
ความผิดปกติตางๆท่ีเกิดขึ้นกับรางกาย
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                              2. การปฏิบัติดานโภชนาการ (Nutritional practice) เปนการประเมินถึงรูปแบบ
การรับประทานอาหาร และลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร เพ่ือใหไดรับสารอาหาร         
ครบท้ัง 5 หมู และมีคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงการงดเวนเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหรือมีสวนผสม
ของคาเฟอีน
                              3. การออกกําลังกายและกิจกรรมเพ่ือการพักผอน (Physical or recreational   
activity) เปนการประเมินถึงวิธีการและความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกายของแตละบุคคลใน 1 
สัปดาห ความสนใจและการเขารวมในกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ รวมถึง
ความคงไวซ่ึงความสมดุลของรางกายขณะนั่งหรือยืน
                               4. การนอนหลับ (Sleep patterns) เปนการประเมินถึงระยะเวลาในการนอนหลับ
แตละคืน รวมถึงท่ีนอน ทาทางในการนอนหลับ ท่ีกอใหเกิดความสุขสบาย และเปนการหลับท่ีมี        
ประสิทธิภาพ
                               5. การขจัดความเครียด (Stress management) เปนการประเมินกิจกรรมท่ีบุคคล
กระทํา เพ่ือการผอนคลายความตึงเครียด และการแสดงออกทางอารมณท่ีเหมาะสม
                               6. การตระหนักในความมีคุณคาของตนเอง (Self actualization) เปนการประเมิน
การกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ความพึงพอใจในชีวิต และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
ซ่ึงสงผลใหบุคคลมีสุขภาพจิตท่ีด ีและสุขภาพกายท่ีดีตามมา
                               7. จุดมุงหมายในชีวิต (Sense of purpose) เปนการตระหนักถึงการใหความสําคัญ
กับชีวิตการกําหนดจุดหมายในชีวิตท้ังระยะส้ันและระยะยาว
                               8. การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน (Relationships with others) เปนการประเมิน
การคบคาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะทําใหบุคคลไดรับผลประโยชนในแงการไดรับการสนับสนุน
ตางๆ
                              9. การควบคุมสภาวะแวดลอม (Environment control) เปนการประเมินพฤติกรรม
ท่ีบุคคลกระทําเพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลท่ีพักอาศัยใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
                              10. การใชระบบบริการทางสุขภาพ (Use of health care system) เปนการประเมิน
พฤติกรรมท่ีผูสูงอายุเลือกใชสถานบริการทางดานสุขภาพ เม่ือเกิดความเจ็บปวย การกระตือรือรน   
ในการหาขอมูลท่ีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การเขารับบริการทางสุขภาพเพ่ือตรวจหาความผิดปกติ
ตางๆของรางกาย จากบุคลากรทีมสุขภาพ
                              เกษม  ตันติผลาชีวะ (2528 : 22 - 23) เสนอแนะหลักการสําคัญ 4 ประการ 
สําหรับการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ ประกอบดวย
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                              1. กินเปน หมายถึง  การกินอาหารถูกตองไดสัดสวนกับความตองการของรางกาย
ไมมากหรือนอยเกินไป หลีกเล่ียงอาหารประเภทท่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพถากินมากเกินไป เชน 
อาหารท่ีมีไขมันสูง งดเวนส่ิงท่ีไมเปนประโยชนตอรางกาย เชน ชา กาแฟ สุรา เปนตน
                               2. นอนเปน การนอนมีความสําคัญตอสุขภาพ การนอนหลับเต็มท่ีและเพียงพอ
ของวัยสูงอายุ จะทําใหตื่นขึ้นมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระปรี้กระเปรา
                               3. อยูเปน  หมายถึง  การรูจักรักษาสุขวิทยาท่ีด ีการรูจักออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหรางกายมีความตื่นตัว และคงความสดช่ืน รูจักวิธีลดความเครียดทางจิตใจ การมีอารมณด ี   
จิตใจแจมใส  มองโลกในแงด ี มีการพักผอนท่ีเหมาะสม   
                               4. สังคมเปน  หมายถึง  การปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม ในระยะแรกๆ ของการ
ปรับตัวอาจสรางความคับของใจอยูบาง แตการใชเหตุผล ความเขาใจ และการยอมรับจะทําให       
ปรับตัวดีขึ้น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ขอสําคัญอยาคาดหวังจากสังคมมากเกินไปเพราะถา
ไมเปนอยางท่ีคาดหวังแลวจะทําใหเกิดความทอแท ส้ินหวัง แยกตัวออกจากสังคมหรืออยูในสังคม
อยางไมมีความสุขเลย
                               กชกร   สังขชาติ (2536 : 6 - 18) ไดกลาวถึง แนวทางการปฏิบัติของผูสูงอายุ เพ่ือ
การมีสุขภาพแข็งแรง ดังนี้
                               1. อาหารดี  ผูสูงอายุตองการสารอาหารเชนเดียวกับบุคคลวัยอ่ืน คือ ครบ  5  หมู
ทุกวันแตแตกตางกันในลักษณะ และปริมาณอาหาร ควรงดอาหารรสจัด
                               2. อากาศด ี  ผูสูงอายุควรอยูในบานท่ีมีส่ิงแวดลอมด ีไมควรอยูในท่ีอากาศแออัด         
เกินไป
                               3. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ควรเลือกการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ และ
วัย ไมควรหักโหม โดยเฉพาะผูท่ีมีโรคประจําตัวควรทําตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด
                               4. อารมณดี ลูกหลานมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหผูสูงอายุอารมณดี ตองเขาใจ
ธรรมชาติของผูสูงอายุท่ีชอบพูดเรื่องซํ้าๆ ลูกหลานไมควรแสดงความเบ่ือหนาย ควรสรางอารมณ   
ใหคลอยตามเรื่องท่ีทานเลา จะทําใหทานมีความสุข
                               5. อุจจาระดี  ผูสูงอายุควรถายอุจจาระเปนประจําทุกวัน และไมควรเกินวันละ 2 
ครั้ง ลูกหลานตองดูแลใหดีในเรื่องอาหาร  และควรจัดอาหารท่ีเปนกากใหมากท่ีสุด เชน  ผัก  ผลไม
 Heckheimer (1989 : 12 - 18) ไดเสนอแนะพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ   ดังนี้
                               1. งดสูบบุหรี่หรือลดการสูบใหเหลือนอยท่ีสุด
                               2. จํากัดการดื่มสุรา โดยดื่มเทาท่ีจําเปนและไมดื่มขณะขับรถ
                               3. มีลักษณะนิสัยท่ีระมัดระวังและปลอดภัย   เชน  ปองกันอุบัติเหตุในบาน
                               4. มีลักษณะนิสัยการกินท่ีดี  เชน รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาและมีเสนใยสูง
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                               5. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  เชน ออกกําลังกายแบบแอโรบิค ครั้งละ 20 - 30 นาที
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
                               6. หลีกเล่ียงภาวะความเครียด โดยใชเทคนิคลดความเครียด ไดแก การทําสมาธิ   
โยคะ และการออกกําลังกาย    เปนตน
                               7. พักผอนเพียงพอและมีกิจกรรมนันทนาการ
                               8. มีการดูแลสุขภาพตนเองอยางสมํ่าเสมอ  เชน มีความรับผิดชอบตอการดูแล    
ตนเองและมีการตรวจรางกายเม่ือมีโรคหรือเจ็บปวยเรื้อรัง
                               9. หลีกเล่ียงการใชยาท่ีผิดกฎหมายหรือซ้ือยากินเอง

1.3.3  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
          พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เปนการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท่ี       

เกี่ยวของกับสุขภาพของผูสูงอายุ โดยกระทําอยางสมํ่าเสมอเปนกิจวัตรประจําวัน มีจุดประสงค เพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ ผดุงรักษาภาวะสุขภาพ และการปองกันโรค ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกต ิ
ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ดังนี้

          พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
          ผูสูงอายุเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกายและจิตใจ สภาพรางกาย       

เส่ือมลงตามอายุขัย แตบางคนอาจมีการเปล่ียนแปลงกอนวัยอันควรเนื่องจากไดรับสารอาหาร          
ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ผูสูงอายุมีความตองการสารอาหารเชนเดียวกับวัยอ่ืนๆ แต
ตางกันในลักษณะและปริมาณ ความตองการอาหารท่ีใหกําลังงานจะนอยลง ดังนั้นผูสูงอายุควรมี
การดูแลในเรื่องอาหารเปนหลัก
                              ผูสูงอายุควรรับประทานใหมากกวา 3 ม้ือ โดยแบงเปนอาหารม้ือวาง ม้ือสาย
ม้ือบาย และอาหารวางกอนนอน เพ่ือชวยแกปญหาแนนทองหลังกินอาหาร ทําใหจํานวนอาหาร
แตละม้ือลดลง และรับประทานอาหารใหครบ  5  หมู
                              หมูท่ี  1  เนื้อสัตว นม ไข และ ถ่ัวตางๆ จะใหสารอาหารท่ีสําคัญ คือ โปรตีน 
เปนสารอาหารท่ีชวยในการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย และมีความสําคัญตอเนื้อเยื่อท่ีมีชีวิต 
ผูสูงอายุควรดื่มนมทุกวัน ถามีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวน ควรดื่มนมพรองมันเนย วันละ 1 - 2
แกว (เชาและกอนนอน) นมสดมีแคลเซียมมากซ่ึงจะชวยใหไมเปนโรคกระดูกผุ ไขควรรับประทาน
วันละ  1  ฟอง แตถามีปญหาโคเลสเตอรอลสูง ควรงดไขแดง รับประทานแตไขขาว
                              หมูท่ี  2  ขาว แปง และผลิตภัณฑน้ําตาล รวมท้ัง เผือก มัน ชนิดตางๆ ให
สารอาหารท่ีจําเปนแกรางกาย คือ คารโบไฮเดรต ซ่ึงจะเปล่ียนเปนพลังงาน ผูสูงอายุควรกินขาวหรือ
ผลิตภัณฑจากขาว เชน แปง ขนมปง กวยเตี๋ยว ฯลฯ ในปริมาณปกติไมควรเพ่ิมปริมาณมากขึ้น
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ปริมาณการรับประทานอาหารท่ีพอเหมาะ คือ ขาววันละ 1 ถวย ไมควรรับประทานอาหารท่ีมีน้ําตาล
มาก เพราะจะทําใหน้ําหนักเพ่ิมเกินความตองการ
                               หมูท่ี  3  ผักใบเขียวและผักอ่ืนๆ ใหสารอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแร ซ่ึง
เปนสารอาหารท่ีสําคัญในการควบคุมการทํางานของระบบตางๆในรางกายใหเปนปกติ วิตามิน          
ท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุ คือ วิตามินบี 1 เพราะมีสวนชวยในการทํางานของหัวใจ และระบบ
ประสาท ชวยยอยอาหาร และชวยปองกันทองผูก วิตามินเหลานี้มีในผักสีเขียว และสีเหลืองรวมท้ัง
ผลไมตางๆ
                               หมูท่ี  4   ผลไมตางๆ มีสารอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแร ซ่ึงจะชวยควบคุม
ระบบการทํางานตางๆ ควรรับประทานผลไมทุกวันและทุกม้ือ ผลไม ท่ีมีเสนใยออนนุมท่ีผูสูงอายุ
รับประทานได คือ แตงโม มะละกอ องุน สม แตผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน โรคอวน ควรงดผลไม
รสหวานจัด เชน ทุเรียน ขนุน ละมุด ลําไย ควรหลีกเล่ียงน้ําผลไมกระปอง น้ําอัดลม
                              หมูท่ี  5  อาหารพวกไขมัน ควรเปนไขมันท่ีมาจากพืช จะเปนแหลงไขมันท่ีด ี     
มีกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกาย คือ กรดไขมัน Linolic ซ่ึงจะมีในน้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันรํา น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันดอกทานตะวัน นอกจากมีกรดไขมันท่ีจําเปนแลวยังมีจํานวนคอเลสเตอรอลนอยมาก
เหมาะสําหรับผูสูงอายุ

หลักการบริโภคอาหารสําหรับผูสูงอายุ
                               1. กินอาหารใหเพียงพอกับความตองการของรางกายและครบ  5  หมู
                               2. กินครั้งละนอยๆแตบอยครั้ง (4 - 5 ม้ือ)
                               3. ลักษณะอาหารตองออนนุม เปอย  ยุย สะดวกตอการเคี้ยว และยอยงาย
                               4. ควรกินอาหารท่ีสุกใหมๆ
                               5. ควรกินอาหารประเภทผักผลไมเปนประจํา จะชวยใหทองไมผูก
                               6. ไมควรกินอาหารรสจัดหรือของหมักดอง
                               7. งดดื่ม ชา กาแฟ สุรา และงดสูบบุหรี่ทุกชนิด เพราจะทําใหเกิดโทษตอรางกาย
                               8. ดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอ (ประมาณ  6 – 8  แกวตอวัน)
                               น้ํา  น้ําเปนส่ิงท่ีจําเปนยิ่งสําหรับรางกาย น้ําชวยควบคุมสภาพปฏิกิริยาทางเคมี
ในรางกาย ชวยระบบไหลเวียนโลหิต และระบบขับถายของเสียออกจากรางกาย ผูสูงอายุควรดื่มน้ํา
ใหมากทุกวัน อยางนอยควรดื่มวันละ  6 – 8  แกว
                               อากาศ ผูสูงอายุควรอยูในท่ีอากาศถายเทไดสะดวก ไมควรอยูในท่ีแออัด          
เนื่องจากผูสูงอายุมีความจุของปอดและการระบายอากาศลดลง จึงมีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจไดงาย
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                               การขับถาย
                               ผูสูงอายุควรปองกันทองผูก โดยรับประทานอาหารท่ีมีกากใย ประเภทผัก ผลไม
และการดื่มน้ํามากๆ จะชวยใหการขับถายอุจจาระสะดวกขึ้น
                               การออกกําลังกาย
                               การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คือ การท่ีรางกายมีการหด ยืด กลามเนื้อและขอตอ      
มีการเคล่ือนไหว ทําใหเกิดการใชอาหารและออกซิเจนในรางกายเพ่ิมขึ้น การออกกําลังกายจึงเปน
กิจกรรมการรักษาสุขภาพท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังยังสามารถชวยปองกันและรักษาอาการของโรค
ท่ีเกิดจากวัยชราไดหลายอยาง เชน อาการเม่ือยขบ อาการทองผูก โรคอวน โรคหัวใจเส่ือม ฯลฯ แต
ลักษณะการออกกําลังกายจะตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง และเหมาะสมกับความสามารถ
ความสนใจของตน ควรเปนการออกกําลังกายท่ีธรรมดาท่ีสุด ไมตองใชอุปกรณมากมายใหยุงยาก 
ความสําคัญอยูท่ีเวลาของการออกกําลังกายแตละครั้ง ควรใชเวลาประมาณ 15 นาที หรือมากกวา 
และควรออกกําลังกายวันเวนวัน หรือสัปดาหละ 3 - 4 ครั้ง บรรลุ  ศิริพานิช (2542 : 17 - 22) กลาวถึง
ขั้นตอนในการออกกําลังกายท่ีถูกตอง ดังนี้
                              ขั้นตอนท่ี 1 การอุนรางกาย (Warm Up) ควรมีการอุนรางกายใหรางกายมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นกอน ชา ๆ เชน การเคล่ือนไหวรางกาย สะบัดแขงสะบัดขา แกวงแขน วิ่งเหยาะๆ อยูกับท่ีชาๆ  
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งกอน แลวจึงออกวิ่งหรือออกกําลังกายอยางอ่ืน
                              ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการออกกําลังกายอยางแทจริง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน       
แกรางกาย ถาการออกกําลังกายนั้นเพียงพอทําใหเกิดการเผาไหมอาหารในรางกาย โดยใชออกซิเจน
ในอากาศท่ีหายใจเขาไป เพ่ือทําใหเกิดพลังงานจนถึงระดับหนึ่ง ไมวาการออกกําลังกายดวยวิธีใด      
ก็จะมีผลใหหัวใจ และปอดทํางานมากขึ้นดวย
                               การเตนของหัวใจท่ีเพ่ิมขึ้น ขึ้นอยูกับอายุของบุคคลคํานวณงายๆ จากสูตรของ 
American Collage of Sport Medicine คือ อายุของบุคคลลบออกจาก 220 ผลลัพธจะเทากับความ
สามารถของหัวใจท่ีจะเตนไดสูงสุดของผูนั้นในหนึ่งนาที และอัตราท่ีเหมาะสมเพียงพอใหเกิด
ประโยชนแกรางกายขณะออกกําลังกาย คือ 65% - 80% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด และตอง
ออกกําลังกายใหหัวใจเตนเชนนั้นเปนเวลา 14 - 45 นาที และสัปดาหหนึ่งตองออกกําลังกายดังกลาว 
3 - 5 ครั้ง จึงจะกอใหเกิดประโยชนแกรางกายอยางจริงจัง
                              ขั้นตอนท่ี 3 เปนขั้นตอนการผอนใหเย็นลง หลังจากการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
ในขั้นตอนท่ี 2 แลว ควรคอยๆ ผอนการออกกําลังกายทีละนอย แทนการหยุดออกกําลังกายโดยทันที 
ท้ังนี้เพ่ือใหเลือดท่ีคั่งอยูตามกลามเนื้อไดมีโอกาสคนืสูหัวใจ เชน ออกกําลังโดยการวิ่ง ก็ควรคอยๆ
ลดความเร็วของการวิ่งลง จนเปนวิ่งชา เดินเร็ว เดินชาตามลําดับจนถึงระยะพักจริงๆ ระยะเวลาของ
ขั้นตอนนีมิ้ไดมีกําหนดแนนอน หากแตใหสังเกตรางกายตนเอง
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ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
                              1. ชวยใหระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทํางานดีขึ้น เพ่ือปองกันโรคหัวใจ  
ความดันเลือดสูง และชวยใหไมเปนลม หนามืดงาย
                              2. ชวยปองกันโรคกระดูกผุ ทําใหกระดูกแข็งแรงไมหักงาย
                              3. ทําใหการทรงตัวดีขึ้นและเดินไดคลองแคลวไมหกลม

                 4. ผอนคลายความเครียด กระตุนใหอยากรับประทานอาหารและนอนหลับสบาย
                               5. ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น

6. ชวยเหลือตนเองได
          การพักผอนนอนหลับ
          การพักผอนท่ีดีท่ีสุดของผูสูงอายุ คือ การนอนหลับ ควรนอนใหเพียงพอ

ประมาณ วันละ 5 - 6 ช่ัวโมงและอาจจะหลับในตอนกลางวัน วันละประมาณ ½ - 1 ช่ัวโมง ควร        
พักผอนในท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก ไมมีเสียงรบกวน
                              การปองกันอุบัติเหตุ
                              ทุกคนเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ความวองไวตางๆยอมลดลง ประสาทสัมผัสและการ
ตอบโตตอส่ิงเราจะลดลง การทรงตัว การไดยิน การมองเห็นประสิทธิภาพจะลดลง ฯลฯ อุบัติเหตุ   
มักเกิดขึ้นในชวงนี้และมีอาการรุนแรงการพักฟนคืนสภาพจะใชเวลานาน การปองกันจึงเปนวิธีท่ีด ี  
ท่ีสุด การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นท้ังภายใน และภายนอกบาน อุบัติเหตุภายในบานท่ีมักเกิดขึ้น ไดแก      
การล่ืนหกลมในหองน้ํา พลัดตกบันได สะดุดสายไฟ พรมเช็ดเทา ธรณีประตู ไฟไหม น้ํารอนลวก 
ใชยาผิดประเภท ผิดขนาด
                              สําหรับอุบัติเหตุนอกบาน อาจเกิดขึ้นขณะท่ีเดิน เดินขามถนน การขึ้นลงรถ
ประจําทาง การขับรถ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น อาจเกิดจากความไมไดระมัดระวัง หรือความประมาท
                              การปองกันอุบัติเหตุในบาน
                              1. บานท่ีมีผูสูงอายุควรเปนบานช้ันเดียว
                              2. กรณีเปนบาน 2 ช้ัน ควรจัดใหผูสูงอายุอยูช้ันลาง
                              3. หองน้ําควรลดระดับจากระดับหองอ่ืน ๆ 3 - 5 เซนติเมตร เพ่ือปองกันน้ําไหล
ออกจากหองน้ําสูหองอ่ืนๆ
                              4. ปูยางกันล่ืนใหเต็มพ้ืนท่ีในหองน้ํา อุบัติเหตุจากการล่ืนลมในหองน้ํามีมากและ
เปนอันตรายถึงชีวิต
                              5. การปองกันอ่ืนๆ เชน ใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณทางขึ้นลงบันได ตั้งเตียง
นอนในท่ีท่ีไปถึงโดยสะดวก ในความมืด ไมวางสายไฟบนพ้ืนบาน และอยาเก็บของหนักหรือของ   
ท่ีผูสูงอายุตองใชไวในท่ีสูง
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                              การปองกันอุบัติเหตุนอกบาน
                              1.การเดิน ใหใสรองเทาหุมสน ไมใหหลวม ขณะเดียวกันระวังถนนล่ืน ถาใช      
ไมเทาตองมีความยาวพอเหมาะและมียางกันล่ืน   ถาใชรมควรใชรมท่ีสามารถมองทะลุปกได
                              ในการขามถนนตองแนใจวามีเวลาพอในการขาม โดยคํานึงถึงความเร็วในการ
เดินถาไมแนใจควรขอรองใหผูอ่ืนชวยพาขาม ถาเดินขามถนนในกลางคืน ควรแตงกายดวยเส้ือผา      
สีขาว หากไปในท่ีมืดควรมีไฟฉาย  ถาเดินทางคนเดียวควรพกนกหวีดในกระเปา เม่ือมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุรายอ่ืนๆ จะไดมีผูชวยเหลือไดทันทวงที
                              2. การเดินทางโดยรถประจําทาง อยานั่งหลับบนรถประจําทาง ระวังเม่ือรถหยุด 
หรือลดความเร็ว หรือหักเล้ียวอยางกระทันหัน ถาไมแนใจในการทรงตัวขณะขึ้นหรือลงจากรถ ให
ขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน
                              3. การขับรถ ขับรถใหชาลง หากขับรถทางไกลใหหยุดพักเปนระยะๆ และควร
ขับเวลากลางวัน และงดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลในขณะขับรถ   ถาไมแนใจควรงดการขับรถ

      จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุนั้น มีความใกลเคียง
กันเปนสวนใหญ ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การผอนคลาย
ความเครียด การแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือการมีสุขภาพด ีและการใชบริการสุขภาพ เปนตน

      ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุครอบคลุม 2 ดาน    
คือ ดานรางกาย ไดแก พฤติกรรมดานการโภชนาการ การออกกําลังกาย การปองกันอุบัติเหต ุ และ
ดานจิตใจ ไดแก พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ พฤติกรรมทางศาสนาและพฤติกรรมการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตน มาเปนแนวทางในการศึกษา

1.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
การมีสวนรวมในสังคมหรือชุมชน มีแนวคิดพ้ืนฐานวา คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมี      

ศักยภาพและศักดิ์ศรี (Potential and Dignity) บุคคลทุกคนจึงมีความสําคัญเทากัน การมีสวนรวม      
ในชุมชนของผูสูงอายุ มีแนวคิดตามทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ซ่ึงใหความสําคัญกับกิจกรรม
ในสังคมหรือชุมชนวา เปนส่ิงจําเปนอยางมากสําหรับชีวิตมนุษย Lemon, Bengtson and Peterson
(1972 : 130 - 137) เช่ือวา ผูสูงอายุจะมีความสุข ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความพอใจในชีวิต 
เม่ือยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท้ังกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ สวน
Markides and Martin (1979 : 91) กลาววา การทํากิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ทําให     
ผูสูงอายุสามารถรักษาบทบาท และสถานภาพทางสังคมไวไดในระดับหนึ่ง อันจะมีผลทําใหผูสูงอายุ 
รูสึกวาตนเองยังมีคุณคา มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีการปรับตัวดี และมีความพอใจในชีวิต          
กิจกรรมท่ีผูสูงอายุปฏิบัติไมวาจะเปนกิจกรรมสวนบุคคล หรือกิจกรรมท่ีทํารวมกับคนอ่ืนในชุมชน 
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จะทําใหผูสูงอายุรูสึกวามีสวนรวมในชุมชนของตน และกอใหเกิดประโยชนตางๆ เชน เกิดความ
ภาคภูมิใจ ไดความสุขสนุกสนาน ไดเพ่ือน ไดพัฒนาตนเอง เปนตน อีกท้ังชวยลดหรือกําจัดความ 
กดดัน ความรูสึกวิตกกังวล และความไมพอใจตอการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจในทางท่ีเส่ือมถอยใหลดลงหรือหมดไป (Havighurst 1968 : 20 – 23 ; Lowton 1985 : 127 - 
140) นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ จะเปนการสรางสัมพันธภาพ และมีความผูกพัน
ทางจิตใจท่ีดีตอกันอันมีผลทําใหบุคคลมีภาวะสุขภาพจิตท่ีดี

      1.4.1   ความหมายของการมีสวนรวมในชุมชน
                              มีผูใหความหมาย ของการมีสวนรวมในชุมชน หลายทัศนะดวยกัน ดังนี้
                              นักรัฐศาสตร กลาววา การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง ความรวมมือ
(cooperation) และความรับผิดชอบในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกัน โดยพรอมเพรียง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวดวยกัน

          นักเศรษฐศาสตร กลาววา การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง กลยุทธในการชวย
จัดสรรทรัพยากร หรือผลผลิตใหประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

          นักสังคมวิทยา ใหความหมายวา การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การมี         
ปฏิสัมพันธทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีสวนรวมรายบุคคล และในลักษณะกลุมคนมาทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งรวมกันหรือมีสัมพันธภาพตอกัน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายตามท่ีตองการ
                     ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชนิยามของการมีสวนรวมในชุมชนตามทัศนะของ         
นักสังคมวิทยาคือ หมายถึง การท่ีผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ และทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับบุคคล       
ในครอบครัว และบุคคลในชุมชน โดยวัดจากปริมาณท่ีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม

1.4.2  ความสําคัญของการมีสวนรวมในชุมชน
นักจิตวิทยาถือวา การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมหรือชุมชน เปนตัวบงช้ี

ภาวะสุขภาพจิต และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลไดอยางหนึ่ง (Burgess and others 1949, 
อางถึงใน ประพิศ  จันทรพฤกษา 2537 : 36) สอดคลองกับแนวคิดของนักสังคมวิทยา ซ่ึงไดใหความ
สําคัญตอกิจกรรมทางสังคมวา เปนหลักชีวิตของบุคคล การปรับตัวของบุคคลมีความสัมพันธ        
อยางสูงกับกิจกรรมทางสังคมยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นเทาใด ก็จะปรับตัวไดมากขึ้นเทานั้น (เพ็ญแข  
ประจนปจจนึก 2534 : 15) และนักทฤษฎีกิจกรรมเช่ือวา  ผูสูงอายุจะมีความสุขและพอใจในชีวิต    
เม่ือยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท่ีเคยทํามาแลวในชวงวัยกลางคนไวใหไดมาก และนานเทาท่ี
ตนจะทําได ดังนั้น ผูสูงอายุจะพยายามหากิจกรรมใหมๆ มาทดแทนกิจกรรมท่ีสูญหายไป  เพ่ือรักษา
ทัศนคติและวิถีการดําเนินชีวิตของตนไว สรุปไดวา การมีสวนรวมในชุมชนมีความสําคัญอยางมาก
ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ
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                    1.4.3   แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
                               ผูสูงอายุสวนใหญตองการจะใชเวลาท่ีเหลืออยูในชีวิตของตน รวมกับบุคคล    
กลุมตางๆในสังคม แนวความคิดของผูสูงอายุท่ีตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม และตองการจะ            
ชวยเหลือสังคม เริ่มมีแนวโนมคอนขางสูงในปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมทําให
บุคคลทุกกลุมตองมีการชวยเหลือและประสานประโยชนกัน สงผลใหบุคคลทุกวัยจําเปนตองมี      
กิจกรรม เพ่ือสนองตอบตอความตองการในชีวิต สําหรับกิจกรรมผูสูงอาย ุมีแนวคิดท่ีสรุปไดดังนี้

1. แนวคิดการเขารวมกิจกรรม แนวคิดนี้มองวา ผูสูงอายุยังคงมีความตองการ
ทางสังคมและทางจิตวิทยาท่ีจะเปนผูมีความกระฉับกระเฉง กระตือรื้อรน และตองการจะคงการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเหมือนอยูในวัยกลางคนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลใหเกิดทฤษฎีกิจกรรมในเวลา
ตอมา (Brown 1990 : 58) ทฤษฎีนี้กลาววา การไมมีกิจกรรมจะเปนผลใหระดับความสุขในชีวิตต่ํา มี
ความรูสึกไรคุณคา และจะเปนผูปรับตัวใหเขากับวัยและส่ิงแวดลอมไดยาก ดังนั้น ผูสูงอายุจึงควร
รักษาวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกับเม่ืออยูในวัยกลางคนเอาไว และปฏิเสธการมีชีวิตแบบคนสูงอายุ
ใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได นอกจากนี้ Eliopoulus (1987 : 28) ไดกลาวไววา สังคมควรสนับสนุนให
มีกิจกรรมท่ีนาสนใจและเกี่ยวของกับผูสูงอายุดวยกัน และมีความเหมาะสมกับกระบวนการสูงอายุ 
เชน เปล่ียนไปทํากิจกรรมท่ีใชปญญาแทนการใชกําลังกาย หาบทบาทอ่ืนมาทดแทนบทบาท        
การทํางานเม่ือตองปลดเกษียณ เปนตน

2. แนวคิดเร่ืองการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอาย ุ (วรรณิภา บุญระยอง 
2540 : 34) โดยท่ัวไปจะพบวา ผูสูงอายุนั้น จะมีปญหาอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางดาน      
รางกาย จิตใจ และสังคม  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติของผูสูงอายุ แนวคิดนี้จึงมุงไปท่ี
การจัดกิจกรรมเพ่ือการเตรียมตัว การปองกันหรือชะลอความเส่ือมถอยไปตามวัย ท้ังนี้เพ่ือให          
ผูสูงอายุไดตระหนัก ยอมรับ และพรอมท่ีจะเผชิญความจริงของชีวิตท้ังในปจจุบันและในอนาคต
อันจะเปนการชวยบรรเทาความรุนแรงตาง ๆ ของโรคหรือความเส่ือมได  โดยมีวัตถุประสงค  คือ 
การชวยใหผูสูงอายุไดรับความพึงพอใจในการชวยเหลือตนเอง และพ่ึงพาผูอ่ืนใหนอยท่ีสุด

3. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของผูสูงอาย ุ(พฤฒนิันท เหลืองไพบูลย 2530 : 28)
แนวคิดนี้มองวา ผูสูงอายุเปนกลุมหนึ่งในสังคม ซ่ึงมีพลังความคิด ความสามารถ และประสบการณ
สูงในการพัฒนาตนเอง และสังคมสวนรวม ดังนั้นผูสูงอายุควรไดรับการยกยองนับถือ ยอมรับวา     
เปนสวนหนึ่งของสังคม เปนบุคคลท่ีควรไดรับการดูแลเอาใจใสในทุกๆดาน เชน ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการ เปนตน ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีตองไดรับโอกาสเขาทํางาน และเขารวมใน     
กิจกรรมตางๆตามความสามารถ และตามความตองการของตน จากแนวคิดนี้ทําใหเกิดมีความเช่ือ   
ในเรื่องการทํากิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยการนําเอาทฤษฎีกิจกรรมมาใชประกอบในการอธิบาย
และสนับสนุนแนวคิดดังกลาว
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                    1.4.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
                              การมีสวนรวมในชุมชน มีความสําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ   
ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีสนับสนุนในเรื่องการมีสวนรวมในชุมชนท่ีสําคัญ  คือ
                              ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) เปนทฤษฎีท่ีเกาแกและไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง สามารถนํามาใชไดจนถึงปจจุบัน เปนทฤษฎีทางดานจิตสังคม (psychosocial theory) ซ่ึง
คํานึงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและดานสังคม ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ     
สูงอายุและมีผลกระทบตอกัน ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในป ค.ศ.1949 โดยผูวางรากฐานของทฤษฎีนี้ ไดแก  
Cavan, Burgess, Havighurst, and Goldhammer ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึง การท่ีผูสูงอายุตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยของรางกายและจิตใจโดยไมสามารถหลีกเล่ียงได ในขณะท่ีความ
ตองการดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมยังคงมีอยูเหมือนเดิม ตอมาในป ค.ศ.1953     
และ 1968 Havighurst ไดปรับปรุงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง แนวคิดของทฤษฎี
นี้ คือ เม่ือเขาสูวัยสูงอายุแลวหากบุคคลคอยๆถอนตัวออกจากสังคม จะเปนการยากท่ีจะทําให      
ความตองการในดานตางๆของตนเองสําเร็จลุลวงไปได แตหากผูสูงอายุยังคงมีความสามารถ และ
สภาพรางกายท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ จะมีความพึงพอใจในชีวิต และ
ปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุท่ีไมไดทํากิจกรรมใดๆ ดังนั้น ผูสูงอายุควรจะมีกิจกรรมในสังคมตอไป 
สวน Lamon et al. (1972, อางถึงใน ปญญาภัทร ภัทรกัณทากุล 2544 : 14) ไดกลาวถึงทฤษฎีนีว้า     
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง (self - image) ในดานบวก
และเขารวมกิจกรรมเพ่ือดํารงลักษณะนิสัยนี้ไวใหเหมือนเม่ืออยูในวัยกลางคนมากท่ีสุด การเขารวม
กิจกรรมของผูสูงอายุจะสามารถทดแทนบทบาทท่ีเสียไป เชน การหยุดทํางานเนื่องจากเกษียณอายุ 
การท่ีตองเปนหมายจากการสูญเสียคูสมรส เปนตน ทฤษฎีกิจกรรมเช่ือวา กิจกรรมทางสังคมมีความ
จําเปนสําหรับบุคคลทุกวัย และเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูสูงอายุ เพราะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีท้ังทาง
ดานรางกายและจิตใจ การปฏิบัติกิจกรรมจะทําใหยังคงมีบทบาทและสถานภาพซ่ึงเปนท่ียอมรับ      
ในสังคม ทําใหรูสึกวาตนยังเปนบุคคลท่ีมีคุณคา มีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองในดานบวก และเปน    
ผูท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง จากการทดสอบทฤษฎี พบวา การเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับมิตร
สหายและผูอ่ืน จะทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจในระดับสูง มีอัตมโนทัศนท่ีดี และเช่ือวา หนทาง
ท่ีจะนําไปสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุข และประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองคงไวซ่ึงความ
กระฉับกระเฉง การเขารวมกิจกรรมตางๆ และปฏิบัติบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสมในสังคม
ดังท่ี Havighurst, Neugarten, and Tobin (1968 : 161) กลาววา กุญแจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในวัย
สูงอายุ คือ การยังคงรักษาระดับกิจกรรมทางสังคมเอาไวใหมากท่ีสุด
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                               ประเภทของกิจกรรมทางสังคม
Lemon, Bengtson, and Peterson (1972 : 511 – 523 ) ไดแบงกิจกรรมทางสังคม 

ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมท่ีไมมีรูปแบบ (Informal Activity) เปนกิจกรรมของผูสูงอายุท่ีมี      

ปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆท้ังในครอบครัวและสังคม ไมมีการกําหนดรูปแบบหรือเวลาในการ
ปฏิบัติท่ีแนนอน กิจกรรมเหลานี้สวนใหญผูสูงอายุปฏิบัติรวมกับสมาชิกในครอบครัวหรือผูใกลชิด 
เชน ญาติ เพ่ือน เพ่ือนบาน เปนตน กิจกรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นไดมากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับภาวะ
สุขภาพกาย ภาวะสุขภาพจิต และความสัมพันธท่ีมีตอกัน ซ่ึง Revicki and Mitchell (1990 : 269)     
พบวา เม่ือมีกิจกรรมรวมกันมากขึ้นก็จะมีปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้นดวย ตัวอยางของกิจกรรมท่ีไมมี   
รูปแบบ ไดแก การพบปะสังสรรคกับญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง การเปนท่ีปรึกษาแกลูกหลาน เล้ียงหลาน 
ทํางานบาน เปนตน

2. กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ (Formal Activity) เปนกิจกรรมท่ีผูสูงอายุเขารวม         
ในองคกรตางๆท้ังของรัฐและเอกชน เชน ศูนยบริการทางสังคม สมาคม และชมรมผูสูงอายุ รูปแบบ   
กิจกรรมเกิดขึ้นโดยเจาหนาท่ีขององคกร และผูสูงอายุรวมกันจัดขึ้น ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแนนอนชัดเจน 
กิจกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมภายนอกครอบครัว ซ่ึงผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ        
ในชุมชน ผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมจะตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงขององคกร
นั้นๆ กิจกรรมตางๆท่ีจัดขึ้นก็เพ่ือประโยชนโดยตรงของผูสูงอาย ุ ครอบครัว และชุมชน ไดแก          
กิจกรรม การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมอาสาสมัคร เปนตน

3. กิจกรรมท่ีกระทําตามลําพัง (Solitary Activity) เปนกิจกรรมท่ีผูสูงอายุ
สามารถกระทําไดตามลําพังคนเดียวโดยไมมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ไดแก การทํางานอดิเรก การเดิน
เลน การทําสวน ตกแตงบาน เปนตน ผูสูงอายุจะไดประโยชนจากการทํากิจกรรมประเภทนี้ คือ 
ความสุขและความเพลิดเพลิน

                 สรุปไดวา การจัดแบงกิจกรรมของเลมอนและคณะ ไดแก กิจกรรมภายใน   
ครอบครัว  กิจกรรมภายนอกครอบครัว และกิจกรรมสวนบุคคล
                              เขมิกา ยามะรัต (2527 : 20)  ไดแบงประเภทกิจกรรม ออกเปน 3 ประเภท คือ

1. การมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) หมายถึง การท่ีผูสูงอายุ        
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรท่ีตนเองเปนสมาชิก ซ่ึงแบงเปน การมีสวนรวมทาง
สังคม ภายในครอบครัว ภายนอกครอบครัว และสมาคมตางๆท่ีตนเปนสมาชิก (Voluntary 
Association)

2. การมีงานอดิเรก (Hobby) หมายถึง กิจกรรมในเวลาวางซ่ึงอาจเปนการ         
พักผอนหรือกิจกรรมท่ีผูสูงอายุสามารถกระทําไดโดยลําพัง
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3. การทํางานท่ีมีรายได (Work) หมายถึง  กิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดไมวาจะ
เปนงานประจํา งานพิเศษ หรืองานช่ัวคราวก็ได
                              พฤฒินันท  เหลืองไพบูลย (2530 : 35 ) กลาวถึง กิจกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม
กับผูสูงอายุ และผูสูงอายุสามารถเขารวมได มีดังนี้                

1. กิจกรรมอาชีวบําบัด เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ ชวยฟนฟู
สภาพและการปองกันความพิการท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรคตางๆ  ลักษณะของกิจกรรม เชน การทอผา 
เย็บผา แกะสลัก จักสาน เปนตน

2. กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสุขทางใจใหแกผูสูงอายุ 
และเปนกิจกรรมท่ีจะชวยสงเสริมความพรอมของรางกายในดานตางๆ ตามวัยของผูสูงอายุ เชน 
การละเลนตางๆ ท่ีทําใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน ไดแก การรองรําทําเพลง การเลนกีฬาในรม
และกลางแจง  การเลนเกมตางๆ

3. กิจกรรมดนตร ี เปนกิจกรรมท่ีชวยใหรูสึกผอนคลาย รื่นรมย เกิดความสุข
ทางใจ และความเพลิดเพลินแกผูสูงอายุ

4. กิจกรรมดานอาชีพ เปนการฝกอบรมใหผูสูงอายุมีงานทํา มีอาชีพเล็กๆนอยๆ  
ท่ีเหมาะสมกับวัย  เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการเพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุ เชน
การทอผา การทําอาหารสําเร็จรูป การทํายาสระผม สบูดวยสมุนไพรพ้ืนบาน เปนตน

5. กิจกรรมดานการศึกษา เปนการจัดการศึกษาตอเนื่อง  ใหผูสูงอายุไดศึกษาตอ
ไดมีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรูจักกับคนในวัยเดียวกัน ผูสูงอายุสามารถ     
เขารวมกิจกรรมทางดานการศึกษาไดตามความสนใจและความถนัดของตน กิจกรรมประเภทนี้     
ไดแก การศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนา เชน การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูป และพระเครื่องในสมัย
ตางๆ การศึกษาในลักษณะวิชาชีพ เชน ชางไม ชางตัดเย็บเส้ือผา งานหัตถกรรมตางๆ

6. กิจกรรมบริการหองสมุด  เปนกิจกรรมเพ่ือใหผูสูงอายุท่ีอานหนังสือออก   
ไดมีโอกาสผอนคลายความเครียด โดยการอานหนังสือท่ีตนเองชอบ

7. กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย ไดแก การทดสอบสมรรถภาพของรางกาย      
การตรวจสุขภาพ การใหความรูเรื่องการปฏิบัติตนใหพนจากโรคภัย การออกกําลังกาย การดูแล       
สุขภาพตนเอง ตลอดจนการใหความรูในเรื่องการอยูรวมกันในครอบครัว และอยูรวมกับบุคคลอ่ืน
ในชุมชน การเตรียมตัวและใจใหพรอมกับความเปล่ียนแปลงของรางกายและจิตใจเม่ือเขาสูวัย         
สูงอายุ

8. กิจกรรมตามประเพณ ี วัฒนธรรมประจําทองถ่ิน ไดแก  การจัดใหมีงาน       
ในโอกาสตางๆ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต  เปนตน เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีการผอนคลายอารมณ
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และไดมีโอกาสสนุกสนานรื่นเริงเหมือนกลุมบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนทําใหเกิดความรูสึกวา ชุมชนยัง
ใหความสนใจตนเองอยู

9. กิจกรรมดานศาสนา ไดแก การจัดใหมีการทําบุญ การประกอบพิธีทาง
ศาสนา เชน การจัดใหมีการนิมนตพระมาเทศน การจัดบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆทางพุทธศาสนา 
เชน วนัมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา เปนตน

10. กิจกรรมดานการเมือง ไดแก การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูสูงอายุไดมีบทบาท
และมีสวนรวมในการเมือง เชน การเลือกตั้งตางๆ การเขารวมประชุมเกี่ยวกับการเมืองระดับทองถ่ิน 
การฟงอภิปรายเกี่ยวกับการเมือง เปนตน

11. กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน ไดแก การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูสูงอายุไดมี  
บทบาทในชุมชน เชน การพัฒนาใหมีการทําความสะอาดวัด และศาสนาสถานในโอกาสสําคัญตางๆ   
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล เปนตน

12. กิจกรรมการทัศนศึกษา ไดแก การจัดการนําเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  
นอกสถานท่ี เชน โบราณสถานและสถานท่ีสําคัญตางๆท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด

13. กิจกรรมอ่ืนๆ เชน การสงเสริมใหผูสูงอายุเปนครูสอนพิเศษเพ่ือถายทอด  
ความรูในดานตางๆท่ีผูสูงอายุมีความชํานาญ และมีประสบการณใหแกคนรุนหลัง เชน การทอผา 
การทํายาสมุนไพร การละเลนพ้ืนบานตางๆ

สรุปไดวา การปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามจะให
ประโยชนและสงเสริมผูสูงอายุทางใดทางหนึ่งเสมอ อาจเปนดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
หรืออาจกลาวไดวา ระดับการทํากิจกรรมตางๆ มีผลทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจ อันสงผล        
ถึงภาวะสุขภาพจิตและความสุขในชีวิต

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนของผูสูงอายุ ครอบคลุม 2
ดาน คือ การมีสวนรวมในครอบครัว และการมีสวนรวมในชุมชน มาเปนแนวทางในการศึกษา

1.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
      มนุษยมีความตองการเปนคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแตอยูในครรภของมารดา คือ ตองการ

อาหาร ตองการอากาศ  และความรักเอาใจใส  ซ่ึงความตองการนี้เปนความปรารถนาท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิต เพ่ือรักษาความสมดุลในการดําเนินชีวิต ท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคม

      1.5.1   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
                              แนวคิดเกี่ยวกับความตองการของมนุษย

                ปรียาพร วงศอนตุรโรจน (2535 : 54 - 57) แบงลักษณะความตองการของมนุษย 
ออกเปน  2  ลักษณะ ดังนี้
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1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนแรงพลักดันท่ีเกิดขึ้น
พรอมกับความตองการมีชีวิต การดํารงชีวิต วุฒิภาวะ โดยไมตองอาศัยประสบการณการเรียนรู แต
เกิดขึ้นจากความตองการทางดานรางกายของมนุษยเปนสําคัญ ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา 
อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ  การพักผอนหลับนอน   ความปลอดภัย และความตองการทางเพศ

2. ความตองการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) เปน
ความตองการท่ีสลับซับซอนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณ      
ท่ีบุคคลไดรับ ซ่ึงจะแตกตางกันแตละบุคคลแตละสังคม  รวมท้ังเวลาและโอกาสท่ีแตกตางกันดวย
                              ทฤษฎีความตองการของมนุษย
                              ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow , s Hierarchy of Needs)  
                              มาสโลว (Maslow 1954, quoted in Slavin 1994  : 350) จําแนกความตองการ      
ของมนุษย ออกเปน 2 ประเภท คือ deficiency needs และ growth needs โดยความตองการของ
มนุษยจะเปนลําดับขั้นตอน คือ เม่ือความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองจนพอใจแลว           
ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา
                              Maslow (1970 : 35 - 50) ไดจัดเรียงลําดับขั้นความตองการของมนุษย ออกเปน   
7  ขั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการส่ิงตางๆ 
ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ตองการอาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และ
การพักผอน  เปนตน

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการท่ีจะมีชีวิตอยู
อยางม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล ความสับสนวุนวายตางๆ ซ่ึงความตองการ
ขั้นนี้เกิดขึ้นไดก็เม่ือความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว

3. ความตองการความรักและเปนเจาของ (Belongingness and Love Needs)
เปนความตองการท่ีจะรัก และเปนท่ีรักของคนอ่ืน เชน บุตร หลาน เพ่ือน คูครอง ฯลฯ ตองการการ
ยอมรับ และการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

4. ความตองการการยอมรับตนเอง (Esteem Needs) เปนความตองการท่ีจะ      
ยอมรับนับถือตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคาในสายตาตนเองและผูอ่ืน ตองการช่ือเสียงเกียรติยศ   
ความมีหนามีตา มีความสามารถพ่ึงตนเองได ไดรับการช่ืนชมจากผูอ่ืน ซ่ึงความรูสึกนี้จะนําไปสู
ความม่ันใจในตนเอง แตถาความตองการนี้ไมไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิดความรูสึกต่ําตอย    
ไรคา ออนแอ หมดหวัง ไมมีความหมายในสายตาผูอ่ืน
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5. ความตองการท่ีจะรูและเขาใจ (Need to Know and Understand) เปนความ
ตองการท่ีจะรู เขาใจในส่ิงท่ีตนเองสนใจ มีความพึงพอใจท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีมีความหมาย มีคุณคา     
ในชีวิต

6. ความตองการสุนทรียะ (Aesthetic Needs) เปนความตองการของมนุษย       
ในส่ิงท่ีเปนความสวยงาม ศิลป ส่ิงท่ีจะจรรโลงใจตางๆ ซ่ึงความตองการดานนี้จะชวยใหเกิดความ
สบายใจ

7. ความตองการตระหนักรูในศักยภาพของตน (Self - Actualization Need) เปน
ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองตามสภาพเปนจริง เขาใจความสามารถและความสามารถพิเศษ         
ท่ีแทจริงของตัวเอง  ความรูสึกเชนนี ้ ทําใหคนเรายอมรับตัวเองมากขึ้น  เห็นวาตนเองเปนผูมีคุณคา 
มีชีวิตท่ีสงา สามารถทําประโยชนใหแกตนเอง และสังคมไดอยางดีท่ีสุด

      1.5.2   แนวคิดเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุ
                              ผูสูงอายุเปนผู ท่ีมีความตองการเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมเม่ือความ
ตองการของผูสูงอายุไมไดรับการตอบสนอง ยอมกอใหเกิดปญหาตางๆ
                              ศรีทับทิม  พานิชพันธ  (2534 : 59 - 61) อธิบายถึงความตองการของผูสูงอายุดังนี้

1.  ความตองการสนับสนุนจากครอบครัว   ผูสูงอายุท่ีถูกปลอยใหอยูคนเดียว
หรือแยกตัวอยูคนเดียว ขาดความม่ันคงทางอารมณจิตใจ รวมท้ังเศรษฐกิจ จึงตองหันไปพ่ึงพาการ      
ชวยเหลือจากบุคคลภายนอกครอบครัวหรือองคการสังคมสงเคราะห ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีความ
ตองการการสนับสนุนจากครอบครัวของตน ควบคูไปกับการชวยเหลือจากบุคคลภายนอก          
ครอบครัว ซ่ึงอาจเปนอาสาสมัคร องคกรภาครัฐ เอกชน หรือองคกรทางศาสนา
                              2.  ความตองการดานการประกันรายได  โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภท
ประกันการชราภาพ เม่ือเขาสูวัยชราภาพเลิกประกอบอาชีพแลว จะไดรับบํานาญชราภาพ เพ่ือชวย
ใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและม่ันคงปลอดภัยตามอัตภาพในบ้ันปลายของชีวิต ไมเปน
ภาระของบุตรหลาน
                              3.  ความตองการมีชีวิตรวมอยูในสังคม  โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรม
บางประเภทในสังคม  สังคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุเหลานี้ไดมีสวนรวมในการปรับปรุงชุมชน
ใหดีขึ้น ใหมีโอกาสเรียนรูส่ิงใหมๆ ในการพัฒนาตนเอง
                              4.   ความตองการที่จะลดการพ่ึงพาคนอื่นใหนอยลง หากครอบครัวและสังคมได
สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมตางๆในครอบครัวและสังคมแลว จะเปนการชวยให
ผูสูงอายุรูจักพ่ึงตนเอง ไมเปนภาระแกสังคมในบ้ันปลายของชีวิต
                              5.     ความตองการทางสังคมของผูสูงอาย ุ  ไดแก

1. ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว กลุม ชุมชนและสังคม
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2. ความตองการการยอมรับและความเคารพยกยองจากบุคคลในครอบครัว
และสังคม

3. ความตองการมีความสัมพันธท่ีด ี กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และสามารถปรับตัวใหเขากับลูกหลาน ในครอบครัว และสังคมได

4. ความตองการเปนบุคคลสําคัญ ในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ        
ชุมชนและสังคม
                              6.     ความตองการทางกายและจิตใจ  ไดแก  ความตองการปจจัยส่ี ความตองการ
ความม่ันคงปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล ความตองการจะไดรับการยอมรับนับถือ ความ
ตองการมีโอกาสกาวหนา และความสําเร็จของการทํางานในบ้ันปลายของชีวิต
                              7.     ความตองการทางเศรษฐกิจ    ผูสูงอายุตองการไดรับความชวยเหลือดานการ
เงินจากบุตรหลานของตน เพ่ือสะสมไวใชจายในยามเจ็บปวย ผูสูงอายุตองการใหรัฐจัดหาอาชีพให 
เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนรายได ท้ังนี้เพ่ือตนเองจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ  คือ ตองการจะชวยตนเอง
ใหพนจากสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน
                              Kuypers และ Bengton (1984, อางถึงใน ศรีทับทิม พานิชพันธ 2534 : 63) ไดให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุไว  2  ประการ

1. ผูสูงอายุตองการไดรับสิทธิเสรีภาพและอิสระภาพ ซ่ึงในบางครั้งส่ิงเหลานี้
ไดผูกติดกับคานิยมทางศีลธรรมจรรยา อันเปนจุดออนท่ีทําใหผูสูงอายุไมสามารถแสดงบทบาทได
ตามตองการ

2. ผูสูงอายุมีความตองการในการไดรับการสงเสริม และพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาของตนมากกวาการบริการดานอ่ืนๆ ซ่ึงหมายถึง ความตองการในการไดรับการ           
พัฒนาศักยภาพของตนในการดําเนินชีวิต
                              สรุปไดวา ผูสูงอายุมีความตองการหลายดานท้ังดานกายภาพ ดานจิตใจและสังคม  
หากผูสูงอายุไดรับส่ิงท่ีตอบสนองตอความตองการดังกลาวในปริมาณท่ีเหมาะสม ก็จะทําให                  
มีความสมบูรณท้ังดานรางกายและจิตใจ แตหากความตองการดังกลาว ไมไดรับการตอบสนอง       
ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาทางดานรางกาย และจิตใจไดเชนเดียวกัน

1.6  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคม
                    มนุษยไมสามารถอยูคนเดียวได จําเปนตองมีการพ่ึงพาอาศัยและมีความสัมพันธกัน เม่ือ
มีปญหาก็มักจะใหความชวยเหลือกันและกัน ท้ังในครอบครัว เพ่ือนฝูง เครือญาติและพัฒนามาเปน
ความชวยเหลือของกลุมทางสังคม องคกร สถาบันตางๆ เชน การใหสวัสดิการแกประชาชน ซ่ึงการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

ใหความชวยเหลือเหลานี้เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีสถาบันทางสังคมควรจัดใหมีขึ้น เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนไดอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม

       1.6.1  ความหมายของสวัสดิการสังคม
          มีผูใหความหมายของสวัสดิการสังคม ไวมากมายและแตกตางกันออกไป  ดังนี้
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 782) ใหความหมายวา สวัสดิการ

สังคม  หมายถึง  ส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยใหคนมีชีวิต และสภาพการทํางานท่ีดี และสะดวกสบาย
          Encyclopedia of Social Work (1971 : 1446)ใหความหมายวา สวัสดิการสังคม  

หมายถึง  กิจกรรมตางๆท่ีจัดตั้งขึ้น โดยหนวยงานท้ังของรัฐบาลและอาสาสมัคร เพ่ือมุงปองกันและ
ขจัดปญหาสังคม หรือปรับปรุงความเปนอยูท่ีดีของบุคคล กลุม และชุมชน กิจกรรมดังกลาวนี้       
ใชบุคลากร นักวิชาชีพท่ีเกี่ยวของอยางมากมาย เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักการศึกษา 
วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนผูชวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ (paraprofessional)
                               ศรีทับทิม พานิชพันธ (2534 : 34 - 36) ใหความหมายสวัสดิการสังคมวา หมายถึง  
กิจกรรมหรือบริการตางๆท่ีรัฐบาลหรือเอกชนจัดขึ้นในสังคม เพ่ือชวยเหลือบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคมโดยรวม ในการแกไข บําบัด และปองกันปญหาในระดับตางๆ ท้ังปญหาสวนตัว ปญหา
ครอบครัว และปญหาสังคม ฟนฟูเสริมสราง และพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถศักยภาพ ตลอดจน
อาชีพของบุคคลทุกคน เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติในท่ีสุด

กิตติพัฒน  นนทปทมะดุลย (2537 : 9) กลาววา การบริการสังคม เปนการบริการ
ท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของประชาชน ในดานการหนาท่ีทาง
สังคมใหสามารถปรับตัวอยางเหมะสม ฟนฟูสภาพจากการสูญเสียหนาท่ีทางสังคมใหกลับมา     
ปรับตัวอยางเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาใหบรรลุตามหนาท่ีทางสังคมตามศักยภาพ สามารถใชบริการ
เพ่ือตอบสนองปญหาความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม เชน บริการปรึกษา บริการ        
เฉพาะดานอ่ืนๆ เปนตน
 John Turner (1974 : 19) ใหนิยามวา สวัสดิการสังคม เปนความพยายามสงเสริม
ใหประชาชนมีมาตรฐานความเปนอยูขั้นพ้ืนฐานท่ีม่ันคง โดยครอบคลุมการบริการกับบุคคล และ 
ชุมชน ในลักษณะการพัฒนาสังคม และการเสริมสรางใหบุคคลสามารถเผชิญกับสภาพปญหาทาง
รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพยายามขจัดสภาวะท่ีพ่ึงตนเองไมไดของประชาชน
ใหหมดไป

Friedlander and Apte (1980 : 4)  อธิบายวา  สวัสดิการสังคมเปนนโยบาย         
ผลประโยชน และบริการ ซ่ึงทําใหการดําเนินการจัดบริการตางๆเปนไปโดยสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาวะท่ีเคยยากลําบากไปสูส่ิงท่ีคาดหวังวา      
ดีกวาและรวมไปถึงความอุดมสมบูรณในท่ีสุด
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1.6.2 ขอบเขตของสวัสดิการสังคม
ศศิพัฒน   ยอดเพชร (2544 : 21 - 22) กลาวถึง ขอบเขตของงานบริการสวัสดิการ

สังคม วาครอบคลุมลักษณะงาน  ดังนี้
1. การชวยเหลือสาธารณะ (Public  Assistance)

เปนบริการท่ีจัดขึ้นสําหรับผูท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได    ผูท่ีตองพ่ึงพิง
ผูอ่ืน และผูดอยโอกาสทางสังคม เปนลักษณะการสงเคราะหแบบใหเปลา ในรูปของ   เงิน     ส่ิงของ
การใหคําปรึกษา และบริการตางๆ

2.    การประกันสังคม (Social  Insurance)
                                      เปนการสรางหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิต เปนวิธีการท่ีรัฐบาล
ออกกฎหมายบังคับใหประชาชนทําการประกันรายไดของตนไวกับรัฐบาล และมีนายจางเขามาชวย
ออกเงินสมทบดวย การท่ีรัฐบังคับใหประชาชนประกันรายไดไว เพ่ือประโยชนของผูประกันเองวา
ในยามท่ีผูนั้นขาดรายไดขึ้นมาจะไดไมเดือดรอน ยังมีประโยชนทดแทนจากการประกันสังคม           
มาเปนรายไดในการใชจายเล้ียงตนเองและครอบครัว ซ่ึงผลประโยชนเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
น้ําพักน้ําแรงของผูประกันตนเอง นั่นเอง

3.    การบริการสังคม (Social  Service)
                                      เปนบริการท่ีจัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ชวยใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหมีมาตรฐานในการครองชีพท่ีด ี มีการกินดีอยูดี     
ในสังคมตามอัตภาพ และเปนมาตรการทางสังคมท่ีจัดขึ้นเพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหา           
แบงลักษณะบริการเปน  6  ประเภท คือ บริการสุขภาพอนามัย การศึกษา ท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา 
และการมีรายได บริการสังคม และนันทนาการ

      1.6.3   แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
                 (The Basic Concept of  the Social  Welfare Services for the Aging)

                               จากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรผูสูงอายุ สภาพปญหาท่ีผูสูงอายุกําลังเผชิญ
อยูในปจจุบันและมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในอนาคต ทําใหบริการสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุเปนส่ิงจําเปน และเปนท่ีตองการเปนอยางมาก รัฐบาลและเอกชนจึงไดพยายาม       
จัดบริการสวัสดิการสังคมในลักษณะตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของ    
ผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้
                              1.     แนวความคิดสวัสดิการสังคม
                                      สวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดบริการตางๆ โดยสถาบันทางสังคม ท่ีมีจุด        
มุงหมายเพ่ือแกไข ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคล กลุมคน และชุมชน ใหสามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมใหมีความเปนปกติสุข และความเรียบรอยของสังคม ซ่ึงจําแนกสวัสดิการสังคม   
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เปนบริการดานสังคมตามประเภทตางๆ ดังนี้ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานท่ีอยูอาศัย ดาน
การทํางานและการมีรายได ดานความม่ันคงทางสังคม ดานบริการสังคม และนันทนาการ
                              2.     แนวคิดดานรัฐสวัสดิการ
                                      รัฐสวัสดิการเปนกลไกท่ีรัฐนํามาใชในการกระจายรายได และความเปนอยู
ท่ีดี ใหเกิดขึ้นเทาเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะผูท่ีมีฐานะดีกับผูท่ีมีฐานะดอย หรือหมายถึง การท่ีรัฐ
จะใหความคุมครองในเรื่องมาตรฐานขั้นต่ําของรายได โภชนาการ สุขอนามัย ท่ีอยูอาศัย และการ
ศึกษาแกประชาชนของตนโดยเทาเทียมกัน โดยรัฐถือวาเปนหนาท่ีสําคัญ ในการดูแลทุกขสุข       
ของประชาชนในประเทศตน

                 3.     แนวคิดดานมนุษยธรรม
                                       แนวความคิดนี้ มาจากการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งท่ี 3 ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) โดยมีประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติรวมท้ัง
ประเทศไทย ไดรวมกันลงคะแนนเปนเอกฉันทในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 25 (1) 
โดยกําหนดวา “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูดี
ของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และ
การบริการสังคมท่ีจําเปน และมีสิทธิในความม่ันคง ยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย ชราภาพ 
หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติกรรมท่ีนอกเหนืออํานาจตน”
                              4.     แนวความคิดเร่ืองปจเจกบุคคล

การจัดสวัสดิการสังคมตามหลักปจเจกชน เช่ือวา  บุคคลมีความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตน และมีปฏิกริยาโตตอบตอส่ิงแวดลอมภายนอกแตกตางกัน การจัดกิจกรรมผูสูงอายุ
ควรคํานึงถึงความสามารถหรือศักยภาพของผูสูงอาย ุในการแสดงออกตอส่ิงแวดลอมภายนอกสังคม
และควรใชทรัพยากรในชุมชนเพ่ือชวยเสริมการจัดกิจกรรมหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุใหไดมากท่ีสุด

                 5.    แนวความคิดขององคการสหประชาชาติ
                         องคการสหประชาชาติ ไดมีแผนปฏิบัติการระยะยาวระหวางประเทศ    

เกี่ยวกับผูสูงอายุ และมีมติใหสมาชิกไดดําเนินการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมของแตละ
ประเทศ ประกอบดวย 2 แนวคิดหลัก ไดแก แนวคิดดานมนุษยธรรมและแนวคิดดานการพัฒนา   
ดังนี้
                                      5.1 แนวคิดดานมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging)  ซ่ึงหมายถึง  
ผูสูงอายุควรไดรับความชวยเหลือ ตามหลักมนุษยธรรม และตามความตองการในดานตางๆ  ดังนี้
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5.1.1 ดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ผูสูงอายุควรไดรับการรักษา
พยาบาลฟนฟูการบริการสุขภาพ การโภชนาการ และมีมาตรการปองกันเกี่ยวกับโรคในผูสูงอายุ
และการปองกันความพิการ

5.1.2 ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม ควรใหผูสูงอายุไดอยูอาศัยใน
บานตนเองอยางมีอิสระใหมากท่ีสุด การสรางท่ีอยูอาศัย ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพผูสูงอายุ

5.1.3 ดานครอบครัว ควรสนับสนุนสงเสริมใหครอบครัว มีบทบาทใน
การดูแลผูสูงอายุ นอกจากนี้ รัฐบาลและองคการเอกชน ควรจัดใหมีมาตรการหรือบริการในการ
สนับสนุนครอบครัวท่ีเล้ียงดูผูสูงอายุโดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีรายไดต่ํา

5.1.4 ดานสวัสดิการสังคม การใหบริการดานนี้ควรมีเปาหมายท่ี       
เสริมสราง และคงไวซ่ึงบทบาทท่ีเปนประโยชนของผูสูงอายุในสังคมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได      
รวมท้ังการสนับสนุนใหกลุมเยาวชน และอาสาสมัครตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุหรือการจัดกิจกรรมรวมกับผูสูงอาย ุ โดยรัฐบาลตองพยายามยกเลิกกฎระเบียบตางๆ 
ท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินงานนี้

5.1.5 ดานความม่ันคงทางรายไดและการจางงาน รัฐควรมีหลักประกัน
รายไดขั้นต่ําสําหรับผูสูงอาย ุอาจดําเนินการโดยการออกกฎหมายประกันสังคม หรือมาตรการอ่ืน ๆ

5.1.6 ดานการศึกษา ควรจัดใหมีการศึกษาท่ีใหผูสูงอายุเปนครูหรือเปน
ผูถายทอดความรูตางๆทางวัฒนธรรมประเพณ ี ศีลธรรม และควรใหการศึกษาแกประชาชนท่ัวไป   
ถึงกระบวนการชราภาพ และวิธีการเตรียมตัวเพ่ือรับกับวัยสูงอายุ และการใชเวลาใหเกิดประโยชน
                                     5.2. แนวคิดดานพัฒนา (Developmental Aspect of the Aging)  หมายถึง       
บทบาทของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงรัฐบาลจะตองรับผิดชอบในการ
พัฒนาผูสูงอายุ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสูงอายุมีบทบาทในดานการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมดวย    
นั่นคือ รัฐบาลตองชวยพัฒนาผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุชวยพัฒนาประเทศ
                                             สําหรับประเทศไทยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูสูงอายุใน
รูปแบบตางๆกัน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานตอผูสูงอายุในปจจุบัน ดังนี้คือ
                                             5.2.1  ผูสูงอายุไดทําประโยชนแกสังคมในฐานะ  “ผูให” มามากกวาครึ่ง
ชีวิตแลวจึงควรไดรับผลตอบสนองในฐานะเปน “ผูรับ” จากสังคม โดยเฉพาะความชอบธรรมใน
สิทธิมนุษยชนท่ีพึงมีท้ังในดานสุขภาพอนามัย การศึกษา ความม่ันคงทางรายได สังคม วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม
                                             5.2.2 ผูสูงอายุยังมีความรู ความสามารถ พลังความคิด โดยเฉพาะ            
ประสบการณท่ีควรนํามาใชใหเปนประโยชนตอสังคมไดอีกมาก และการสนับสนุนสงเสริม         
ใหผูสูงอายุยังคงมีบทบาทมีสวนรวมในสังคมนั้น นอกจากจะทําใหผูสูงอายุไมวาเหว โดดเดี่ยว       
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เห็นชีวิตมีคุณคาแลว ยังจะชวยใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ
ไดดวย
                                             5.2.3  ผูสูงอายุจะสามารถเตรียมตัวท่ีจะใชชีวิตในวัยสูงอายุอยางมี     
คุณภาพไดเพียงไรนั้น ยอมขึ้นกับผลของขบวนการอันตอเนื่องมาแตวัยเด็ก ในการพัฒนาความ
พรอมในดานตางๆ เชน สุขภาพอนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีสวนรวมในสังคมของ
แตละบุคคล
                                             5.2.4  ผูสูงอายุควรจะไดอยูรวมกับครอบครัวอยางอบอุน ไดรับความ
เคารพนับถือ การดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน และควรลดความสําคัญในบทบาทของผูหารายได        
มาเล้ียงครอบครัวลง
                                             5.2.5  ผูสูงอายุท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได และไมไดรับการคุมครอง  
ดูแลจากครอบครัวไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ควรจะไดรับการปกปองดูแลจากสังคม
                                             5.2.6  ผูสูงอายุควรจะไดรับขาวสารขอมูล รวมท้ังคําแนะนําถึงวิธีการ
ปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง สวนในกรณีท่ีเจ็บปวย ควรจะไดรับการดูแลรักษา
พยาบาล นอกจากนี้ยังควรไดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของสังคม และส่ิงแวดลอม
รอบๆ ตัว เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาพความเปล่ียนแปลงนั้นๆ ได

      1.6.4   บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
                               บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ดําเนินงานโดยภาครัฐบาล
                               เปนการดําเนินงานในรูปแบบของการใหบริการ ท่ียึดหลักมนุษยธรรมและการ
พัฒนาควบคูกันไป โดยผานหนวยงานในระดับกรม และกระทรวงตางๆ  ซ่ึงมีขอบเขตหนาท่ี        
รับผิดชอบ ไดแก กรมการแพทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและกรมประชาสัมพันธ สํานักนายก     
รัฐมนตร ี(ศรีทับทิม พานิชพันธ  2534  :  68 - 86) ดังรายละเอียดตอไปนี้

          ก. ดานมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging) เปนการจัดบริการสังคม
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอาย ุ ท้ังในดานสวัสดิการสังคม การใหบริการสุขภาพอนามัย     
การสงเคราะหในเรื่องตางๆ การสงเสริมบทบาทผูสูงอายุ การจัดบริการการศึกษา การเผยแพร       
ขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนกับผูสูงอายุ และบริการอ่ืนๆ ดังตอไปนี้
                              บริการดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) เปนบริการหลักท่ีใหความ
ชวยเหลือผูสูงอายุท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท ในรูปของการจัดสาธารณูปการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอาย ุ โดยเฉพาะบริการชวยเหลือผูสูงอายุในการปรับตัว บริการปองกัน และ
บริการเล้ียงดูผูสูงอายุหรือบริการทางดานสังคม โดยแยกเปนบริการตางๆ ไดแก บริการใหคําปรึกษา
แกผูสูงอายุ ตลอดจนสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว ฟนฟู
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สมรรถภาพ และพัฒนาผูสูงอายุ บริการชวยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aids) บริการใหการดูแล       
ผูสูงอายุในเวลากลางวัน บริการชวยเหลือครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ โดยการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ      
ในกรณีท่ีบุตรหลานมีปญหาในการเล้ียงดู บริการนันทนาการหรือพักผอนหยอนใจ โดยจัดบริการ
ตางๆใหผูสูงอายุ หนวยงานท่ีใหบริการคือ กรมประชาสงเคราะห และศูนยบริการทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ
                               บริการดานสุขภาพอนามัย รัฐบาลไดดําเนินการใหบริการดานนี้ ผานทางดาน
กรมการแพทยและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดทําโครงการบริการสุขภาพผูสูงอายุ            
การสงเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรมความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
เปนตน โดยบริการตางๆจัดขึ้นควรเนนรูปแบบท่ีแตกตางกัน คือ
                               ก. การปองกันและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือชวยใหผูสูงอายุสามารถชวยตนเองและ
ครอบครัวได ตลอดจนมีโครงการปองกันโรค ดวยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใน       
ทุกระดับ โดยมีเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข เปนผูใหสุขศึกษา และการสงเสริมสุขภาพ โดยการ
สนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐในการใหสุขศึกษาแกผูสูงอายุ รวมท้ังการเผยแพรความรูทางดาน       
การแพทยและงานสาธารณสุข
                              ข. การรักษาและการฟนฟูสภาพ โดยจัดตั้งคลินิกและโรงพยาบาลดําเนินการให
การรักษาแบบเบ็ดเสร็จ เปนการดูแลรับผิดชอบตั้งแตตนจนเบ็ดเสร็จ ดําเนินการโครงการรักษา
พยาบาลผูสูงอายุตามโรงพยาบาลตางๆ สนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ จัดตั้ง
ศูนยดูแลสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ มีการเยี่ยมเยียนและติดตามผูสูงอายุถึงบาน โดย      
นักสังคมสงเคราะหดานการแพทย เจาหนาท่ีและอาสาสมัครการฟนฟูสมรรถภาพ โดยการจัดใหมี
การสงเสริมสุขภาพ ไดแก  การสงเสริมใหผูสูงอายุเลนกีฬา  หรือออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
                               ค. งานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดอบรมผูส่ือขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) และ
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนผูมีบทบาทในการเผยแพรความรูทาง
ดานการแพทย และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแกผูสูงอายุในระดับหมูบานและตําบล
                              ง. การสนับสนุนและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย โดยฝกอบรมเจาหนาท่ี   
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุ สงเสริมและสนับสนุน        
ใหหนวยงานและสถาบันตางๆทําการศึกษาคนควาและวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
                               จ. การประสานงาน มีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานตางๆ       
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพแกผูสูงอายุในรูปแบบ     
บานกึ่งวิถี (Half - way House) เพ่ือฝกใหผูสูงอายุสามารถชวยตนเองได
                               บริการดานการสงเคราะห  โดยเฉพาะในดานท่ีอยูอาศัย และการอุปการะเล้ียงดู 
ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาเดือดรอนขาดผูอุปการะเล้ียงดู หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได ให
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ดําเนินการในลักษณะการสงเคราะหในสถานสงเคราะห และจัดตั้งศูนยบริการสําหรับผูสูงอายุ       
โดยกรมประชาสงเคราะห ซ่ึงการสงเคราะหมีดังนี้ คือ
                               ก. การสงเคราะหในสถานสงเคราะห เปนบริการท่ีจัดสําหรับผูสูงอายุท่ีประสบ
ปญหาความเดือดรอน เชน มีฐานะยากจน ไรญาติ ขาดผูใหการเล้ียงดู ไมมีท่ีอยูอาศัย หรืออยูกับ
ครอบครัวไมมีความสุข เขารับการอุปการะในสถานสงเคราะหตางๆ เพ่ือสงเสริมสุขภาพชีวิต        
ในหลายๆ ดานสําหรับผูสูงอายุ  เชน การรักษาพยาบาล กายภาพบําบัด งานอดิเรก ศาสนกิจ สังคม
สงเคราะห  กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม  นันทนาการ และฌาปนกิจ
                              ข. บริการสงเคราะหเฉพาะหนา เปนการจัดบริการใหสําหรับผูสูงอายุภายนอก
สถานสงเคราะห เพ่ือแกไขปญหาความขาดแคลนบริการในสถานสงเคราะห และเพ่ือตอบสนอง
ความตองการขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุไดอยางท่ัวถึง ลักษณะการใหบริการชนิดนี้เรียกวา ศูนยบริการ
คนชราและหนวยบริการผูสูงอายุเคล่ือนท่ี
                              บริการสงเคราะหครอบครัวคนยากจน เปนการบริการท่ีมุงใหความชวยเหลือ      
ครอบครัวยากจนท่ัวไป รวมท้ังครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย บริการท่ีใหมีท้ังการชวยเหลือ
เครื่องอุปโภคบริโภค และการชวยเหลือเรื่องการเงินบริการนี้จะจัดผานทางประชาสงเคราะหจังหวัด 
และหนวยเคล่ือนท่ีของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห
                              บริการสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุ  รัฐบาลไดจัดกิจกรรมตางๆท่ีจะชวยทําให   
ผูสูงอายุไดมีบทบาทในสังคม โดยเฉพาะทางดานการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทย เชน การ     
จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาต ิ ในวันท่ี 13 เมษายนของทุกป เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณของผูสูงอายุ 
และปลูกฝงคานิยมในการใหการเคารพยกยอง และนับถือผูสูงอายุแกบุคคลท่ัวไป
                              บริการศึกษา เปนบริการท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุมาก เนื่องจากการศึกษาจะชวย
เตรียมความพรอมสําหรับผูสูงอาย ุ ใหสามารถจัดการกับชีวิตในบ้ันปลายของตนไดอยางมีความสุข 
และจะชวยกระตุนใหผูสูงอายุมีความรูท่ีทันสมัยอยูเสมอ การศึกษาดังกลาวจะอยูในรูปโครงการ
ศึกษาผูใหญ การศึกษาวิชาชีพ การเผยแพรความรูในดานการดูแลผูสูงอายุแกสมาชิกในครอบครัว 
การฝกอบรมกอนการเกษียณอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุไดเขาใจในสภาพการเปนผูสูงอายุในระยะตนๆ
และระยะตอไป
                              บริการเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ เปนการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชนสําหรับผูสูงอาย ุ ไดแก ขาวสารเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายของผูสูงอายุ การสงเสริมความรูในดานตางๆสําหรับผูสูงอายุในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน การรักษาสุขภาพอนามัย และโรคของผูสูงอายุเปนตน
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                              บริการหางานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ไดแก งานท่ีทําใหผูสูงอายุไมรูสึกวา          
เปนงานหนัก ชวยใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลินและความสบายใจ ทําใหผูสูงอายุมีสวนรวม         
ในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม
                              บริการพิเศษ เปนบริการพิเศษท่ีนอกเหนือไปจากบริการท่ีมีอยู ไดแก บริการ      
เปดบานพักฉุกเฉินสําหรับผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานจิตใจกับครอบครัว     
ออกมาอยูอาศัยในบานพักฉุกเฉินแบบช่ัวคราว เม่ือมีความสบายใจแลวก็กลับไปบานเดิมของตน 
หรือกรณีท่ีสมาชิกในครอบครัวจะไมอยูบานเปนการช่ัวคราว ก็อาจจะนําผูสูงอายุมาอยูช่ัวคราวได 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูสูงอายุมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจะเขามารักษาตัวในกรุงเทพฯ  ก็อาจจะใช
บริการพิเศษ ดังกลาวได
                               บริการดานการรักษาระดับความม่ันคงของรายได  ไดแก   การประกันสังคม การ
ประกันชราภาพ หรือการประกันสุขภาพ ซ่ึงสามารถชวยตนเองไดในบ้ันปลายของชีวิตอยางมีความ
ผาสุกและมีความม่ันคงปลอดภัยตามควรแกอัตภาพ
                               บริการอื่นๆ ไดแก การใหการตรวจสอบสมรรถภาพรางกาย และความสมบูรณ
ของผูสูงอายุ เชน การวัดความดันโลหิต การตรวจรางกายประจําป จัดการอบรมหรือการสัมมนา      
ผูสูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุนการทําการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุในดานตางๆดวย
                              ข. ดานการพัฒนา (Developmental Aspect)
                                  จากแผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ. 2525 - 2544) ไดเนนในเรื่อง
ผูสูงอายุท่ียังมีความรู ความสามารถและพลังความคิด โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีประสบการณในดาน
ตางๆ ควรจะไดมีสวนรวมในการกอใหเกิดประโยชนตอสังคมไดอีก โดยการสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้น เปนการรวบรวมบรรดาผูสูงอายุ เพ่ือการพัฒนาตนเอง ทองถ่ิน และสังคม
ตามกําลังความสามารถ นอกจากจะทําใหผูสูงอายุไมรูสึกวาเหวและโดดเดี่ยวแลวยังสามารถปรับตัว
ใหเขากับความเปล่ียนแปลงในดานตางๆไดอีกดวย
                              บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ดําเนินงานโดยหนวยงานเอกชน
                              บริการสวัสดิการสหรับผูสูงอายุท่ีจัดโดยภาคเอกชนนั้น พบวา สวนใหญจะเปน
การใหบริการดานท่ีอยูอาศัยและบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนในลักษณะการสงเคราะหผูไรท่ีพ่ึง นอกนั้น
เปนบริการดานสุขภาพอนามัย บริการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการคนควาสําหรับผูสูงอายุ       
นอกจากนี้ ยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเช้ือชาติเดียวกัน เชนชาวจีน หรือผูท่ีมีศาสนาเดียวกัน 
ลักษณะของการบริการและการใหบริการมีดังนี้
                              1. บริการดานท่ีอยูอาศัยและบริการพ้ืนฐาน เปนสถานสงเคราะหท่ีใหบริการ         
ท่ีพักอาศัย มีการจัดเครื่องนอน เครื่องนุงหมและอาหารใหตามความเหมาะสม โดยผูเขาอาศัยไมตอง
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เสียคาใชจายแตอยางใด สถานสงเคราะหท่ีมีช่ือเสียง เชน มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส มูลนิธิมิตรภาพ
สงเคราะห เปนตน
                              2. บริการดานการแพทย   สวนใหญจะจัดใหรวมอยูในบริการสถานสงเคราะห      
ซ่ึงมีท้ังการปองกันโรคและการรักษาโรค โดยท่ัวไปสถานสงเคราะหจะมีการตกลงรวมกันเปนพิเศษ
กับโรงพยาบาลท่ีอยูในความอุปถัมภของมูลนิธิเดียวกัน รวมท้ังของความรวมมือจากแพทย         
อาสาสมัครท่ีสนใจ สละเวลาอุทิศตนชวยตรวจสุขภาพและรักษาผูท่ีเจ็บปวย  เปนตน

3. บริการนันทนาการ เปนบริการเกี่ยวกับหองอานหนังสือ เสียงตามสาย กีฬา     
ในรม เชน หมากรุก มหรสพ ภาพยนตร เปนตน

4. บริการฌาปนกิจ เม่ือผูสูงอายุถึงแกกรรมก็จะจัดการฌาปนกิจหรือฝงศพ พรอม
ท้ังทําพิธีทางศาสนานั้นๆ ดวย
                              5. ชมรมผูสูงอาย ุ  เปนลักษณะการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ ซ่ึง
มีจุดหมายสําคัญท่ีจัดขึ้นเพ่ือเปนการกระตนใหผูสูงอายุ ไดมีการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาสังคมทองถ่ิน โดยมีสถาบันครอบครัวและชุนเปนพ้ืนฐานในการดําเนินการ

โดยสรุป บริการสวัสดิการผูสูงอายุในประเทศไทย เนนท้ังดานมนุษยธรรม และดาน
การพัฒนาบริการดังกลาว จะสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และเกิดสันติสุขในครอบครัว สามารถปรับตนเองใหเขากับกลุมและสังคมได อันจะนําไปสู         
การพัฒนาสังคม และเกิดความม่ันคงของประเทศ

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษา ระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ  3  ดาน 
ไดแก การบริการดานการแพทย การบริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และบริการ           
ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน เปนขอบเขตในการศึกษา

ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอาย ุไวดังนี้

       2.1.1  เพศ
                ไฉไล  ไชยเสว ี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุใน

ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 200 
คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการ
ศึกษาของ จันทิมา จารศรี (2539 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
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ในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค กรุงเทพมหานคร พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ

  จิตรกัญญาณ  บุญญา (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรม               
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุท่ีมี
เพศแตกตางกันมีอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ  เต็มเดือน  ศรีสอง (2544 : 130) 
ไดศึกษาสุขภาพจิตของผูสูงอายุเมืองเกษ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูสูงอายุเพศหญิง
มีปญหาสุขภาพจิตโดยรวม และดานความรูสึกผิดปกติทางดานรางกาย ดานความวิตกกังวล และ
นอนไมหลับมากกวาเพศชาย และกาญจน ี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิต      
ผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
                              จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวย  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเพศ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                     2.1.2  อายุ
                               สุรีย  กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40) ศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุภาคกลาง จากกลุมตัวอยางจํานวน 711 คน พบวา อายุมี
ความสัมพันธกับสุขภาพจิต คือ ยิ่งอายุสูงขึ้นสุขภาพจิตยิ่งแยลง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ไฉไล ไชยเสว ี (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 - 64 ป และ 65 - 69 ป มีสุขภาพจิต        
ดีกวาผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 - 74 ป และปราโมทย วังสะอาด (2530 : 101) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก       
มีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีมีอายุนอย

          เชอรี่  ทองเพ็ญ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความกลัว
สภาพการสูงอายุ ความเขมแข็งในการมองโลก การระลึกถึงความหลัง การสนับสนุนทางสังคม  และ
ปจจัยทางชีวสังคมกับความผาสุกในชีวิตของผูสูงอาย ุ  ในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางมีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 280 คน พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกันมีความผาสุก
ในชีวิตไมแตกตางกัน
                              จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวยดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําอายุ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    2.1.3   สถานภาพสมรส
                               พยอม  บุณยเนตร และ อังษณา  ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิต     
ผูสูงอายุในจังหวัดเลย กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุจังหวัดเลย จํานวน 330 
คน พบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีกลุมอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ จิตรกัญญา บุญพา (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
พิจิตร ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน แตขัดแยงกับ ไฉไล ไชยเสว ี (2539 :

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

บทคัดยอ) และกาญจนี  สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                               ยุพิน  อังสุโรจน และคณะ (2544 : 139) ศึกษาความผาสุกทางใจของผูสูงอายุไทย 
กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในจังหวัดชัยนาท  ชลบุรี  พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 477 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุท่ีมีคูสมรสมีความผาสุกทางใจมากกวา
ผูท่ีไมมีคูสมรส ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เชอรี่ ทองเพ็ญ (2537 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ      
ท่ีมีสถานภาพสมรสคู มีความผาสุกในชีวิตมากกวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสไมมีคู และ Riley 
(1968, quoted in Bischof 1976 : 353) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรสมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุ       
ท่ีหยาราง แยกกันอยู หรือไมไดสมรส
                              จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิต
แตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําสถานภาพสมรส มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

2.1.4  รายได
          ไมตร ี ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุศิริราชพยาบาล ชมรม           
ผูสูงอายุวชิรพยาบาล และชมรมทางสังคมผูสูงอายุดินแดง จํานวน 234 คน พบวา ผูสูงอายุท่ีมี           
คาใชจายพอเพียง มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีมีคาใชจายไมพอเพียง สอดคลองกับ 
เต็มเดือน  ศรีสอง (2544 : 131) และพยอม บุญยเนตร และ อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ)          
ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน
   จันทิมา จารณศรี(2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราบานบางแค กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีเขารับบริการในสถานสงเคราะห
คนชราบานบางแค จํานวน 215 คน ผลการศึกษาพบวา ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธ           
กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                              จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํารายได มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    2.1.5  การประกอบอาชีพ
                              ยุพิน  อังสุโรจน และคณะ (2544) ศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางใจของ           
ผูสูงอายุ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยนาท ชลบุร ี และพระนครศรีอยุธยา จํานวน 477 คน จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพมีความ
ผาสุกทางใจไมแตกตางกัน
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                              สุวัฒน  ศรีสรฉัตร (2540 : 83) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต           
ผูสูงอายุชนบทจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูใน
ชนบท จํานวน 262 คน พบวา ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุท่ีไมไดประกอบ
อาชีพ

                 จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา การประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอ             
สุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําการประกอบอาชีพ มาเปนตัวแปรศึกษา
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

       2.1.6  จํานวนสมาชิกในครอบครัว
                 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไม

พบวามีการศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยในลักษณะท่ีใกลเคียงกัน  ดังนี้
                 กาญจน ี  สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวาง        

การดูแลของครอบครัวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ        
ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปท่ีอาศัยอยูในชุมชนตางๆ พบวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวขยาย ไดรับการดูแลจากครอบครัวไมแตกตางกัน และพรพจน กิ่งแกว (2538 : บทคัดยอ) 
ศึกษาองคประกอบทางดานครอบครัวท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม กลุม ตัวอยาง มีอายุระหวาง 60 - 70 ป ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในครอบครัว
เดี่ยว และครอบครัวขยายมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

                 จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ลักษณะครอบครัวท่ีแตกตางมีผลตอสุขภาพจิต  
ผูสูงอายุไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปไดแนนอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

       2.1.7  เขตที่อยูอาศัย
                 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ เขตท่ีอยูอาศัยกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไมพบวามีการ

ศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของดังนี้
                 นภาพร  ชโยวรรณ  และคณะ (2532) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีปญหาสุขภาพและปญหาทางเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุในเมือง และการศึกษาของ อาพร สุขสวัสดิ์ (2534 : บทคัดยอ) เรื่อง บทบาทของ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กลุมตัวอยาง เปนสมาชิกใน     
ครอบครัวท่ีอาศัยอยูในอําเภอพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 396 คน พบวา สมาชิกครอบครัวในเขต
เทศบาลใหการดูแลผูสูงอายุดานรางกายและดานอารมณ จิตใจไดนอยกวานอกเขตเทศบาล และการ
ศึกษาของ มาลินี วงษสิทธ์ิ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ (2541 : 41) พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีความเครียด
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สูงกวาผูสูงอายุในเมือง ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะความเปนอยู การดําเนินชีวิตประจําวันของ         
ผูสูงอายุ และส่ิงแวดลอมในเมืองและชนบทแตกตางกัน จึงทําใหผูสูงอายุมีปญหาแตกตางกัน

                 จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ผูสูงอายุในเมืองและในชนบทมีสภาพปญหา        
ท่ีแตกตางกัน จึงนาจะมีสุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเขตท่ีอยูอาศัย      
มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                     2.1.8  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
                              งานวิจัยเปรียบเทียบการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไมมี
การศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยท่ีใกลเคียงและเกี่ยวของ ดังตอไปนี้
                               เต็มเดือน  ศรีสอง (2544 : 127) ศึกษาปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรม         
ผูสูงอายุเมืองเกษ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับนอย          
เนื่องจาก ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกของชมรมไดมีการพบปะ สังสรรค ทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน        
วัยเดียวกันเปนประจํา ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจไดอยางเหมาะสม จึงมีปญหาสุขภาพจิตนอย 
สอดคลองกับการศึกษาของไฉไล ไชยเสว ี (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรม       
ผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ และมารวมกิจกรรมของชมรมอยางสมํ่าเสมอ มีสุขภาพจิตดี

                 สุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุใน     
สถานสงเคราะห และนอกสถานสงเคราะห ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน 
พบวา ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมและไมเปน มีการปรับตัวแตกตางกันโดยผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวดีกวา

                 จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเปนและไมเปนสมาชิกกลุมกิจกรรม      
มีการปรับตัวแตกตางกัน จึงนาจะมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ

จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ      
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุไวดังนี้

ชลธิชา  วังวิเวก (2537)  ศึกษาความสัมพันธของสถานภาพทางกาย  แรงสนับสนุน      
ทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกของชมรมผูสูงอาย ุโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200 คน พบวา ผูสูงอายุ
มีการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตในระดับคอนขางดี และสถานภาพการสมรส การศึกษา                
แรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ไดรอยละ 33.1
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      วราภรณ  แสงวัชร (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม จาก      
ครอบครัวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีสัมภาษณผูสูงอายุ ท่ีมารับบริการในคลินิกผูสูงอายุ
โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 120 คน ผลการวิจัยพบวา สุขภาพจิตผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับดี 
สวนการพิจารณารายดาน คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืน อยูในระดับปานกลาง 
ความสามารถในการควบคุมอารมณใหม่ันคง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตประจําวัน        
ความสามารถในการปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ          
สรางสัมพันธภาพไดดีกับผูอ่ืน อยูในระดับดี และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความ
สัมพันธกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
                     ไฉไล  ไชยเสว ี (2539) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว การ
มีสวนรวมในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ และการสนับสนุน
ทางสังคมกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ  
ท่ีมีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพจิตดี ความ
วิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ความพึงพอใจ     
ในชีวิต สัมพันธภาพในครอบครัว การมีสวนรวมในสังคม การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสุขภาพจิตของผูสุงอายุอยางมีนัยสําคัญ และสามารถรวมทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุ        
ไดรอยละ 85.28
                    จันทิมา  จารณศรี (2539) ศึกษาระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
บานบางแค กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน ผูสูงอายุท่ีเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชรา
บานบางแค จํานวน 215 คน ผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตในระดับมีปญหา         
สุขภาพจิตรอยละ 58.10 และมีสุขภาพจิตดีรอยละ 41.90 และตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ภูมิลําเนาเดิม ประเภทของการเขารับบริการสงเคราะห และระยะ
เวลาในการเขารับบริการการสงเคราะห ไมมีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพจิต
                    สุรีย  กาญจนวงศ และคณะ (2540) ศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุภาคกลาง กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี และสิงหบุรี จํานวน
711 คน ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตคอนขางด ีมีความพึงพอใจกับชีวิต ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ  อายุ สถานภาพสมรส และภาวะสุขภาพกาย มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    สุกัญญา โรจนประเสริฐ (2541) ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด
ลพบุร ี กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองบานหม่ี และเทศบาล
ตําบลโคกสําโรง จํานวน 367 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตคอนขางด ี ภาวะ      
สุขภาพทางกาย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สัมพันธภาพในครอบครัว และการมี
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สวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิต และสามารถรวมทํานายภาวะสุขภาพ
จิตผูสูงอายุไดรอยละ  33.12
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
                    จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ    
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุไวดังนี้

สดใส  ศรีสอาด (2540) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ             
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ จํานวน 510 คน พบวา ปจจัยสวนบุคคล       
ไดแก   เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีชมรมผูสูงอายุ และประสบการณในการสงเสริมสุขภาพ 
ปจจัยดานความรู การรับรู ไดแก คานิยมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ทัศนคต ิ เกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ  การรับรูความสามารถตนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การรับรูประโยชนและอุปสรรค     
ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  ปจจัยส่ิงชักนําใหปฏิบัต ิ พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ       
สุขภาพและการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคานิยมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การรับรู
ประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีชมรมผูสูงอาย ุ และดัชนีมวลกาย สามารถทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุโดยรวมไดรอยละ  43.1
                    สุธีรา  เทศวงษ (2543) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุท่ี            
รับบริการตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลกลาง เพ่ือเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ
ระหวางการควบคุมสุขภาพกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอาย ุ กลุมตัวอยางเปน   
ผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอก จํานวน 396 คน พบวา ผูสูงอายุท่ีมี อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ลักษณะครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย ความเช่ืออํานาจในตน  
ความเช่ืออํานาจผูอ่ืน และความเช่ือโชคชะตาแตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 
แตกตางกัน และมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับพอใช ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษา
ของ กรรนิการ พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 82 - 83) ท่ีศึกษาความเช่ืออํานาจควบคุมดานสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร       
พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับดี
                    ขวัญใจ  ตันติวัฒนเสถียร (2534) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร ไดแก  ความ
เช่ืออํานาจตนเองดานสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพ ความรูดานสุขภาพ
กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีมีภูมิลําเนาอยูในชนบท       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในชนบทภาคตะวันออก        
เฉียงเหนือ มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับดี และตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานาย   
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุตามลําดับ คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เพศ การรับรูภาวะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

สุขภาพ  ความเช่ืออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความรูดานสุขภาพ โดยสามารถรวมกันอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของคะแนนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไดรอยละ 57.50
                    วันดี  แยมจันทรฉาย (2538) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรู
สมรรถนะของตน การรับรูภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ รวมท้ังความ
สามารถในการทํานาย โดยใชแบบจําลองพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดอร เปนแนวทางในการศึกษา  
กลุมตัวอยาง  เปนผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกสมาคมผูสูงอายุ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 150 คน            
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูสมรรถนะ        
ของตน จํานวนปท่ีศึกษา และรายได รวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมไดรอยละ 
33.5
                    ศุภวรินทร  หันกิตติกุล (2539) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุจังหวัดลําปาง    
กลุมตัวอยาง  เปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในจังหวัดลําปางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุ     
สวนใหญมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับกลาง และปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการ        
สงเสริมสุขภาพ การรับรูภาวะสุขภาพ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สภาพการเปนอยู      
ในปจจุบัน สถานภาพในครอบครัว ปจจัยเอ้ือ ไดแก อาชีพ รายได การมีโรคประจําตัว การมีและ     
เขาถึงแหลงบริการดานตางๆ และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกใน        
ครอบครัว ญาติ และเพ่ือนบาน บุคลากรทางการแพทย เจาหนาท่ีสาธารณสุข มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 42.0   
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมากท่ีสุด คือ ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในชุมชนกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ

จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ     
การมีสวนรวมในชุมชนกับสุขภาพจิตผูสูงอาย ุไวดังนี้
                    กาญจน ี  สิทธิวงศ และคณะ (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแลของครอบครัว           
กับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง  เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป 
ท่ีอาศัยอยูในชุมชนตางๆของกรุงเทพมหานคร จํานวน 203 คน ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุท่ีเขารวม
กิจกรรมทางสังคมแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                    ปราโมทย  วังสะอาด (2530) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ 
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 261 คน ผลการ
วิจัยพบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคมในระดับปานกลาง ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอสุขภาพจิต     
ผูสูงอายุ ไดแก สัมพันธภาพภายในครอบครัว สถานภาพทางสุขภาพ เพศ การมีสวนรวมทางสังคม  
งานอดิเรก อายุ เศรษฐกิจ และสถานภาพสมรส โดยสามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ   
48.7
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                    ประพิศ จันทรพฤกษา (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ และการมีสวน
รวมในสังคมกับความพอใจในชีวิตผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ  
ท่ีเปนสมาชิกของศูนยบริการทางสังคม และชมรมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหวาง  
60 - 74  ป จํานวน 205 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพอใจในชีวิต บุคลิกภาพหวั่นไหว-ม่ันคงในสภาวะอารมณ และการมีสวนรวมในสังคม
สามารถรวมกันทํานายความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทยไดรอยละ   26
                    ปญญภัทร   ภัทรกัณทากุล (2544) ศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุก
ทางใจของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จํานวน 200 คน  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีคะแนนการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยกิจกรรมทางสังคมท่ีผูสูงอายุเขารวมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมทางศาสนา และ     
กิจกรรมท่ีเขารวมนอยท่ีสุด คือ กิจกรรมการออกกําลังกาย และการเขารวมกิจกรรมทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกทางใจของผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลางเชนกัน

ไมตร ี  ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต            
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 234 คน พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีการเขารวม         
กิจกรรมในระดับสูง โดยความพอเพียงตอการใชจาย สภาวะสุขภาพกาย และสัมพันธภาพใน       
ครอบครัวสามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 33
                     สุกัญญา  รําพึงกิจ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การ
ทํากิจกรรมกับภาวะสุขภาพจิต กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในจังหวัดนครสวรรค จํานวน  402 คน      
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมท่ีทําใหไดมีปฏิสัมพันธกับสังคม อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ กิจกรรมท่ีทําใหได
ออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลางคอนขางนอย และกิจกรรมท่ีทําใหไดพัฒนาจิตใจและ            
เชาวปญญา อยูในระดับนอย และการทํากิจกรรมโดยรวม กิจกรรมท่ีทําใหไดมีปฏิสัมพันธกับสังคม 
และกิจกรรมท่ีทําใหไดพัฒนาจิตใจและเชาวปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิต

       Graney ( 1975 : 701 - 706) ศึกษาเรื่องความสุขกับการมีสวนรวมในสังคม กลุมตัวอยาง
เปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง อายุ 52 - 88 ป จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุท่ีมีความ
สุข คือ ผูสูงอายุท่ีมีสวนรวมในสังคมมาก และผูสูงอายุท่ีไมมีความสุข คือ ผูสูงอายุท่ีมีสวนรวมใน
สังคมนอย และพบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุเพ่ิมมากขึ้น การมีสวนรวมในสังคมจะลดลง และผูสูงอายุชาย
มีสวนรวมในสังคมมากกวาผูสูงอายุหญิง

       Taylor (1982 : 540 - 556) ศึกษาการจัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะห
คนชราและศูนยบริการทางสังคม พบวา การจัดกิจกรรม 6 ประเภท อันไดแก กิจกรรมอาชีวบําบัด 
(Occupational Therapy) กิจกรรมนันทนาการบําบัด (Recreation Therapy) กิจกรรมบําบัด                   
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ดวยหนังสือ (Biblio Therapy) กิจกรรมทางศาสนา (Religion Therapy) กิจกรรมการออกกําลังกาย 
(Physical Exercise) และกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteering) ทําใหผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืนนอกครอบครัวและผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจวาตนยังมีความสําคัญ เห็นคุณคาของตนเองวา
เปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความสุขในบทบาทของตนเอง
 Bengtson and Peterson (1972 : 327 – 353, อางถึงใน ไฉไล ไชยเสว ี2539 : 54) ศึกษา
การจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท้ังในครอบครัวและในสังคม  พบวา            
ผูสูงอายุจะทํากิจกรรมไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความสัมพันธท่ีมีตอกัน และ
ผลการวิจัยของ Revicki and Mitchell (1990 : 269) ก็ใหผลสนับสนุนงานวิจัยของเบงทสัน และคณะ 
วา เม่ือผูสูงอายุมีกิจกรรมมากขึ้นก็จะมีปฏิสัมพันธเพ่ิมมากขึ้นดวย
2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ      
สวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุไวดังนี้

ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2528) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับ      
ผูสูงอายุในประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนอยูและทิศทาง     
ท่ีควรจะเปนในอนาคต พบวา การจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุในขอบเขตบริการดานสุขภาพ
อนามัย การศึกษาและบริการสวัสดิการท่ัวไป หนวยงานท่ีใหบริการ คือ กรมประชาสงเคราะห 
กรมการแพทย กรมการศึกษานอกโรงเรียน และหนวยงานของเอกชนในรูปของมูลนิธิสมาคม        
โดยลักษณะท่ีใหเปนการมุงแกปญหาเฉพาะหนาในดานตางๆ ยกเวนดานท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ท่ีไรท่ีอยู ซ่ึงเปนการใหบริการระยะยาวตลอดไปและบริการท่ีจัดขึ้นดังกลาวไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุไดท่ัวถึง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร และการประสาน 
ความรวมมือระหวางองคการ

       พฤฒินันท  เหลืองไพบูลย (2530) ไดศึกษาเรื่องการจัดบริการสวัสดิการสังคมในชมรม       
ผูสูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา การ          
จัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุนั้น ยังมีปญหาและอุปสรรคอีกหลายดาน เชน ในดาน       
ท่ีตั้งของชมรม เงินทุน หนวยงานหรือองคกรรองรับ เปนตน

พัฒนาพร  กิตติวิบูลย (2543) ศึกษาเรื่องการจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ในลักษณะ
หนวยเคล่ือนท่ีในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ พบวา การจัดหนวยเคล่ือนท่ีสวนใหญ
ดําเนินการโดยหนวยงานไปรวมกับหนวยเคล่ือนท่ีของจังหวัด โดยการจัดหนวยเคล่ือนท่ีไปยัง   
ศูนยรวมของกลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาสตางๆ การใหบริการดานการแพทย กายภาพบําบัด ดาน
นันทนาการ และการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคตางๆ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการปฏิบัติงาน        
ออกหนวยเคล่ือนท่ี ไดแก การขาดแคลนบุคลากร สวนสาเหตุท่ีผูสูงอายุในชุมชนไมมารับบริการ
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จากหนวยเคล่ือนท่ี เนื่องจากไมสามารถเดินทางมารับบริการได บุคลากรใหความสําคัญตอแนวคิด
การใชครอบครัวเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด สวนการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ควรเปนลักษณะการใหบริการสนับสนุน และบริการท่ีชวยการ
รักษาพยาบาลดานรางกาย สวนรูปแบบในอนาคตท่ีควรเนนท่ีเครือขายครอบครัว ชุมชน ใหเขามามี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน มีบริการท่ีหลากหลาย และใหบริการกลุมเปาหมายทุกระดับ

ธัญญา   สนิทวงศ ณ อยุธยา (2542) ไดประเมินรูปแบบบริการสวัสดิการสังคมท่ีจัดให        
ผูสูงอายุในชุมชน : เนนการใหบริการของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  พบวา บริการ    
สวัสดิการสังคมท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณ คือ บริการดานสาธารณสุข ท้ังสถานพยาบาล การแจก
บัตรผูสูงอายุ รวมท้ังบริการสังคมท่ัวไป แตเนื้อหาการบริการ ยังเนนการแกปญหาเฉพาะหนา เชน 
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ยังดําเนินการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจัดตั้ง จากขอจํากัดดานรูปแบบการจัดตั้ง ความรูในการจัดสวัสดิการ
สังคมจึงชวยไดพียงผิวเผิน แตอยางไรก็ตาม ชุมชนท่ีเขมแข็งชาวบานรวมมือกันดูแลชวยเหลือ        
ผูสูงอายุ   รวมท้ังการอยูรวมกับครอบครัวและบุตรหลาน เปนการดูแลท่ีผูสูงอายุพอใจมากท่ีสุด

สุทิน  ออนอุบล (2541) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของ      
ผูสูงอายุในเขตชนบท จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ท้ังเพศชาย 
และหญิงท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล จํานวน 400 คน พบวา ระดับความ
ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุโดยรวมและรายดาน คือ บริการดานสุขภาพอนามัย ดาน       
การจัดการศึกษา ดานการจัดท่ีอยูอาศัย และดานการสงเสริมอาชีพและความม่ันคงของรายได อยูใน
ระดับมาก การดูแลของครอบครัว ภาวะสุขภาพจิต แรงสนับสนุนทางสังคม เพศหญิง และการไมมี
อาชีพ  สามารถรวมกันทํานายความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุไดรอยละ 35.74
                    จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส เปนตน ปจจัยภายใน
บุคคล ไดแก ทัศนคติตอการเปนผูสูงอายุ  การรับรูภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย
ความเครียด การมีงานอดิเรก  เปนตน ปจจัยภายนอก ไดแก การมีสวนรวมในสังคม การไดรับการ
ตอบสนองความตองการจากครอบครัวและสังคม เปนตน จากท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา สังคม ชุมชน 
ครอบครัว และพฤติกรรมของผูสูงอายุมีผลตอภาวะสุขภาพจิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุโดยนํา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคม และองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง         
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม มาเปนตัวทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

        ปจจัยสวนบุคคล
            -เพศ
            -อายุ
            -สถานภาพสมรส
            - การประกอบอาชีพ
            -รายได
            -จํานวนสมาชิกในครอบครัว
            -เขตท่ีอยูอาศัย
            -การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

         สุขภาพจิตผูสูงอายุ
  - ความพึงพอใจในชีวิต
-  ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน
-  ความสามารถจัดการปญหา
   ในชีวิตประจําวันพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

        -ดานรางกาย
        -ดานจิตใจ
     การมีสวนรวมในชุมชน
        -การมีสวนรวมในครอบครัว
       -การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

    ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
       -ดานการแพทย
       -ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
       -ดานความม่ันคงทางรายได
        และการทํางาน
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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี      
ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of 
Analysis)    มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรท่ีศึกษา
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
                    ประชากร
                    ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ท้ังเพศชายและ  
เพศหญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซ่ึงมีจํานวนประชากรผูสูงอายุท้ังหมด 4,729
คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง,  ฝายสงเสริมสุขภาพ 2545)  
                    กลุมตัวอยาง

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของยามาเน (Yamane 1973 : 580 - 581)  
ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ขนาดความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับไดรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต  60  ปขึ้นไป   จํานวน  375   คน

การสุมตัวอยาง
       กลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับการวิจัยครั้งนี ้ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi -   stage

Random Sampling)  โดยมีลําดับขั้นตอนการสุมดังนี้
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1. สุมตําบลท่ีอยูนอกเขตเทศบาลเมืองโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
มารอยละ 50 จากตําบลท้ังหมดไดมา  4  ตําบล คือ  ตําบลราชกรูด ตําบลหงาว ตําบล บางริ้น  ตําบล
หาดสมแปน  และตําบลท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง  1 ตําบล  คือ  ตําบลเขานิเวศน
                    2. สุมหมูบานท่ีอยูนอกเขตเทศบาลเมือง และสุมชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง โดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มารอยละ 50 ของหมูบานท่ีอยูในแตละตําบลท่ีตกเปน
กลุมตัวอยาง ดวยการจับฉลากหมูบานท่ีอยูนอกเขตเทศบาลเมือง ไดแก ละออง บานลาง เขาหยวก    
หวยน้ําใส ทุงหงาว  ทุงหงาว (ตลาด) บานลาง บางกลาง พรรั้ง บานบางริ้น สังตี หาดสมแปน และ
ชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง ไดแก  ชุมชนรวมจิตร ดานทาเมือง โรงกลวง ซอย 9  ตลาดองคการ   
ตรอกชายโสด และพ้ืนท่ีนอกชุมชน
                    3. หาสัดสวนของกลุมตัวอยาง ดวยการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวน 
ผูสูงอายุท่ีมีท้ังหมดกับจํานวนกลุมตัวอยาง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ไดจํานวนกลุมตัวอยาง      
ผูสูงอายุท้ังชายและหญิงรวมท้ังส้ิน  375  คน  รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ผูสูงอายุ

กลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุพ้ืนท่ี ช่ือตําบล หมู

ท่ี
ช่ือชุมชน/
หมูบาน ช ญ รวม ช ญ รวม

ในเขต
เทศบาล

เขานิเวศน รวมจิตร
ดานทาเมือง
โรงกลวง
ซอย 9
ตลาดองคการ
ตรอกชายโสด
พ้ืนท่ีนอก
ชุมชน

49
38
58
31
62
68

238

53
55
43
33
60
40

408

102
93

101
64

122
108
646

7
6
8
5
9

10
34

7
8
6
5
9
6

59

14
14
14
10
18
16
93

ราชกรูด 1
2
3
4

ละออง
บานลาง
เขาหยวก
หวยน้ําใส

48
43
65
44

38
36
64
50

86
79

129
94

7
6
9
6

9
5
9
7

16
11
18
13

หงาว 1
2
4

ทุงหงาว
ทุงหงาว(ตลาด)
บานลาง

78
77
42

66
101
35

144
178
77

11
11
6

10
15
5

21
26
11

บางริ้น 1
3
6

บางกลาง
พรรั้ง
บานบางริ้น

95
30
68

92
32
56

187
62

124

14
4

10

13
5
8

27
9

18

นอกเขต
เทศบาล

หาดสม
แปน

2
3

สังตี
หาดสมแปน

20
62

21
72

42
134

3
10

3
10

6
20

รวม 1,216 1,355 2,571 176 196 375
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
      ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้
      1.    ตัวแปรอิสระ ไดแก

1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ     
เขตท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

1.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    ประกอบดวย
                                  1.2.1  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย

                    1.2.2  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
             1.3  การมีสวนรวมในชุมชน   ประกอบดวย

                                 1.3.1  การมีสวนรวมในครอบครัว
                                 1.3.2  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

             1.4  ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ประกอบดวย
                                 1.4.1  บริการดานการแพทย
                                 1.4.2  บริการดานการศึกษา  สังคมและวัฒนธรรม
                                 1.4.3  บริการดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน

       2.    ตัวแปรตาม ไดแก   ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ    ประกอบดวย
                           2.1  ความพึงพอใจในชีวิต
                           2.2  การมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน
                           2.3  ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณ        

ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน  1  ฉบับ  มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลักท่ีตองการศึกษา  แบงเปน  6  สวน 
ดังนี้

       สวนที่ 1  แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ รายได           
สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบใหเลือกตอบ และเติมขอความตามความเปนจริง 
จํานวน  8  ขอ
 สวนที่    2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  เปนแบบสัมภาษณ       
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเองตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 18   
ขอ   แบงเปน  2  ดาน   คือ
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พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย จํานวน  9  ขอ  คือ  ขอ   1  -  9
       พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ   จํานวน 9   ขอ  คือ  ขอ   10 - 18

                     มีขอคําถามทางบวก    16  ขอ    คือ      ขอ     1- 2 , 4 - 6  และ  8 - 18
                     และขอคําถามทางลบ   2   ขอ    คือ      ขอ    3    และ   7
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  มี   3  ระดับ  คือ

       มาก      หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา
       ปานกลาง          หมายถึง   ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
       นอย                  หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมปฏิบัติเลย

ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก ขอความทางลบ

มาก ใหคะแนน   3 1
                    ปานกลาง          ใหคะแนน      2 2
                    นอย     ใหคะแนน   1 3

สวนที่ 3   แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม เปนแบบใหเลือกตอบเกี่ยวกับการ            
ทํากิจกรรม หรือมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ มีขอคําถาม จํานวน 10  ขอ แบงเปน        
2  ดาน   คือ

      การมีสวนรวมในครอบครัว                จํานวน    5   ขอ  คือ    ขอ   1 -  5
                    การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน     จํานวน   5   ขอ  คือ     ขอ   6 - 10
                    มีขอคําถามทางบวก       9    ขอ   คือ    ขอ    2 -10
                    และขอคําถามทางลบ     1    ขอ   คือ    ขอ    1
 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  มี  3 ระดับ คือ

      มาก                หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา
      ปานกลาง       หมายถึง   ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
      นอย               หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมปฏิบัติเลย

ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
        ขอความทางบวก ขอความทางลบ

มาก               ใหคะแนน 3 1
ปานกลาง       ใหคะแนน          2         2
นอย                           ให คะแนน  1         3
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                     สวนที่  4  แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม เปนแบบสัมภาษณ       
ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นจากแบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคมของ สุทิน        
ออนอุบล (2541) เปนแบบใหเลือกตอบ มีขอคําถามทางบวก จํานวน 15  ขอ แบงเปน 3  ดาน   คือ

บริการดานการแพทย                                จํานวน   5  ขอ   คือ   ขอ   1 -  5
       บริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม     จํานวน  5  ขอ   คือ    ขอ   6 - 10
       บริการดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน  จํานวน   5 ขอ   คือ    ขอ  11 – 15

ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี  3  ระดับ   คือ
     ตองการมาก          หมายถึง       ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับมาก
                     ตองการปานกลาง           หมายถึง       ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับปานกลาง
                     ตองการนอย           หมายถึง       ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับนอย
ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง   1   ตัวเลือก   โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ตองการมาก      ให     3 คะแนน 
       ตองการปานกลาง     ให 2      คะแนน
       ตองการนอย      ให 1 คะแนน

สวนที่   5  แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เปนแบบใหเลือกตอบมีขอคําถาม 
จํานวน  16  ขอ  แบงเปน  3  ดาน   คือ

ดานความพึงพอใจในชีวิต          จํานวน   5   ขอ   คือ      ขอ   1 - 5
       ดานการมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน   จํานวน   5    ขอ   คือ     ขอ    6 - 10
       ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน     จํานวน  6  ขอ  คือ  ขอ  11 - 16

มีขอคําถามทางบวก     13      ขอ      คือ     ขอ   1 – 3 , 6 และ  8 - 10
และขอคําถามทางลบ    3      ขอ       คือ     ขอ   4 , 5 และ 7

ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  มี  3 ระดับ คือ
มาก     หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง

                                                       บอยครั้งหรือเปนประจํา
       ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง
                                                       เปนบางครั้ง
       นอย   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง
                                                       นาน ๆ ครั้งหรือไมเคยเกิดขึ้นเลย
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ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง    1     ตัวเลือก   โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก ขอความทางลบ

มาก           ใหคะแนน 3 1
ปานกลาง ใหคะแนน      2 2
นอย             ใหคะแนน   1 3
สวนที่  6  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ เปนคําถาม       

ปลายเปด ประกอบดวยขอคําถาม  2 ขอ

4.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย          

ท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพจิต พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมในชุมชนและสวัสดิการ
สังคมเพ่ือเปนแนวทางและนํามาสรางแบบสัมภาษณ ใหมีความสอดคลองและครอบคลุม            
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย

2. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิและคณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาขอความ           
ในแบบสัมภาษณใหตรงตามประเด็น ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข

3. นําแบบสัมภาษณ ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุ         
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาลเมือง ท่ี        
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30  คน เพ่ือตรวจสอบการใชคําถาม และสํานวนภาษาในการสัมภาษณ

4. นําแบบสัมภาษณมาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach , s alpha coeffcient ) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณในแตละดาน  ดังนี้
                          แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  มีคาความเช่ือม่ัน     .78
                           แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน   มีคาความเช่ือม่ัน     .85
                           แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม   มีคาความเช่ือม่ัน     .84

แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต   มีคาความเช่ือม่ัน     .82
5.   นําแบบสัมภาษณท่ีไดทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เพ่ือใหมีความถูกตอง

ชัดเจนและสมบูรณขึ้น กอนนําไปสัมภาษณจริง

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชการสัมภาษณตามแบบ

สัมภาษณสรางขึ้น ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้
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1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดระนอง สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค พรอมท้ังเขาพบแนะนําตัว 
และขอความรวมมือ อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอหัวหนาสถานีอนามัย กํานัน หรือ            
ผูใหญบานทองท่ีท่ีจะเก็บขอมูล

2. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดของคําถาม คําตอบในแบบ
สัมภาษณ และวิธีการสัมภาษณแกผูชวยเก็บขอมูล ใหเขาใจถูกตองตรงกัน

3. ผูวิจัยและผูชวยเก็บขอมูล ดําเนินการสัมภาษณผูสูงอายุท่ีบานของผูสูงอายุ         
สวนผูสูงอายุท่ีอานออกเขียนไดจะตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ใชเวลาเก็บขอมูลระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม  2545

4. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พบวา ไดแบบสัมภาษณ
ท่ีสมบูรณ จํานวน 374  ฉบับ คิดเปน รอยละ 99.73

6.  การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 

Package for the Social Sciences) กําหนดนัยสําคัญท่ีระดับ .05  ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ รายได        

สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ เขตท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอาย ุ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)

2. วิเคราะหคาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน  
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการใชคาเฉล่ีย ( X )           
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกลาง (midpoint) ของชวง
ระดับคะแนน (class interval) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน   
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ใชเกณฑตามประคอง กรรณสูตร (2538 : 77)     
ตามลําดับ
                    คาเฉล่ีย 1.00 – 1.67   หมายถึง ระดับนอย
                    คาเฉล่ีย 1.68 – 2.34    หมายถึง    ระดับปานกลาง
                    คาเฉล่ีย 2.35 – 3.00    หมายถึง    ระดับมาก

การแปลความหมายคะแนนภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ   ใชเกณฑดังนี้
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.67 หมายถึง ภาวะสุขภาพจิตดีนอย
คาเฉล่ีย 1.68 – 2.34 หมายถึง         ภาวะสุขภาพจิตดีปานกลาง
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คาเฉล่ีย 2.35 – 3.00 หมายถึง         ภาวะสุขภาพจิตดีมาก
3. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส การ

ประกอบอาชีพ  เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน โดยการทดสอบคาที  
( t - test)

4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุท่ีมี อายุ รายได และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถาพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ LSD

5. วิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคม  ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ใชการวิเคราะห  
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)

6. วิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของ
การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

7. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ ใชความถ่ี (f) รอยละ (%) 
และการวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

                    การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริม     
สุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณของ     
ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  จํานวน  374  คน มาวิเคราะห และนําเสนอผลการ
วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย และการวิเคราะหเนื้อหาในสวนของคําถามปลายเปด 
จําแนกเปน 6 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
                    ตอนท่ี    1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ
                    ตอนท่ี    2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    ตอนท่ี    3 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุจําแนกตาม    เพศ     อายุ
สถานภาพสมรส รายได  การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
                    ตอนท่ี    4 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน         
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                    ตอนท่ี    5 การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ตอนท่ี    6    การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ

      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณแทนตัวแปร ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
X1  หมายถึง พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
X11 หมายถึง พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
X12 หมายถึง พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
X2 หมายถึง การมีสวนรวมในชุมชน
X21 หมายถึง การมีสวนรวมในครอบครัว
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X22 หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
X3 หมายถึง ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
X31 หมายถึง ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย
X32 หมายถึง ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา

                                                                    สังคมและวัฒนธรรม
X33 หมายถึง ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคง

ทางรายไดและการทํางาน
Y หมายถึง ภาวะสุขภาพจิต
n หมายถึง จํานวนของกลุมตัวอยาง
X หมายถึง คาเฉล่ีย (Mean)
S.D. หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)
t หมายถึง คาสถิติทดสอบท่ีใชพิจารณาใน  t – distribution
F หมายถึง คาสถิติทดสอบท่ีใชพิจารณาใน  F – distribution
df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of  freedom)
r หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
SS หมายถึง ผลรวมกําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum of Squares)
MS หมายถึง คาเฉล่ียของคาเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean of Square)
R หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันพหุคูณ
R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว
b หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression Coeffcients)
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized

                                                                     Regression Coeffcients)
a หมายถึง คาคงท่ี (Constant)
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการทํานาย
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ตอนที่    1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
                     ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
จํานวน 374 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได จํานวน
สมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี   2     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม    เพศ    อายุ    สถานภาพสมรส
การประกอบอาชีพ  รายได  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  เขตท่ีอยูอาศัย
และการเปนสมาชิกชมรม ผูสูงอายุ  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
เพศ
       1.   ชาย
       2.   หญิง

173
201

46.3
53.7

อายุ
     1.    60 – 69 ป

2. 70 – 79 ป
ตั้งแต 80 ปขึ้นไป

243
117
14

65.0
31.3
3.7

สถานภาพสมรส
         1.   คู
         2.   เดี่ยว

223
151

59.6
40.4

การประกอบอาชีพ
       1.  ประกอบอาชีพ
       2.  ไมไดประกอบอาชีพ

157
217

42.0
58.0

รายได
      1.  ไมมีรายได
      2.   นอยกวา 5,000  บาท
      3.  5,001 – 10,000 บาท
     4.  มากกวา 10,000 บาท

47
275
26
26

12.6
73.5
7.0
7.0
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ตารางท่ี  2  (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
    1.  1 - 2  คน
    2.   3- 5 คน

3.   มากกวา 5 คน

70
204
100

18.7
54.5
26.7

เขตท่ีอยูอาศัย
   1.  ในเขตเทศบาลเมือง
   2.  นอกเขตเทศบาลเมือง

178
196

47.6
52.4

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
   1.   เปน
   2. ไมเปน

168
206

44.9
55.1

      จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนมาก               
เปนเพศหญิง จํานวน 201  คน คิดเปนรอยละ  53.7  เปนเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.3  
อายุเฉล่ียเทากับ 67.4 ป  มีอายุระหวาง 60 – 69  ป จํานวน  243  คน คิดเปนรอยละ  65 รองลงมา      
มีอายุระหวาง  70 - 79 ป จํานวน  117  คน คิดเปนรอยละ 31.3  และสวนนอยมีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป 
จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 3.7  มีสถานภาพสมรสคู  จํานวน  223  คน คิดเปนรอยละ 59.6   
สถานภาพสมรส เดี่ยว  จํานวน 151  คน คิดเปนรอยละ 40.4  ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน  217   คน 
คิดเปนรอยละ  58  และประกอบอาชีพ จํานวน 157  คน คิดเปนรอยละ  42  มีรายไดเฉล่ียเทากับ 
3313.90 บาท/เดือน  โดยสวนมากมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท  จํานวน  275  คน คิดเปนรอยละ 73.5  
รองลงมา คือ ไมมีรายได จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.6  และสวนนอย มีรายไดอยูในชวง 5,000
- 10,000 บาท เทากันกับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท คือ จํานวน  26  คน คิดเปนรอยละ 7  มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉล่ีย 4.5 คน โดยมีสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน จํานวน 204  คน คิดเปน
รอยละ  54.5  รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวมากกวา  5  คน จํานวน  100  คน คิดเปนรอยละ  26.7  
และสวนนอยมีสมาชิกในครอบครัว  1 - 2 คน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.7 อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาลเมือง จํานวน 196  คน คิดเปนรอยละ 52.4 และอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง จํานวน 178  คน
คิดเปนรอยละ 47.6 สวนมากไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุมีจํานวน 206  คน คิดเปนรอยละ 55.1  
และเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  จํานวน 168  คน คิดเปนรอยละ   44.9
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ตอนที่    2    การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง     การมีสวนรวมในชุมชน
                    ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิต ของกลุมตัวอยาง

       2.1 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง ผูวิจัย
วิเคราะหจากคาความถ่ี (f) รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                      
ดังรายละเอียดในตาราง ท่ี 3  และ 4

ตารางท่ี  3   แสดงคาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                    ของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง X S.D คาระดับ
1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย 2.2906 .3458 ปานกลาง
2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ 2.0787 .3899 ปานกลาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม 2.1846 .3004 ปานกลาง

                    จากตารางท่ี  3  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตนเอง
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองแตละดาน
เปน  2.2906 , 2.0787  และ 2.1846   ตามลําดับ
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ตารางท่ี   4    แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                      ของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน

นอย ปานกลาง มากพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง X S.D.
n (%) n (%) n (%)

1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
    ดานรางกาย

2.2906 .3458 18 (4.8) 200 (53.5) 156 (41.7)

2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
    ดานจิตใจ

2.0787 .3899 79 (21.1) 211 (56.4) 84 (22.5)

  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
โดยรวม

2.1846 .3004 27 (7.2) 241 (64.4) 106 (28.3)

      จากตารางท่ี  4  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองนอย ในดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.8  ดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และ        
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม มีจํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  7.2
                    กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองปานกลาง ในดาน                
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ดาน       
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 56.4 และ             
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม มีจํานวน  241  คน  คิดเปนรอยละ 64.4

       กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองมาก ในดานพฤติกรรม       
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 41.7 ดานพฤติกรรม           
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน  84  คน คิดเปนรอยละ 22.5 และพฤติกรรมการ        
สงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม จํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ  28.3
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 ตารางท่ี  5    แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                    ดานรางกายของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย X S.D คาระดับ
1. พฤติกรรมโภชนาการ 2.2825 .3975 ปานกลาง
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย 2.0009 .6919 ปานกลาง
3. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ 2.5882 .4125 มาก
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม 2.2906 .3458 ปานกลาง

จากตารางท่ี  5  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมโภชนาการ พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก  โดยมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุมากท่ีสุด 
( X = 2.5882) รองลงมา คือ พฤติกรรมโภชนาการ ( X = 2.2825) และมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
นอยท่ีสุด ( X = 2.0009) มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม    
เทากับ  2.2906

ตารางท่ี    6    แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                       ดานรางกายของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน

นอย ปานกลาง มาก
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ดานรางกาย X S..D.
n (%) n (%) n (%)

1. พฤติกรรมโภชนาการ 2.2825 .3975 50 (13.4) 220 (58.8) 104 (27.8)
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย 2.0009 .6919 150 (40.1) 117 (31.3) 107 (28.6)
3. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ 2.2906 .4125 19 (5.1) 132 (35.3) 223 (59.6)
 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
            ดานรางกายโดยรวม

2.2906 .3458 18 (4.8) 200 (53.5) 156 (41.7)

                    จากตารางท่ี   6   แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานรางกายนอย ในดานพฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 13.4           
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ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีจํานวน 150  คน  คิดเปนรอยละ 40.1  ดานพฤติกรรมการปองกัน 
อุบัติเหต ุ มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ  5.1 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
โดยรวม มีจํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ 4.8

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายปานกลาง    ใน
ดานพฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 220 คน  คิดเปนรอยละ  58.8  ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 31.1 ดานพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหต ุ มีจํานวน 132  คน คิดเปน
รอยละ 35.3 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม มีจํานวน 200 คน        
คิดเปนรอยละ 53.5

       กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายมาก ในดาน
พฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 104  คน  คิดเปนรอยละ 27.8  ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย       
มีจํานวน  107  คน คิดเปนรอยละ 28.6  ดานพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหต ุ มีจํานวน 223  คน        
คิดเปนรอยละ 59.6 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวมมีจํานวน 156 คน 
คิดเปนรอยละ 41.7

ตารางท่ี   7    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                     ดานจิตใจของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ X S.D คาระดับ
1. พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ 2.3164 .5184 ปานกลาง
2. พฤติกรรมทางศาสนา 1.9581 .6423 ปานกลาง
3. พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน 1.9617 .5342 ปานกลาง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม 2.0787 .3899 ปานกลาง

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ             
พฤติกรรมทางศาสนา พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ     
ตนเองดานจิตใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจมากท่ีสุด         
( X = 2.3164) รองลงมา คือ พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน ( X = 1.9617 ) และมีพฤติกรรม
ทางศาสนานอยท่ีสุด ( X = 1.9581) มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ          
โดยรวม เทากับ 2.0787
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ตารางท่ี  8       แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                        ดานจิตใจของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน

นอย ปานกลาง มาก
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ดานจิตใจ X S..D.
n (%) n (%) n (%)

1. พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ 2.3164 .5184 58 (15.6) 173 (46.3) 143 (38.2)
2. พฤติกรรมทางศาสนา 1.9581 .6423 158 (42.2) 135 (36.1) 81 (21.7)
3. พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน 1.9617 .5342 148 (39.6) 163 (43.6) 63 (16.8)
 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
            ดานจิตใจโดยรวม

2.0787 .3899 79 (21.1) 211 (56.4) 84 (22.5)

                    จากตารางท่ี   8   แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานจิตใจนอย ในดานพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 58  คน คิดเปนรอยละ 15.5   
ดานพฤติกรรมทางศาสนา มีจํานวน 158  คน  คิดเปนรอยละ 42.2  ดานพฤติกรรมการสรางเสริม      
คุณคาในตน มีจํานวน  148  คน คิดเปนรอยละ  39.6  และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง       
ดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน 79  คน  คิดเปนรอยละ 21.1

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจปานกลาง ในดาน
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ดานพฤติกรรมทางศาสนา     
มีจํานวน  135 คน คิดเปนรอยละ 36.1  ดานพฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน มีจํานวน 163  คน  
คิดเปนรอยละ 43.6 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน 211 คน  
คิดเปนรอยละ  56.4
                    กลุมตัวอยางท่ีมีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจมาก ในดาน     
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 38.2 ดานพฤติกรรมทางศาสนา     
มีจํานวน  81 คน คิดเปนรอยละ 21.7  ดานพฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน มีจํานวน 63 คน        
คิดเปนรอยละ  16.8  และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน  84   คน  
คิดเปนรอยละ  22.5
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       2.2 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะหจาก    
คาความถ่ี (f) รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตาราง     
ท่ี   9  และ  10

ตารางท่ี   9    แสดงคาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับการมีสวนรวมในชุมชนของ
                      กลุมตัวอยาง

การมีสวนรวมในชุมชน X S.D คาระดับ
1. การมีสวนรวมในครอบครัว
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

2.1513
2.1316

.5406

.5615
ปานกลาง
ปานกลาง

 การมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม 2.1415 .4484 ปานกลาง

                   จากตารางท่ี  9  แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชน และการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวมของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง โดยมี           
คาเฉล่ีย ( X ) ของการมีสวนรวมในชุมชนแตละดาน เทากับ  2.1513, 2.1316 และ 2.1415 ตามลําดับ

ตารางท่ี   10    แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนการมีสวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน

นอย ปานกลาง มากการมีสวนรวมในชุมชน X S..D.
n (%) n (%) n (%)

1. การมีสวนรวมในครอบครัว 2.1513 .5406 86 (23) 125 (33.4) 163 (43.6)
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 2.1316 .5615 94  (25.1) 126 (33.7) 154 (41.2)
 การมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม 2.1415 .4484 55 (14.7) 189 (50.5) 130 (34.8)

                   จากตารางท่ี  10  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการมีสวนรวมในชุมชนนอย  ใน
ดานการมีสวนรวมในครอบครัว มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 23 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชน มีจํานวน 94  คน  คิดเปนรอยละ 25.1 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน  
55  คน  คิดเปนรอยละ  14.7
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       กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการมีสวนรวมในชุมชนปานกลาง ในดานการมีสวนรวมใน      
ครอบครัว มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 33.4 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน มีจํานวน 
126 คน คิดเปนรอยละ  33.7 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน 189  คน คิดเปน
รอยละ 50.5

       กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการมีสวนรวมในชุมชนมาก ในดานการมีสวนรวมในครอบครัว 
มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 43.6  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน มีจํานวน 154 คน 
คิดเปนรอยละ  41.2 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน 130  คน คิดเปนรอยละ 34.8

                     2.3 การวิเคราะหความตองการบริการสวัสดิการสังคมของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะห
จากคาความถ่ี  (f ) รอยละ (%)   คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี  11  และ  12

ตารางท่ี  11  แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคม
                     ของกลุมตัวอยาง

ความตองการบริการสวัสดิการสังคม X S.D คาระดับ
1. ดานการแพทย
2. ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
3. ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน

2.5075
2.1679
2.4791

.4360

.4576

.4532

มาก
ปานกลาง
มาก

 ความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม 2.3848 .3557 มาก

                    จากตารางท่ี  11  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม 
ดานการแพทย ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน และมีความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมโดยรวมอยูในระดับมาก  มีความตองการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับ 
ปานกลาง โดยมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยสูงสุด ( X = 2.5075) รองลงมา 
ตามลําดับ คือ ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน ( X  = 2.4791) ดานการศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรม ( X  = 2.1679) และมีคาเฉล่ียของความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม เทากับ 
2.3848
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ตารางท่ี   12      แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนความตองการบริการสวัสดิการสังคม
                          ของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน
นอย ปานกลาง มาก

ความตองการบริการสวัสดิการสังคม X S.D.

n (%) n (%) n (%)
1. ดานการแพทย 2.5075 .4360 21 (5.6)   82(21.9) 271(72.5)
2. ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม 2.1679 .4576 54(14.4)  171(45.7) 149(39.8)
3. ดานความม่ันคงทางรายได
    และการทํางาน

2.4791 .4532 21(5.6)  98 (26.2) 255(68.2)

ดานความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมโดยรวม

2.3848 .3557 19(5.1) 144(38.5) 211(56.4)

                    จากตารางท่ี  12  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมนอย ในดานการแพทย มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
มีจํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ  14.4  ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 5.6 และโดยรวม มีจํานวน  19  คน คิดเปนรอยละ  5.1
                    กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมปานกลาง ในดานการแพทย  
มีจํานวน 82  คน คิดเปนรอยละ 21.9  ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีจํานวน 171 คน  คิดเปน
รอยละ 45.7  ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 26.2 และ
โดยรวม มีจํานวน   144   คน  คิดเปนรอยละ  38.5
                    กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมมาก ในดานการแพทย มี
จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 72.5 ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีจํานวน 149 คน            
คิดเปนรอยละ 39.8  ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 68.2 
และโดยรวม มีจํานวน 211   คน คิดเปนรอยละ  56.4

                     2.4  การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง   ผูวิจัยวิเคราะหจากคาความถ่ี 
(f) รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 13 และ14
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ตารางท่ี  13    แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง

ภาวะสุขภาพจิต X S.D. คาระดับ
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน
3. ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน

2.4021
2.5080
2.1854

.4277

.3764

.3878

มาก
มาก

ปานกลาง
    ภาวะสุขภาพจิตโดยรวม 2.3539 .3040 มาก

                    จากตารางท่ี  13  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธท่ีดี
กับผูอ่ืนและมีภาวะสุขภาพจิตโดยรวม อยูในระดับมาก มีความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจํา
วัน อยูในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนสูงสุด ( X  = 2.5080) รองลงมาตามลําดับ 
คือ ความพึงพอใจในชีวิต ( X = 2.4021) ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน ( X = 2.1854) 
และมีคาเฉล่ียของภาวะสุขภาพจิตโดยรวม เทากับ 2.3539

ตารางท่ี     14     แสดงการแจกแจงความถ่ีของกลุมคะแนนภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนน

ดีนอย ดีปานกลาง ดีมากภาวะสุขภาพจิต X S.D.
n (%) n (%) n (%)

1. ความพึงพอใจในชีวิต 2.4021 .4277 23 (6.1) 114 (30.5) 237 (63.4)
2. ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 2.5080 .3764 6 (1.6) 114 (30.5) 254 (67.9)
3. ความสามารถจัดการปญหา
   ในชีวิตประจําวัน

2.1854 .3878 54(14.4) 212(56.7) 108 (28.9)

    ภาวะสุขภาพจิตโดยรวม 2.3539 .3040 8(2.1) 163(43.6) 203 (54.3)

                    จากตารางท่ี  14  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับภาวะสุขภาพจิตดีนอย  ในดาน
ความพึงพอใจในชีวิต  มีจํานวน 23  คน คิดเปนรอยละ 6.1 ดานความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน มีจํานวน       
6  คน คิดเปนรอยละ 1.6  ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน มีจํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 14.4  และโดยรวม มีจํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ   2.1
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      กลุมตัวอยางท่ีมีระดับภาวะสุขภาพจิตดีปานกลาง  ดานความพึงพอใจในชีวิต  มีจํานวน  
114  คน คิดเปนรอยละ  30.5  ดานความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน มีจํานวน  114  คน คิดเปนรอยละ 30.5   
ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน  มีจํานวน  212  คน  คิดเปนรอยละ  56.7 และ      
โดยรวม  มีจํานวน  163  คน คิดเปนรอยละ  43.6
                    กลุมตัวอยางท่ีมีระดับภาวะสุขภาพจิตดีมาก ดานความพึงพอใจในชีวิต มีจํานวน 237 
คน   คิดเปนรอยละ 63.4  ดานความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน มีจํานวน 254  คน คิดเปนรอยละ 67.9 ดาน
ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน  มีจํานวน  108  คน คิดเปนรอยละ 28.9  และโดยรวมมี
จํานวน   203    คน  คิดเปนรอยละ  54.3

ตอนที่   3     การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ จําแนกตาม  เพศ  อาย ุ สถานภาพ
                    สมรส  การประกอบอาชีพ  รายได  จํานวนสมาชิกในครอบครัว   เขตที่อยูอาศัย  และ
                    การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

                    3.1 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เม่ือจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส   
การประกอบอาชีพ เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ดวยการทดสอบคาที (t - test) 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี   15   ถึงตารางท่ี   19

ตารางท่ี  15   แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ

เพศ n X S.D. t
ชาย
หญิง

173
201

2.3728
2.3377

.3098

.2987
1.115

                 จากตารางท่ี 15   แสดงวา  ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

ตารางท่ี   16     แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส n X S.D. t
คู

เดี่ยว
223
151

2.3806
2.3146

.2931

.3163
2.070*

   *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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                    จากตารางท่ี 16  แสดงวา  ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคูและเดี่ยวมีภาวะสุขภาพจิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคู ( X = 2.3806) มีภาวะ
สุขภาพจิตดีกวาผูท่ีมีสถานภาพสมรสเดี่ยว ( X = 2.3146)

ตารางท่ี   17    แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ   จําแนกตามการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ N X S.D. t
 ประกอบอาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ

157
217

2.3945
2.3246

.3117

.2955
2.206*

                * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

                    จากตารางท่ี   17    แสดงวา   ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพ และไมไดประกอบอาชีพมีภาวะ
สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพ ( X = 2.3945)        
มีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีไมไดประกอบอาชีพ ( X  =  2.3246)

ตารางท่ี   18       การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ  จําแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย

เขตท่ีอยูอาศัย n  X S.D. t
  ในเขตเทศบาลเมือง
  นอกเขตเทศบาลเมือง

178
196

2.3420
2.3648

.2882

.3180
-.724

                    จากตารางท่ี 18  แสดงวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาล
เมืองมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 19    การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ n X S.D. t
เปนสมาชิก
ไมเปนสมาชิก

168
206

2.38
2.32

.31

.30
.754
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                    จากตารางท่ี   19     แสดงวา ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและไมเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

                    3.2  การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเม่ือจําแนกตาม อายุ  รายได และจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี   20   ถึงตารางท่ี   26

ตารางท่ี    20   คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ  เม่ือจําแนกตาม
                        อายุ

อายุ n X S.D. คาระดับ
    60 – 69
    70 – 79
    ตั้งแต 80 ปขึ้นไป

243
117
14

2.3549
2.3611
2.2768

.2886

.3253

.3874

มาก
มาก

ปานกลาง

                    จากตารางท่ี   20   แสดงวา  ผูสูงอายุท่ีมีอายุระหวาง 60 -  69 ป และ 70 - 79 ป มีภาวะ  
สุขภาพจิตดีในระดับมาก สวนผูท่ีมีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับปานกลาง โดย
กลุมอายุ 70 - 79 ป มีคาเฉล่ียสูงสุด ( X =  2.3611 ) รองลงมา คือ กลุมอายุ  60 - 69 ป ( X =  2.361)
และตั้งแต   80 ปขึ้นไป ( X =  2.2768) ตามลําดับ

ตารางท่ี   21   แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามอายุ

แหลงความแปรปรวน SS. Df MS. F
ระหวางกลุม .090 2 .045 .483
ภายในกลุม 34.377 371 .093

รวม 34.467 373

                    จากตารางท่ี   21  แสดงวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

ตารางท่ี   22   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เม่ือจําแนกตาม
                       รายได

รายได n X S.D. คาระดับ
       ไมมีรายได
       ต่ํากวา  5,000
       5,001 – 10,000
       มากกวา 10,000

47
275
26
26

2.3032
2.3436
2.3918
2.5168

.3076

.3069

.3085

.2051

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

                    จากตารางท่ี  22 แสดงวาผูสูงอายุท่ีไมมีรายได มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับปานกลาง 
สวนกลุมอ่ืนๆ มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับมาก โดยผูสูงอายุท่ีมีรายไดมากกวา 10,000 บาท มีคา
เฉล่ียสูงสุด ( X =  2.5168 ) รองลงมา คือ กลุมท่ีมีรายได 5,001 - 10,000 บาท ( X =  2.3918)  ต่ํากวา 
5,000 บาท ( X =  2.3436) และกลุมท่ีไมมีรายได ( X =  2.3032) ตามลําดับ

ตารางท่ี    23    แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จําแนกตามรายได

แหลงความแปรปรวน SS. Df MS. F
ระหวางกลุม .877 3 .292 3.222*

ภายในกลุม 33.590 370 .091
รวม 34.467 373

        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางท่ี   23   แสดงวา ผูสูงอายุท่ีมีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD ไดผล         
ดังตารางท่ี   24
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ตารางท่ี    24     แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเปนรายคู จําแนกตามรายได

รายได
ไมมีรายได
( X  = 2.30)

ตํ่ากวา 5,000
( X  = 2.34)

5,001 – 10,000
( X  = 2.40)

มากกวา10,000
( X  = 2.52)

ไมมีรายได      ( X  = 2.30) -
ตํ่ากวา 5,000   ( X  = 2.34) .0404 -
5,001 – 10,000( X  = 2.40) .0886 .0481 -
มากกวา10,000 ( X  = 2.52) .2136* .1732* .1250 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

                  จากตารางท่ี  24   แสดงวา  ผูสูงอายุท่ีไมมีรายได กับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน
และผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ํากวา 5,000บาท /เดือน กับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน มีภาวะ        
สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน

ตารางท่ี  25    คาเฉล่ีย    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เม่ือจําแนกตาม
                      จํานวนสมาชิกในครอบครัว

จํานวนสมาชิกในครอบครัว n X S.D. คาระดับ
1 – 2   คน
3 – 5   คน

มากกวา  5   คน

70
204
100

2.3304
2.3618
2.3544

.3160

.3010

.3037

ปานกลาง
มาก
มาก

                    จากตารางท่ี   25   แสดงวา  ผูสูงอายุท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 2  คน มีภาวะ
สุขภาพจิตด ีในระดับปานกลาง  สวนผูสูงอายุท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน และมากกวา 
5 คน มีภาวะสุขภาพจิตดี ในระดับมาก โดยกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว  3 - 5  คน มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ( X =  2.3618) รองลงมา คือกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คน ( X =  2.3544) 
และกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 2  คน ( X =  2.3304) ตามลําดับ
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ตารางท่ี     26    การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ เม่ือจําแนกตามจํานวนสมาชิก
                          ในครอบครัว

แหลงความแปรปรวน SS. Df MS. F
ระหวางกลุม .052 2 .026 .278
ภายในกลุม 34.415 371 .029

รวม 34.467 373

                    จากตารางท่ี  26  แสดงวา  ผูสูงอายุท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีภาวะ
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน

ตอนที่    4    การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
                    ตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

                    ในการวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผูวิจัย
วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร ท่ีนําเขาสมการ
(Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้

                    4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  
การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม  และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ            
รายละเอียดดังตาราง
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ตารางท่ี   27    สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง (X1)  การมี
                        สวนรวมในชุมชน (X2) ความตองการบริการสวัสดิการสังคม (X3) และภาวะสุขภาพ
                        จิตผูสูงอายุ (Y)

ตัวแปร X1 X2 X3 Y
X1 1.00
X2 .577** 1.00
X3 .277** .323** 1.00
Y .471** .525** .220** 1.00

   **  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

                    จากตารางท่ี  27 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรม             
การสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีความ
สัมพันธกันทางบวก อยูระหวาง .277 ถึง .577 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเอง และการมีสวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธกันมากท่ีสุดท่ี .577 และพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเอง กับความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดท่ี .277
                     เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา พฤติกรรม        
การสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะ      
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุมีความสัมพันธกันทางบวก อยูระหวาง .220  ถึง .525    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยท่ีการมีสวนรวมในชุมชน กับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดท่ี .525
สวนความตองการบริการสวัสดิการสังคม กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด
ท่ี  .220

                     4.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุดังรายละเอียด
ในตารางท่ี   28
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ตารางท่ี  28     การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  การมีสวนรวม
                       ในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะ
                       สุขภาพจิตผูสูงอายุ

                   ลําดับตัวทํานาย R R2 Adj R2 R2 change b Beta t
1.การมีสวนรวมในชุมชน(X2)
2.พฤติกรรมการสงเสริม
   สุขภาพตนเอง (X1)

.525

.318
.275
.318

.273

.314
.275
.043

.257

.256
.379
.253

7.220***

4.819***

คาคงท่ี  (a) =  1.245       S.E  =    .096            F =  86.544 ***    
   *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001

      จากตารางท่ี 28  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ พบวา การมีสวนรวมในชุมชน  เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือก   
เขาสมการลําดับท่ี  1  มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ รอยละ 27.50
                    พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      
เปนลําดับท่ี 2 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.30 โดยการมี   
สวนรวมในชุมชนและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไดรอยละ  31.80

สรุปไดวา  การมีสวนรวมในชุมชนและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง มีอํานาจ
รวมกันในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถเขียนเปนสมการ
ทํานายในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้

Y     =  1.245 + .257 (X2) + .256 (X1)
  และเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

Z     =   .379 (X2) + .253 (X1)

 ตอนที่   5    การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของ
                    การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มี
                    อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

      ในการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจ
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ในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้

5.1 การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางองคประกอบของพฤติกรรมการ        
สงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการ
บริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  29

ตารางท่ี   29   การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพจิต (Y ) พฤติกรรมการ
                       สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย  (X11)    พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
                       ดานจิตใจ (X12) การมีสวนรวมในครอบครัว (X21) การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
                       ชุมชน (X22) ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย (X31) ความตองการ
                       บริการสวัสดิการสังคมดานการ ศึกษา สังคมและวัฒธรรม (X32) ความตองการบริการ
                       สวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน (X33) ของผูสูงอายุ

ตัวแปร X11 X12 X21 X22 X31 X32 X33 Y
X11 1.00
X12 .331** 1.00
X21 .261** .435** 1.00
X21 .291** .520** .324** 1.00
X31 -.031 .061 .070 .193** 1.00
X32 .261** .314** .225** .347** .411** 1.00
X33 .098 .150**. .185** .214** .359** .549** 1.00

Y .344** .422** .467** .388** .110* .217** .193** 1.00
   **   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
   *   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

                    จากตารางท่ี  29   พบวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระไดแก พฤติกรรมการสงเสริม       
สุขภาพตนเองดานรางกาย  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ  การมีสวนรวมใน      
ครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน             
การแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการ
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บริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางานของผูสูงอาย ุ มีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยูระหวาง .150 ถึง .549  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม ดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม กับความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคง
ทางรายไดและการทํางาน มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด ท่ี .549 และความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ  
มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดท่ี  .150
                     เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมใน
ครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย 
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการบริการ         
สวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน และภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ มีความ
สัมพันธกันอยูระหวาง .110 ถึง .467 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการมีสวนรวมในครอบครัว      
กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดท่ี .467 และความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานการแพทยกับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด ท่ี .110

5.2   การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย  พฤติกรรมการ    
สงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน     
การศึกษา สังคมและวัฒธรรม และความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายได
และการทํางาน มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุดังรายละเอียดในตารางท่ี  30
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ตารางท่ี   30   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
                       พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ    การมีสวนรวมในครอบครัว    การมี
                       สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย
                       ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการ
                       บริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน      ท่ีมีอํานาจในการ
                       ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ลําดับท่ีของตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือก R R2 Adj R2 R2 change b Beta t
1. การมีสวนรวมในครอบครัว(X21)

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
    ชุมชน(X22)

3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
    ตนเองดานรางกาย (X11)

4. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
    ตนเองดานจิตใจ (X12)

.467

.530

.559

.571

.218

.281

.312

.327

.216

.277

.307

.319

.218

.063

.032

.014

.171

.088

.147

.117

.305

.163

.167

.150

6.317***

3.190***

3.622***

2.793***

คาคงท่ี  (a)  =   1.217            S.E  =   .098             F  =   44.621 ***    
       *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

      จากตารางท่ี    30   แสดงใหเห็นวา    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนอันดับท่ี  1  มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ รอยละ 21.80

การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับท่ี  2  มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพ่ิมขึ้น รอยละ 6.30 โดยการมีสวนรวม
ในครอบครัวและการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูง
อายุ ไดรอยละ  28.1
                    พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขา 
สมการเปนอันดับท่ี  3  มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รอยละ 3.10  โดย การ
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มีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ    
ตนเองดานรางกาย สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 31.20
                    พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขา        
สมการเปนอันดับท่ี  4  มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพ่ิมขึ้น รอยละ 1.50 โดย การ
มีสวนรวมในครอบครัว  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ สามารถรวมกันทํานายภาวะ         
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุไดรอยละ  32.70

สรุปไดวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรม              
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถเขียนเปนสมการการทํานาย 
ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้

Y     =  1.217  +  .171 (X21)  +  .088 (X22)  + .147(X11)   +  .117 (X12)
และสามารถเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้

 Z      =   .305 (X21) + .163 (X22)  +  .167 (X11)  +  .150 (X12)

ตอนที่     6   การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ผูวิจัยวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จากคําถามปลายเปด        

ในแบบสัมภาษณท่ีใหผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) คาความถ่ี (f) และรอยละ (%)  พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต   ดังนี้

                     6.1 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประจําวัน ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุข
หรือมีสุขภาพจิตดี
                           ผลการวิเคราะหพบวา  ดานกิจกรรมสวนบุคคล ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
กิจกรรมประจําวันท่ีทําใหมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีมากท่ีสุด คือ การทํางาน และการพักผอน     
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.93  โดยสวนมากจะทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ทําสวน หรืองานท่ีมี
รายได เชน ขายขนม ขายของชําท่ีบาน เปนตน และการพักผอนท่ีผูสูงอายุทําบอย คือ การอยูเฉยๆ 
ไมยุงกับใคร ดูโทรทัศน และนอน รองลงมา  คือ การออกกําลังกาย  มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 
22.41  โดยการทํางานบาน ถางหญา ทํากายบริหาร และการเดิน อันดับสุดทาย คือ การทํากิจกรรม
ทางศาสนา มีจํานวน  63  คน คิดเปนรอยละ  21.72  ไดแก  การฟงเทศน ดูรายการธรรมทางวิทยุหรือ
โทรทัศน สวดมนตไหวพระ และไปทําบุญท่ีวัด สวนกิจกรรมทางสังคม  กิจกรรมประจําวันท่ีทําให
มีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีมากท่ีสุด คือ การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว  มีจํานวน 200 คน       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

คิดเปนรอยละ  73.80 รองลงมา คือ การทํากิจกรรมกลุม ไดแก การไดพบปะสนุกสนานกับเพ่ือน 
การมีสวนรวมและไดทํากิจกรรมตางๆในชุมชน มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 14.39 และการ     
ชวยเหลือผูอ่ืนทางความคิด แรงกาย และทุนทรัพย มีจํานวน 32  คน  คิดเปนรอยละ 11.81 สวนใหญ
จะเปนการชวยเหลือทางความคิด เชน ใหคําปรึกษาแกลูกหลาน และเพ่ือนบานซ่ึงมีไมมากนัก
                    สรุปไดวา กิจกรรมประจําวันสวนบุคคล ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดี
ไดแก การทํางานและการพักผอน การออกกําลังกายและการทํากิจกรรมทางศาสนา ตามลําดับ และ
กิจกรรมประจําวันทางสังคม ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตด ี ไดแก การพูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัว การทํากิจกรรมกลุมและการชวยเหลือผูอ่ืน ตามลําดับ

                    6.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจ  ความผิดหวัง ความสุขและความทุกข
ของผูสูงอายุ
                           ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความภูมิใจในตนเองมากท่ีสุด ท่ีได      
ชวยเหลือผูอ่ืน ชวยเหลือตนเอง และภูมิใจในอาชีพ  มีจํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ 53.13 รองลง
มา คือ ภูมิใจในลูก ท่ีเปนคนดี และประสบความสําเร็จในชีวิต มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
45.30 และภูมิใจท่ีสังคมยอมรับ ใหความเคารพนับถือ และเปนท่ียอมรับของเพ่ือน มีจํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 20.83 ความรูสึกผิดหวัง ผูสูงอายุสวนใหญ รูสึกผิดหวังในตัวลูก ท่ีเกเร สรางปญหา 
และไมดูแลพอแมมากท่ีสุด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 53.13 รองลงมา คือ ผิดหวังในอาชีพ   
ของตนเองและการมีฐานะยากจน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26.04 และผิดหวังท่ีตองสูญเสีย  
คนรัก เชน บุตร ภรรยา ญาติ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ  20.83 สวนความสุขของผูสูงอาย ุ    
สวนใหญมีความสุขจากครอบครัวและลูก มากท่ีสุด เชน ไดอยูกับลูกหลาน ลูกหลานดูแล  มีจํานวน 
154  คน คิดเปนรอยละ 77  รองลงมา คือ การทําบุญ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และการมี
งานอดิเรก  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.50  และส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุมีความทุกขมากท่ีสุด คือ 
การมีโรคภัยไขเจ็บ มีจํานวน 67  คน คิดเปนรอยละ 53.17  รองลงมา คือ การสูญเสียคนรัก มีจํานวน 
34  คน คิดเปนรอยละ  26.98  และการมีหนี้สิน มีจํานวน  25  คน คิดเปนรอยละ  19.84

       สรุปไดวา ส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุรูสึกภูมิใจ ไดแก  การท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืนและสามารถ      
ชวยเหลือตนเองได  ลูกหลานเปนคนด ีและสังคมยอมรับ  ส่ิงท่ีทําใหรูสึกผิดหวัง ไดแก  ลูกมีปญหา  
ฐานะยากจน และการสูญเสียคนรัก ส่ิงท่ีทําใหมีความสุข ไดแก ครอบครัวและลูก การไดทําบุญ และ
มีงานอดิเรก ส่ิงท่ีทําใหมีความทุกข ไดแก  การมีโรคภัยไขเจ็บ การสูญเสียคนรัก และมีหนี้สิน
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บทที่  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

                    การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน           
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม  ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุในอําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    
การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ 2)         
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ    
รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 3)                
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 4) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเอง องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการ         
สวัสดิการสังคมท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน          
การวิจัยโดยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 1) ผูสูงอายุท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส                   
การประกอบอาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน 2) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุใน
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 3) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง           
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
                    ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป 
ขึ้นไปท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 4,725 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random  Sampling ) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ความ 
คลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับได รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน  374  คน
                    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน  6 สวน ดังนี้   
สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริม  
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สุขภาพตนเอง ไดคาความเช่ือม่ัน .78   สวนท่ี 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน ไดคาความ
เช่ือม่ัน .85  สวนท่ี 4  แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม ไดคาความเช่ือม่ัน .84   
สวนท่ี 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต ไดคาความเช่ือม่ัน .82  และสวนท่ี  6 เปนแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซ่ึงผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจาก       
ผูทรงคุณวุฒิและคณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
                    การรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณผูสูงอายุเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย      
ทําการสัมภาษณผูสูงอายุดวยตนเอง แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  
นําไปลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package 
for the Social Sciences) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (f) รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis )

สรุปผลการวิจัย
ผลของการวิจัย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้

                    1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 374 
คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.7  มีอายุขัยเฉล่ีย 67.4 ป สวนใหญ มีอายุระหวาง 
60 – 69 ป  คิดเปนรอยละ 65 มีสถานภาพสมรสคูมากกวาสถานภาพสมรสเดี่ยว  คิดเปนรอยละ 59.6 
มีผูสูงอายุท่ีไมไดประกอบอาชีพมากกวาท่ีประกอบอาชีพเล็กนอย คิดเปนรอยละ 58 มีรายไดเฉล่ีย  
3,313 บาท/เดือน สวนใหญมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 73.5 มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 3 - 5 คน คิดเปนรอยละ 54.5 ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล มีมากกวาท่ีอาศัยอยู
ในเขตเทศบาลเล็กนอย คิดเปนรอยละ 52.4 และไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมากกวาเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอาย ุคิดเปนรอยละ 55.1
                    2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน 
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง  พบวา

2.1 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง อยูในระดับปานกลาง
( X   = 2.1846)

2.2 กลุมตัวอยางมีสวนรวมในชุมชน อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.1415)        
2.3 กลุมตัวอยางมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก

( X = 2.3848)
2.4 กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพจิตดีมาก  ( X   = 2.3539 )
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                    3.    การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีมี  เพศ   อายุ    สถานภาพ
สมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุท่ีแตกตางกัน พบวา

3.1  ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           3.2  ผูสูงอายุท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           3.3 ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคูและสถานภาพสมรสเดี่ยว (โสด มาย หยา และ
แยกกันอยู) มีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยผูสูงอายุท่ีมี  
สถานภาพสมรสคู มีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสเดี่ยว
                           3.4 ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพและไมไดประกอบอาชีพ มีภาวะสุขภาพจิตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพมีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุ
ท่ีไมไดประกอบอาชีพ
                           3.5 ผูสูงอายุท่ีมีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูสูงอายุท่ีมีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน มีภาวะสุขภาพจิตดีกวา         
ผูสูงอายุท่ีมีรายต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน และไมมีรายได
                           3.6 ผูสูงอายุท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพจิต            
ไมแตกตางกัน
                           3.7 ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมือง มีภาวะสุขภาพ
จิตไมแตกตางกัน
                           3.8 ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีภาวะ        
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                    4. การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ    
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวา  
การมีสวนรวมในชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะ       
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุไดรอยละ  31.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001
                    5.  การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมใน           
กิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริม     
สุขภาพตนเองดานจิตใจ สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70 อยางมี     
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001
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                    6. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จากคําถามปลายเปด         
ในแบบสัมภาษณ พบวา กิจกรรมประจําวันสวนบุคคล ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตด ี
ไดแก การทํางานและการพักผอน การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมทางศาสนา สวนกิจกรรม
ประจําวันทางสังคม ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตด ี ไดแก การพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว การทํากิจกรรมกลุม และการชวยเหลือผูอ่ืน ส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุรูสึกภูมิใจ ไดแก การ       
ไดชวยเหลือผูอ่ืน ชวยเหลือตนเองได ลูกหลานเปนคนด ี และสังคมยอมรับ  ส่ิงท่ีทําใหรูสึกผิดหวัง    
ไดแก ลูกมีปญหา ฐานะยากจน และสูญเสียคนรัก ส่ิงท่ีทําใหมีความสุข ไดแก ลูกและครอบครัว   
การทําบุญ และมีงานอดิเรก ส่ิงท่ีทําใหมีความทุกข ไดแก การมีโรคภัยไขเจ็บ การสูญเสียคนรัก และ
มีหนี้สิน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

                    1.  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง  การมีสวนรวมในชุมชน 
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง   มีรายละเอียดดังนี้
                           1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม พบวา     
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.1846) ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539 : บทคัดยอ) และ 
วันดี แยมจันทรฉาย (2538 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง      
อยูในระดับปานกลาง แตขัดแยงกับการศึกษาของ ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร (2534 : บทคัดยอ) และ  
กรรนิการ พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 83) ท่ีพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยูใน
ระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และ
ดานจิตใจ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.2906 และ 2.0787) และเม่ือพิจารณาดานยอย พบวา          
พฤติกรรมท่ีผูสูงอายุปฏิบัติมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหต ุ ( X  = 2.58) ท้ังนี้เพราะ     
วัยสูงอายุเปนวัยท่ีมีความเส่ือมของสภาพรางกาย การทําหนาท่ีตางๆลดลง การทํางานของระบบ
ประสาทไมสมบูรณ โอกาสไดรับอันตรายจากการหกลมหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ จึงเกิดขึ้นไดงาย และ
อาจนําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง พิการ หรือเสียชีวิตได ท้ังตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา และใช
เวลานานกวาวัยอ่ืนๆ ดังนั้น  ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุมากท่ีสุด สวนพฤติกรรมท่ี 
ผูสูงอายุปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ พฤติกรรมทางศาสนา ( X  = 1.95) ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ           
ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล (2544 : 58) ท่ีพบวา ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางศาสนามากท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีส่ิงอ่ืนเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจนอกเหนือจากศาสนา เชน ลูกหลานและ
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ครอบครัว ท้ังยังมีภาระอยางอ่ืน เชน ตองทํางานบาน ดูแลบานใหบุตร เปนตน ทําใหมีเวลาปฏิบัต ิ 
กิจกรรมทางศาสนานอย
                           เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง       
ดาน รางกาย อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.2906) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีผูสูงอายุปฏิบัติมาก
ท่ีสุด คือ กอนใชยาทุกครั้งดูใหแนชัดวาเปนยาท่ีตองการ ( X  = 2.67) ท้ังนี้เพราะผูสูงอายุมีปญหา
เรื่องสายตา เม่ืออายุมากขึ้นสายตาจะเปล่ียนเปนสายตายาว การปรับสายตาชา ความไวในการ      
มองภาพลดลง กระจกตาขุน หรือเปนตอกระจก ทําใหมองเห็นไมชัดเจน และขอท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด 
คือ การเตรียมความพรอมของรางกายโดยการยืดแขน ยืดขาหรือกายบริหารประมาณ 5 - 10 นาที 
กอนออกกําลังกาย ( X  = 1.73) อาจเพราะผูสูงอายุขาดความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายท่ีถูกตอง    
จึงควรใหความรู กระตุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกายอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ พบวา อยูในระดับปานกลาง          
( X  = 2.0787) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีผูสูงอายุปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน          
รายการท่ีชอบ อธิบายไดวา กิจกรรมดังกลาวทําใหผูสูงอายุไดรับความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และเปนคนทันสมัย ท้ังสามารถทําไดโดยสะดวกเพราะทุกบานมีวิทยุ โทรทัศน ซ่ึงตรงกับการศึกษา
ของ นีสตรอม (Nystrom 1974, อางถึงใน ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล 2544 : 11) ท่ีพบวา กิจกรรม      
ท่ีผูสูงอายุสวนใหญทําในเวลาวาง คือ การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ และขอท่ีผูสูงอายุปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ 
การถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆท่ีมีแกผูอ่ืน ( X  = 1.84) อธิบายไดวา ในอดีตผูสูงอายุ
มีบทบาทเปนครู เปนผูถายทอดความรู ความสามารถตางๆ แกลูกหลาน และบุคคลอ่ืนๆ แตใน
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปนทางการเขามาแทนท่ี ทําใหบทบาทดานนี้ของผูสูงอายุลดลง ท้ัง     
คนรุนใหมมองวาประสบการณ ความรู ความสามารถตางๆท่ีผูสูงอายุมีเปนส่ิงคร่ําครึไมเหมาะกับ  
ยุคสมัยในปจจุบันจึงไมใหความสําคัญเทาท่ีควร ท้ังโอกาสหรือเวทีท่ีผูสูงอายุจะไดแสดงความ
สามารถตางๆยังมีนอย

เม่ือเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง    
ดานรางกายมากกวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ ( X  = 2.2906 และ 2.0787 ตาม
ลําดับ) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ อัตราการปวย และอัตราการตายดวยโรคทางกายมีมากกวา ดังการศึกษา
ของ  นภาพร  ชโวรรณ และ จอรน โนเดล (2539 : 146) ท่ีพบวา  ผูสูงอายุไทยมีอาการปวดหลัง/เอว        
รอยละ 68 เปนโรคไขขออักเสบ รอยละ 40 โรคความดันโลหิตและโรคกระเพาะ รอยละ 22 และโรค
หัวใจ รอยละ  13  สอดคลองกับดุสิต  สุนทราณู (2525 : 61 - 62  ) ท่ีกลาววา  ผูสูงอายุในบานเรา   
เจ็บปวยเปนโรคท่ีคลายกับคนสูงอายุในตางประเทศ  คือ 1.โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและระบบหายใจ 
2.โรคมะเร็ง 3. อุปทวเหต ุ 4.โรคจิต โรคประสาท 5.โรคอ่ืนๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิต           
ตอกระจก เปนตน หรืออาจเปนเพราะผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดีอยูแลว หรือมีส่ิงอ่ืนท่ีสงเสริมสุขภาพจิต
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อยูแลว  เชน  ความรักจากลูกหลาน ท้ังการสงเสริมสุขภาพดานรางกายจะสงผลทางจิตใจดวย คือ   
ทําใหมีอารมณดี มีความคิดวองไว มีสังคมดีขึ้น ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ดานรางกายมากกวาดานจิตใจ

1.2  ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม  พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.1415) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปญญภัทร ภัทรกัณทกุล (2544 : บทคัดยอ)
และสุกัญญา รําพึงกิจ (2537 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง และขัดแยงกับการศึกษาของไมตร ี  ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผูสูงอายุสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ และมี
รายไดเพียงเล็กนอยจากลูกหลานทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมในชุมชนไดมากนัก ดังการศึกษา
ของ ปญญภัทร  ภัทรกัณทกุล (2544 : 63) ท่ีพบวา รายไดเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมใน
สังคมของผูสูงอายุ

              เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 
( X  = 2.1513) ท้ังนี้อาจเนื่องจากเวลาท่ีไมเอ้ืออํานวยในการทํากิจกรรมรวมกันเพราะในเวลากลางวัน
บุตรและคูสมรสของบุตรตองออกไปทํางาน สวนหลานตองไปโรงเรียน ผูสูงอายุจึงตองอยูบาน     
คนเดียว เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และรับรู
เรื่องราวตางๆในครอบครัว ( X  = 2.26) แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุยังคงมีบทบาทสําคัญในการ          
ตัดสินใจเรื่องราวตางๆในบาน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ ศิริบุญ และ มาลินี วงษสิทธ์ิ 
(2535 : 20) ท่ีพบวา ผูสูงอายุรอยละ 60 รายงานวา ตนเองเปนผูตัดสินใจในปญหาสําคัญๆ ของ   
ครอบครัว และขอท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารคนเดียว ( X  = 2.12) ท้ังนี้เพราะ       
ผูสูงอายุสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู และอาศัยอยูในครอบครัวขยาย จึงมักจะรับประทานอาหาร
กับคูสมรสหรือบุตรหลานคนใดคนหนึ่งเสมอ

              ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  พบวา  อยูในระดับปานกลาง                        
( X  = 2.1316) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีผูสูงอายุปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมใน        
การเมือง เชน ไปเลือกตั้งคณะกรรมการหมูบาน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ ( X  = 1.83)ท้ังนี้
เพราะผูสูงอายุสวนใหญมีเวลาวาง เนื่องจากไมไดประกอบอาชีพ ท้ังมีความรักและตองการพัฒนา
ทองถ่ิน จึงใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว และขอท่ีผูสูงอายุปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบานวัด ถนน คูคลอง ( X  = 1.83) ท้ังนี้อาจเปนเพราะในอดีตผูสูงอายุมีบทบาทเปน      
ผูนําในการพัฒนาหมูบาน วัด ฯลฯ แตในปจจุบัน เปนหนาท่ีของหนวยงานหรือคณะกรรมการ      
หมูบาน ซ่ึงสวนใหญเปนคนหนุมสาว จึงทําใหการมีสวนรวมของผูสูงอายุในเรื่องดังกลาวลดนอยลง
                           เม่ือเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวมากกวามีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชน ( X  = 2.1513 และ 2.1316 ตามลําดับ) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การมีสวนรวมใน
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ครอบครัวของผูสูงอายุ เปนการทํากิจกรรมรวมกับบุตรหลาน ญาติพ่ีนองในครอบครัว ท่ีผูสูงอายุ 
คุนเคย สนิทสนม ทําใหผูสูงอายุไมตองปรับตัว เปนกิจกรรมท่ีไมมีรูปแบบ เชน การรับประทาน
อาหาร ดูโทรทัศน ใหคําปรึกษา เปนตน ในขณะท่ีการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เปนการทํา   
กิจกรรมรวมกับบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน เปนกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ มีระเบียบ กฎเกณฑท่ีแนนอน เชน 
การเปนสมาชิกชมรม องคกรตางๆ ฯลฯ ทําใหผูสูงอายุตองปรับตัว ซ่ึงผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถ
ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วได (เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, สุรีย บุญญานุพงศ 
และ สมศักดิ์ จันทะ 2533 : 4) หรืออาจเปนเพราะผูสูงอายุมีความสุขดีอยูแลวกับการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในครอบครัวของตน จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปรวมกิจกรรมของชุมชน หรือกิจกรรมใน
ชุมชนไมตรงกับความตองการ ความถนัดของผูสูงอาย ุ   ดังนั้น  ผูสูงอายุจึงมีสวนรวมในครอบครัว
มากกวามี สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
                           1.3  ผลการวิเคราะหระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม  พบวา      
อยูในระดับมาก ( X   = 2.3848 ) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน ออนอุบล (2541 : บทคัดยอ)    
ท่ีพบวา ผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ มีความตองการบริการสวัสดิการสังคมอยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน ยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุไดอยางท่ัวถึงและพอเพียง  ดังการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร (2528, อางถึง
ใน สุทิน ออนอุบล 2541 : 61 - 62 ) ท่ีพบวา บริการสวัสดิการสังคมท่ีจัดขึ้นสวนใหญเปนการ       
แกปญหาเฉพาะหนา และไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากมีปญหาเรื่องงบประมาณ
บุคลากร และการประสานความรวมมือระหวางองคกร

                    เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน
การแพทย อยูในระดับมาก ( X = 2.5075 ) สอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน ออนอุบล (2539 : 94)      
ท่ีพบวา ผูสูงอายุมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีผูสูงอายุตองการมากท่ีสุด  คือ ตองการใหมีบริการการตรวจสุขภาพ     
ประจําป ( X = 2.76 ) ท้ังนี้เพราะ ผูสูงอายุมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และสวนใหญไมเคย
ตรวจสุขภาพประจําป สอดคลองกับการศึกษาของ บรรลุ ศิริพานิช และคณะ (2531 : 71) ท่ีพบวา        
ผูสูงอายุไมเคยตรวจเช็ครางกายตนเองเลยรอยละ 80.1 ดังนั้น รัฐจึงควรจัดบริการตรวจสุขภาพ    
ประจําปแกผูสูงอายุทุกคน นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการปองกันโรคท่ีพบบอยในวัยสูงอายุ ( X = 2.71) ตองการใหมีการใหความรูเกี่ยวกับ   
การสงเสริมสุขภาพผานส่ือตางๆ ( X = 2.50) ตองการใหมีการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุในชุมชน ( X = 2.45) 
จะเห็นไดวา ผูสูงอายุมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมมาก และเปนการยากท่ีรัฐจะบริการ    
ไดอยางท่ัวถึง ดังนั้น ครอบครัว ชุมชนจึงควรเขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือผูสูงอาย ุโดยการ
จัดกลุมอาสาสมัครเพ่ือผูสูงอายุขึ้นในชุมชน โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และออกเยี่ยมเยียน
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ผูสูงอายุตามบาน เปนตน ดังท่ีพัฒนาพร  กิตติวิบูลย (2543 : 53) กลาววา การพัฒนารูปแบบบริการ 
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุควรเนนเครือญาต ิ ครอบครัว และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
                           ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม  พบวา     
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.1679) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีผูสูงอายุตองการมากท่ีสุด คือ 
ตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพราะคิดวามีประโยชนตอผูสูงอายุ ( X = 2.68) ท้ังนี้อาจเปน
เพราะผูสูงอายุคาดหวังวา ตนเองจะไดรับประโยชนจากชมรม เชน ไดรับความรูตางๆ ไดรับบริการ      
ตรวจสุขภาพจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน และขอท่ีผูสูงอายุตองการนอยท่ีสุด คือ การให   
ความรูและคําปรึกษาทางกฎหมาย เชน การทําพินัยกรรม การโอนทรัพยสิน เปนตน ( X = 1.86) ท้ังนี้
อาจเปนเพราะความรูดังกลาว ไมมีความจําเปนในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุหรือมีประโยชน       
ไมมาก หรือผูสูงอายุมีบุคคลอ่ืนท่ีสามารถชวยเหลือไดเม่ือมีปญหา เชน บุตรหลาน ทําใหผูสูงอาย ุ  
ไมเห็นความสําคัญในการศึกษาหาความรูดวยตนเองมากนัก

ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน   
พบวา อยูในระดับมาก ( X = 2.4719) ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ตองเกษียณอายุการทํางานหรือทํางานไดนอยลงทําใหมีรายไดไมเพียงพอหรือไมมีรายได ตองหันมา
พ่ึงพารายไดจากบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับผูสูงอายุสวนใหญมีอายุไมมาก  
(60 – 69 ป) ยังมีความสามารถในการทํางานท่ีไมหนักเกินไปได ดังนั้น จึงมีความตองการบริการ
ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางานมาก สอดคลองกับการวิจัยของ พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป และ
คณะ (2525, อางถึงใน สุทิน ออนอุบล 2539 : 123) และนิวัติ กล่ินงาม (2532, อางถึงใน สุทิน     
ออนอุบล 2539 : 123) ท่ีพบวา ผูสูงอายุตองการใหรัฐจัดหางานท่ีเหมาะสมและจัดสวัสดิการสังคม
ในลักษณะการใหรายไดประจําเดือนเพ่ือใหมีรายไดเปนของตนเอง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ    
ท่ีผูสูงอายุตองการมากท่ีสุด คือ ตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ    
ท่ีไมมีญาติหรือไมสามารถดูแลตัวเองได ( X = 2.80) ท้ังนี้เพราะ ผูสูงอายุเปนผูท่ีเคยทําประโยชน     
แกครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมากมายมากอน เปนผูมีความรูและเปนผูถายทอดวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามแกคนรุนหลัง ดังนั้น จึงควรไดรับการดูแลชวยเหลือจากสังคม 
เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

เม่ือเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการ
แพทยมากกวาความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน ( X = 2.5075, 2.1679 และ
2.4791 ตามลําดับ) ท้ังนี้เพราะความเจ็บปวยเปนปญหาท่ีผูสูงอายุทุกคนจะตองเผชิญในอนาคต       
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เนื่องจากเม่ืออายุเพ่ิมขึ้นความเส่ือมของรางกายยอมมีมากขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น ผูสูงอายุจึง
ตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยมากกวาดานอ่ืน

1.4 ผลการวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตโดยรวมของผูสูงอายุ พบวา มีสุขภาพจิต
ดีมาก ( X  = 2.3539) ซ่ึงสอดคลองกับ สุกัญญา โรจนประเสริฐ (2541 : บทคัดยอ) และไฉไล ไชยเสว ี
(2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดี  ท้ังนี้เพราะ ผูสูงอายุสวนใหญ
มีสถานภาพสมรสคู ทําใหมีเพ่ือนพูดคุยใหคําปรึกษาใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ดังท่ีสุวัฒน ศรีสรฉัตร
(2543 : 82) กลาววา คูสมรสเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีดีสําหรับผูสูงอายุ ทําใหไมเหงาหรือ
วาเหว และสวนใหญอาศัยอยูกับบุตรหลานซ่ึงเปนผูรับภาระตางๆในครอบครัว ใหความชวยเหลือ
เพ่ือความสุขของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัย อาหาร การซ้ือหาอุปกรณอํานวยความสะดวก    
การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย ซ่ึงจะชวยสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมี
ความสามารถในการดูแลสงเสริมสุขภาพตนเอง มีบทบาทในครอบครัวและมีสวนรวมในชุมชน
ระดับหนึ่ง ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและยังมีประโยชนตอสังคมสงผลใหมีสุขภาพจิตดี

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับมาก        
( X  = 2.4021) แสดงวา ผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับชีวิตโดยรวมของตนในปจจุบันมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา  ผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชน มีความสุข ความสงบมากท่ีสุด ( X  = 2.44)  
และมีอารมณราเริง แจมใส ( X  = 2.39) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุไดอยูอาศัยพรอมหนาพรอมตา
กับบุตรหลาน และไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานตามสมควร สอดคลองกับการศึกษา        
ของสุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 38) ท่ีพบวา ผูสูงอายุในเขตภาคกลางมีความพอใจกับชีวิต
ความเปนอยูในปจจุบัน มีความสุข จิตใจแจมใส และไมรูสึกวาตัวเองถูกทอดท้ิง

ดานความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน พบวา อยูในระดับมาก ( X  = 2.5080)  เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ผูสูงอายุมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืนมากท่ีสุด ( X  = 2.69) และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
เพ่ือนบานรองลงมา ( X  = 2.59) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) 
ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ีคลีนิคผูสูงอายุโรงพยาบาลเลิศสิน มีความสามารถในการสราง      
สัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยูในระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุเปนผูท่ีมีจิตใจเยือกเย็นขึ้นและ
พยายามปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน เปนผูมีประสบการณมาก เปนแหลงความรูและเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนได 
อีกท้ังสังคมในชนบทมีความเปนอยูแบบเครือญาติ เนื่องจากรูจักกันมานาน มีความรักใครปรารถนา
ดีตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา ทําใหมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน      
สอดคลองกับการศึกษาของสถิตย นิยมญาติ (2539 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาวัฒนธรรมของผูสูงอายุใน
ชนบท ภาคใต พบวา สามารถพ่ึงพาเพ่ือนบานไดทุกเรื่อง เพราะอยูในละแวกบานเดียวกัน และมีวัย
ไลเล่ียกัน
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ดานความสามารถในการจัดการกับปญหา พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  = 
2.1854) แสดงวา ผูสูงอายุสามารถปรับตัว ปรับใจ ยอมรับ และแกไขปญหาอยางสรางสรรค ท้ัง
ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตนเองไดตามสมสมควร ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ 
วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ีคลีนิคผูสูงอายุโรงพยาบาล
เลิศสินมีความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตประจําวันอยูในระดับด ี ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุ
ในสังคมเมืองและชนบท มีสภาพปญหาและความเปนอยูท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา   
ผูสูงอายุพรอมท่ีจะเผชิญปญหาและสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตไดดี มากท่ีสุด ( X  = 2.34)       
ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุเปนผูมีประสบการณ  มีความรู และเผชิญปญหาตางๆมามากมาย จึงทํา
ใหไมกลัวปญหา และสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตไดด ีและผูสูงอายุสามารถขอความชวยเหลือ
จากคนในชุมชนได นอยท่ีสุด ( X  = 2.01) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุสามารถแกไขปญหาของ    
ตนเองได จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองขอความชวยเหลือจากคนในชุมชน และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูสูงอายุ สวนใหญกลาววา ไมเคยมีปญหาเดือดรอนจนตองไปขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน

                    2.   การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว         
เขตท่ีอยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ท่ีแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
                           2.1 เพศ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิต        
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 แสดงวา ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีภาวะ         
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังนี้อาจเปนเพราะในอดีตคานิยมทาง
สังคมกําหนดใหเพศชายมีบทบาทเปนผูนําครอบครัว มีอํานาจในการตัดสินใจ และมีโอกาสรวม    
กิจกรรมในสังคมมากกวา จึงมองตนเองวามีคุณคา ทําใหมีสุขภาพจิตดีกวาเพศหญิง แตปจจุบัน       
เพศหญิงและเพศชายมีสถานภาพทางสังคมเทาเทียมกัน เพศหญิงสามารถเปนผูนําครอบครัว มีสิทธิ
ในการตัดสินใจและมีโอกาสในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตอชุมชนไดเชนเดียวกับเพศชาย 
เชน เปนคณะกรรมการหมูบาน เปนอาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้บทบาทหนาท่ีของ    
ผูสูงอายุเพศชายและหญิงตางก็เหมือนๆ กัน ไดแก มีบทบาทในการเล้ียงดู อบรม ส่ังสอนลูกหลาน   
ดูแลบาน ทํางานบานเล็กๆนอย  ดังนั้น ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงจึงมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตาง
กัน ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสว ี (2539 : บทคัดยอ) และจันทิมา               
จารณศรี (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน และ     
ขัดแยงกับผลการวิจัยของ กาญจน ี สิทธิวงศ  และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศ
แตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
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                           2.2  อายุ  ผลการวิเคราะหพบวา   ผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพจิต    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุอยูในชวง 60 - 69 ป ,       
70 - 79 ป และตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1    
ท้ังนี้เพราะ สังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ีลูกหลานตองดูแลเล้ียงดูบิดามารดาเม่ือเขาสูวัยสูงอาย ุ ไมวา    
ในยามปกติหรือยามเจ็บปวย ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ดังนั้น ไมวาผูสูงอายุจะอยู
ในกลุมอายุใดตางก็ไดรับการดูแลเอาใจใสจากลูกหลานเทาเทียมกัน และมีความตองการท่ีเหมือนกัน 
คือ ตองการอยูกับลูกหลาน ท้ังในปจจุบันผูสูงอายุทุกกลุมตางก็ประสบปญหาท่ีคลายคลึงกัน ทําให    
มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ เชอรี่ ทองเพ็ญ (2537 : 
บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกันมีความผาสุกในชีวิตไมแตกตางกัน และขัดแยงกับ
การศึกษาของ สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40) และ ไฉไล ไชยเสว ี(2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา   
ผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
                           2.3 สถานภาพสมรส  ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตาง
กันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 แสดงวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพ
สมรสคูและสถานภาพสมรสเดี่ยว (โสด,มาย,หยา และแยกกันอยู) มีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 โดยผูท่ีมีสถานภาพสมรสคูมีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูท่ีมีสถานภาพ
สมรสเดี่ยว ท้ังนี้เพราะคูสมรส เปนแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีดีสําหรับผูสูงอายุ ถึงแมวาผูสูงอายุ
สวนใหญจะอาศัยอยูกับบุตรหลานมากมาย แตอยูคนละวัยอาจทําใหเกิดความแตกตางทางความคิด
ได และบุตรหลานอาจมีเวลาใหผูสูงอายุนอย เนื่องจากมีภาระภายในครอบครัวของตนเอง คูสมรส
จึงมีความสําคัญกับผูสูงอาย ุ เพราะมีความผูกพันใกลชิด เปนเพ่ือนพูดคุยใหคําปรึกษาหรือใหกําลัง
ใจแกกันไดดี ในขณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีสูญเสียคูครอง จะขาดเพ่ือนขาดเปาหมายในชีวิต ทําใหตอง
ตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตใหม ซ่ึงทําไดยาก ดังนั้น ผูท่ีมีสถานภาพสมรสคูจึงมีภาวะสุขภาพจิตดี
กวาผูท่ีมีสถานภาพสมรสเดี่ยว ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ พะยอม บุณยเนตร และ
อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) และจิตรกัญญาณ  บุญพา (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ี
มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน และขัดแยงกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสว ี
(2539 : บทคัดยอ) และกาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพ
สมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           2.4 รายได ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีมีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิต     
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 โดยผูสูงอายุท่ีมี
รายไดสูงมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ํา ท้ังนี้เพราะรายไดเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต 
เปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได เชน ท่ีพักอาศัย การบริโภค
อาหารท่ีมีคุณคา การรักษาพยาบาล และสงเสริมใหไดทํากิจกรรมตางๆ ท่ีตองการ เชน การทําบุญ   
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ทัศนศึกษา ฯลฯ สามารถชวยเหลือครอบครัว และสังคม ทําใหเกิดความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต 
มีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ 
(2540 : 37) ท่ีพบวา หากผูสูงอายุมีเงินเพียงพอคาใชจายแมจํานวนไมมากนัก แตใหเปนเงินสวนตัว  
ท่ีตนเองมีสิทธิอยางเต็มท่ีในการใชจาย ก็จะทําใหสบายใจ อุนใจ และรูสึกม่ันคง สวนผูสูงอายุท่ีมี   
รายไดต่ําหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ตองดิ้นรนขวนขวายเพ่ือหารายไดมาใชจายในครอบครัว   
ทําใหเกิดความคับของใจ ความตึงเครียดมากกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ดังนั้นรายไดจึงมีผลตอ
ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ เดือนเต็ม ศรีสอง (2544 :
131) และพะยอม บุณยเนตร และ อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกันมีปญหาสุขภาพจิตแตกตางกัน ขัดแยงกับการศึกษาของ จันทิมา จารณศรี (2539 
: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           2.5 การประกอบอาชีพ   ผลการวิเคราะห พบวา ผูสูงอายุท่ีมีการประกอบอาชีพ      
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา ผูสูงอายุ      
ท่ีประกอบอาชีพ และไมไดประกอบอาชีพมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน   
ขอท่ี 1 โดย ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพมีสุขภาพจิตดีกวาผูท่ีไมไดประกอบอาชีพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
การประกอบอาชีพทําใหผูสูงอายุมีรายได มีความม่ันคง สามารถพ่ึงตนเองได กอใหเกิดความภาคภูมิ
ใจในตนเอง รูสึกมีคุณคาทําใหมีสุขภาพจิตด ี ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน    
ศรีสรฉัตร (2540 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุท่ีไมได
ประกอบอาชีพ และขัดแยงกับการศึกษาของ ยุพิน อังสุโรจน (2545 : 132) ท่ีพบวาผูสูงอายุ              
ท่ีประกอบอาชีพ และไมประกอบอาชีพ มีความผาสุกในชีวิตไมตางกัน
                           2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีมีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน แสดงวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับสมาชิกใน
ครอบครัวจํานวน 1 – 2  คน, 3 – 5  คน และมากกวา 5 คน มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึง       
ไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังนี้อาจเปนเพราะในสภาพสังคมปจจุบัน ทุกคนตางก็มีภาระหนาท่ี 
เชน ลูกหลานตางก็ทํางานหรือเรียนหนังสือ ทําใหไมมีเวลาท่ีจะดูแลหรือทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
มากนัก สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนี  สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ
ท่ีมีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน ไดรับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวไมแตกตางกัน  ดังนั้น 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวจึงไมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้   
สอดคลองกับ พรพจน  กิ่งแกว (2538 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวขยายมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           2.7 เขตท่ีอยูอาศัย ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยแตกตางกันมี
ภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน แสดงวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล       
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มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุ      
ท่ีอาศัยอยูในเขต และนอกเขตเทศบาลตางก็อาศัยอยูกับบุตรหลาน ไดรับความรัก ความเคารพ การ      
ดูแลเอาใจใสเหมือนกัน ท้ังในปจจุบันพ้ืนท่ีนอกเขตและในเขตเทศบาลมีความเจริญเทาเทียมกัน    
ทําใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกสบายเหมือนๆ กัน จึงมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
                           2.8 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอาย ุ และไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 1  อธิบายไดวาสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุในชนบท มีการติดตอส่ือสาร และมี 
ปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา ท้ังมีการรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการอยูเสมอตามงานบุญตางๆ เชน  
งานทอดกฐิน  ผาปา  งานบวช  งานแตงงาน เปนตน ทําใหผูสูงอายุท่ีไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
สามารถปรับตัวไดดีไมแตกตางกับผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จึงทําใหมีสุขภาพจิต         
ไมแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ สุทธิพันธ์ิ  ฟกสุวรรณ (2537 : บทคัดยอ)   ท่ีพบวา            
ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกกลุมกิจกรรม และไมเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวแตกตางกัน

3.   การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
                           ผลการวิเคราะหพบวา การมีสวนรวมในชุมชนมีอํานาจในการทํานายมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง โดยสามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิต         
ผูสูงอายุไดรอยละ 31.80

   โดยการมีสวนรวมในชุมชน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1 มีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 27.50 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมใน    
ชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
(r = .525) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนมากขึ้นก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะ
การท่ีผูสูงอายุมีกิจกรรมตางๆรวมกับสมาชิกในครอบครัว และในชุมชน ทําใหมีโอกาสไดพัฒนา  
ตนเองท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม  สามารถปรับตัวไดดีและไดรับการยอมรับ นับถือ
จากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทําใหตระหนักถึงความมีคุณคาของตน มีความสุข และมี      
สุขภาพจิตด ีสอดคลองกับการศึกษาของ Taylor (1982 : 540 - 556) ท่ีพบวา การทํากิจกรรมทําให       
ผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ทําใหรูสึกภาคภูมิใจวาตนเองยังมีความสําคัญเห็นคุณคา     
ของตนวาเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีความสุขในบทบาทของตน และ Graney (1975 : 701 - 706)      
พบวา ผูสูงอายุท่ีมีสวนรวมในสังคมมาก คือ ผูสูงอายุท่ีมีความสุขและผูสูงอายุท่ีไมมีความสุข คือ      
ผูสูงอายุท่ีมีสวนรวมในสังคมนอย ดังนั้น การมีสวนรวมในชุมชนจึงมีอิทธิพลในการทํานายภาวะ          
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสว ี (2539 : บทคัดยอ)
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ท่ีพบวา การมีสวนรวมในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต สัมพันธภาพในครอบครัวและความวิตก
กังวลในสภาพการสูงอายุ สามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 85.28
                           พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รอยละ 4.30 โดยการมีสวนรวมในชุมชน และ               
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 
31.80 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองมีความสัมพันธทาง
บวกกับภาวะสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (r = .471) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุมี    
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองมากขึ้นก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ท้ังนี้เพราะ           
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสภาพรางกาย และ      
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ  ดังท่ี Harris and Gluten (quoted in Pender 1982 : 38) กลาววา พฤติกรรม
สุขภาพเปนการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือดํารงภาวะสุขภาพท่ีด ี และเปนการ
แสดงศักยภาพของมนุษย การสงเสริมสุขภาพชวยใหการทํางานของอวัยวะตางๆเปนไปตามปกติ
สามารถปองกันควบคุมการเกิดโรค และชวยชลอความเส่ือมของรางกาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของโอเร็ม (Orem 1991 : 117) ท่ีกลาววา การดูแลตนเองทําใหโครงสรางและอวัยวะตางๆ ของ      
รางกายอยูในสภาพปกติ เปนกิจกรรมท่ีปองกันอันตราย และการเกิดพยาธิสภาพตอรางกายและจิตใจ
ของบุคคล พรอมท้ังมีการเอ้ืออํานวยใหบุคคลมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ สังคมอยางมี        
ประสิทธิภาพ และเต็มกําลังความสามารถ นอกจากการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางถูกตองสมํ่าเสมอ 
จะชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองท่ีดีแลว ยังชวยใหการดํารง
ชีวิตของผูสูงอายุดําเนินไปอยางปกต ิ คือ สามารถทํากิจวัตรประจําวันไปไหนมาไหนดวยตนเองได 
พ่ึงพาตนเองและไมเปนภาระของผูอ่ืน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและมีสุขภาพจิตด ี สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40 - 41) และไมตร ีติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) 
พบวา ผูสูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพกายไมแข็งแรง    
ดังนั้น การทํากิจกรรมเพ่ือดูแลสงเสริมสุขภาพ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญยิ่งในวัยสูงอายุ ผลการ
วิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ปราโมทย วังสะอาด (2530 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา สถานภาพ
ทางสุขภาพ สัมพันธภาพในครัวเรือน เพศ สถานภาพสมรส การมีสวนรวมในสังคม งานอดิเรก และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุได รอยละ 48.7
                           ความตองการบริการสวัสดิการสังคมไมถูกเลือกใหเขาสมการ  ในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ เม่ือพิจารณาความสัมพันธพบวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีความ
สัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา (r = .220 ) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุท่ีเปนกลุม 
ตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 60 - 69 ป  การเปล่ียนแปลงทางรางกาย อารมณ สังคมยังมีไมมาก 
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สามารถทํากิจวัตรประจําวันได และบางสวนยังประกอบอาชีพ มีรายไดสําหรับตนเอง และชวยเหลือ
ครอบครัว อีกท้ังสวนใหญผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัวของบุตรหลาน ซ่ึงสังคมไทยสถาบัน  
ครอบครัวเปนสถาบันหลัก ท่ีจะตองเล้ียงดูพอแมยามแกเฒา โดยการสนับสนุน ชวยเหลือทางดาน
รางกาย ไดแก จัดหาท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงปลอดภัย  ดูแลเรื่องอาหารการกิน เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
จัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวก เชน แวนตาฟนปลอม เครื่องชวยฟง เปนตน และดานจิตใจ ไดแก 
การจัดหาวิทยุ โทรทัศน หนังสือท่ีทานสนใจ การพาไปทองเท่ียว การใหความรัก ความเคารพนับถือ 
เช่ือฟงคําส่ังสอน การสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมกลุม เปนตน ทําใหผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจใน
สภาพความเปนอยูของตนเอง และเห็นคุณคาของตนเองจากการไดรับการดูแลของครอบครัว 
ประกอบกับบริการสวัสดิการสังคมจากรัฐสวนใหญ จะเปนการสนับสนุนทางดานรูปธรรม เชน การ
ใหส่ิงของ เงินทอง (เบ้ียยังชีพ) มากกวาการสนับสนุนทางดานจิตใจซ่ึงเปนนามธรรม และเปนส่ิงท่ี 
ผูสูงอายุตองการอยางมาก เพราะในความเปนจริงผูสูงอายุมีความตองการทางดานรางกาย เชน 
อาหาร เครื่องนุงหมเพียงเล็กนอย แตตองการความรัก ความเขาใน การยอมรับ และการมีคุณคาใน
สังคมมากกวา  ดังนั้น บริการสวัสดิการสังคมท่ีจัดขึ้นจึงไมมีผลตอสุขภาพจิตผูสูงอาย ุแตท่ีผูสูงอายุ
มีความตองการบริการสวัสดิการสังคมอยูในระดับมากนั้น อาจเปนเพราะตองการลดคาใชจายหรือ
ลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว

       4.  การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการ        
สงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการ
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรม และความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและ
การทํางาน ท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
                           ผลการวิเคราะห พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว มีอํานาจในการทํานายภาวะ  
สุขภาพจิตผูสูงอายุมากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการ      
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ โดยสามารถ
รวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70
                           โดยการมีสวนรวมในครอบครัว ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1 สามารถทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ไดรอยละ  21.80  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  การมีสวนรวมใน
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(r = .467) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวมากขึ้น ก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น  
ท้ังนี้เพราะ การทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน การรับประทานอาหารรวมกัน การดูทีวี
พรอมกัน การไดพูดคุยใหคําแนะนําปรึกษาแกบุตรหลาน ฯลฯ ทําใหผูสูงอายุไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ไดรับกําลังใจ 
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ความรัก ความเคารพนับถือจากบุตรหลาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสําคัญตอครอบครัว  ดังการ
ศึกษาของ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2538 : 43) ท่ีพบวา คุณคาของผูสูงอายุเกิดจากการเปนท่ี      
ยอมรับและเปนท่ีพ่ึงของบุตรหลาน เปนคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากจิตใจท่ีบุตรหลานยอมรับทําใหเกิด        
ความสุขและความพึงพอใจ สอดคลองกับ กาญจนีย  สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) และ      
วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอาย ุ  ดังนั้น  การมีสวนรวมในครอบครัว จึงมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิต    
ผูสูงอายุ
                           การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2  สามารถ
ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รอยละ  6.30  โดยการมีสวนรวมในครอบครัว  และการมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 28.10 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (r = .388) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุมีสวน
รวมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น ก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆของชุมชน ชวยใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีความสามารถ มีประโยชนไมเปนภาระ  
ผูอ่ืน ท้ังยังสรางความเพลิดเพลินใหกับผูสูงอาย ุสอดคลองกับการศึกษาของ วีระพงษ กังวานนวกุล 
(2543, อางถึงใน สุวัฒน ศรีสรฉัตร 2543 : 83) ท่ีพบวา การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุ 
ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสพบปะพูดคุยกันภายในกลุม รูสึกวาตนเองสามารถทํางานได เปนการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ท้ังยังชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนได ทําใหมีสุขภาพจิตดี และจารุนันท 
สมบูรณสิทธ์ิ (2535 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ      
ทางบวกกับสุขภาพจิต ดังนั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนจึงมีอํานาจในการทํานายภาวะ    
สุขภาพจิตผูสูงอายุ
                           พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3 
สามารถทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รอยละ 3.10 โดยการมีสวนรวมในครอบครัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย สามารถรวม
กันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 31.20 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (r = .344) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกายมากขึ้นก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น  ท้ังนี้เพราะการท่ีผูสูงอายุมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีถูกตองเหมาะสม โดยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู จะชวยใหผูสูงอายุไดรับสารอาหาร
ครบ เนื่องจากอาหารเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดสําหรับผูท่ีอยูในวัยสูงอายุในการท่ีจะปองกันไมใหรางกาย
เปล่ียนแปลงเส่ือมถอยเร็วเกินไป การรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาและปริมาณเพียงพอกับความ
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ตองการของรางกายจะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง เชนเดียวกับการออกกําลังกาย        
ท่ีถูกตองเหมาะสมกับวัย โดยมีการเตรียมความพรอมของรางกายกอนออกกําลังกาย และออกกําลัง
กายอยางนอย 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห จนรูสึกเหง่ือออก ซ่ึงจะทําใหรูสึกกระปรี้กระเปา จิตใจสดช่ืน    
เปนสุข เพราะมีการหล่ังของสารส่ือประสาทเอ็นดอรฟน (Endorphine) การออกกําลังกายชวยชลอ
ความเส่ือมของรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณมีอายุยืน มีสุขภาพจิตด ี นอกจากนี้พฤติกรรม 
การปองกันอุบัติเหตุก็มีความสําคัญ เพราะการเส่ือมของระบบประสาทและประสาทสัมผัสตางๆ      
ทําใหผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดความเจ็บปวยท้ังรางกายและจิตใจ เนื่องจากตองใชเวลา
นานในการรักษาและอาจพิการได ดังนั้นพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย จึงมีความ
สําคัญกับสุขภาพจิต และมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
                           พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 4 
สามารถทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รอยละ 1.50 โดยการมีสวนรวมในครอบครัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรม 
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจสามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ  32.70  
เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจมีความสัมพันธ   
ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 (r = .422 ) แสดงวา เม่ือผูสูงอายุ           
มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจมากขึ้น ก็มีแนวโนมท่ีจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ท้ังนี้
เพราะการพักผอนหยอนใจโดยการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน การทํางานอดิเรก ชวยใหผูสูงไดรับความ             
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรับความรูใหม ทําใหทันสมัย การทํากิจกรรมทางศาสนา โดยการสวดมนต 
ไหวพระ ฟงเทศน ศึกษาธรรม เปนการดูแลรักษาจิตอยางหนึ่งทําใหจิตใจสงบ ชวยให เขาใจชีวิต
แจมแจง ชัดเจนขึ้น และยอมรับสภาพการเปล่ียนแปลงตางๆในชีวิตไดงายและเร็วขึ้น (กระทรวง      
สาธารณสุข, กรมอนามัย 2544 : 27) และการสรางเสริมคุณคาในตน โดยการถายทอดประสบการณ 
ใหคําปรึกษาปญหาตางๆกับบุตรหลานหรือบุคคลอ่ืน และการทําประโยชนตอชุมชน ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในคุณคาของตน ดังท่ีปรีชา อุปโยคิน (2538 : 40 - 41) กลาววา คุณคาของผูสูงอายุ    
ท่ีเกิดจากการสรางประโยชนในปจจุบัน มี 2 อยางคือ การไดมีโอกาสอบรม ส่ังสอน ใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา และเปนตัวอยางท่ีดีแกลูกหลาน และการใชกําลังกายท่ีมีอยูชวยเหลือครอบครัว สังคม
ตามความสามารถ ดังนั้น พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจจึงมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย ไมถูกเลือกเขาสมการในการ
ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยไมมีผล
หรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา ความตองการบริการ 
สวัสดิการสังคมดานการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา ( r = .110)  
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ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุสวนใหญอยูในชวงผูสูงอายุตอนตน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได และ
ยังคงมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทางสังคม ทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากแหลงตางๆ เชน 
จากเพ่ือนบาน วิทยุ โทรทัศน และสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้หากเกิดการเจ็บปวย ก็ยังมี      
บุตรหลานหรือเพ่ือนบานใหการดูแลชวยเหลือ ดังนั้น ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน      
การแพทยจึงไมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ไมถูก
เลือกเขาสมการในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เม่ือ
พิจารณาความสัมพันธ พบวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและ         
วัฒนธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา ( r = .217) อาจเปนเพราะบริการ 
สวัสดิการสังคมท่ีจัดขึ้นไมตรงกับสภาพปญหาท่ีแทจริงของผูสูงอาย ุหรือจํานวนครั้ง และความถ่ีใน
การจัดนอย จึงไมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

       ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายได  และการทํางาน 
ไมถูกเลือกเขาสมการในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุแสดงวาความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน ไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิต           
ผูสูงอายุ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา  ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคง   
ทางรายไดและการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา (r = .193) ท้ังนี้
อาจเปนเพราะบริการสวัสดิการในดานนี้ยังมีนอยและไมไดมีการสงเสริมอยางจริงจัง ท้ังผูสูงอายุ   
ไดรับการเกื้อหนุนดานรายไดจากบุตรถึงแมจะไมมาก แตก็ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกอบอุน ม่ันคง 
ดังนั้น  บริการสวัสดิการสังคมดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางานจากรัฐและเอกชน จึงไมมี
อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

              5. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ  ในอําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง
                           ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุพบวา กิจกรรมประจํา
วันสวนบุคคล ท่ีผูสูงอายุทําแลวมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีอันดับแรก คือ การทํางานและการ    
พักผอน ท้ังนี้เพราะการทํางาน แสดงถึงความสามารถของผูสูงอายุท่ีตอบสนองความตองการทาง
ดานรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ งานของผูสูงอายุ ไดแก การทํางานบานเล็กๆ นอยๆ การล้ียงหลาน 
ฯลฯ ซ่ึงเปนงานท่ีไมมีรายได และการทํางานท่ีมีรายได   เชน การคาขาย ทําสวน รับเล้ียงเด็ก เปนตน  
การทํางานทําใหผูสูงอายุเกิดความภูมิใจ รูสึกมีคุณคา ท้ังใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมมีเวลา     
คิดฟุงซาน สวนการพักผอน ไดแก ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ การนอน หรืออยูเฉยๆ คนเดียว ทําใหผูสูงอายุ
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เกิดความเพลิดเพลิน มีความรู ความสุข ความสงบ สวนกิจกรรมทางสังคม ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความ
สุขและมีสุขภาพจิตดี อันดับแรก คือ การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพราะการกระทําดังกลาว 
ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ทําใหไมเหงา และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน
มีความเขาใจกัน ตลอดจนมีความรักตอกันและกัน และส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุมีความภูมิใจมากท่ีสุด คือ 
ภูมิใจในตนเองท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน และภูมิใจท่ีลูกเปนคนดี ส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุผิดหวังมากท่ีสุด คือ 
การท่ีลูกมีปญหา การสูญเสียคนรัก และส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขท่ีสุด คือ การไดอยูกับลูกหลาน 
และส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุมีความทุกขท่ีสุด คือ การมีโรคภัยไขเจ็บ สรุปไดวา ลูกและครอบครัวมีความ
สําคัญตอผูสูงอายุมาก เปนความภูมิใจ ความหวัง ความสุข และความทุกขของผูสูงอาย ุ  และมีผลตอ
สุขภาพจิตของผูสูงอาย ุเปนการยืนยันผลของการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีพบวา การมีสวนรวมในครอบครัว 
เปนตัวแปรแรกท่ีมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังนั้น จึงควรชวยกันสงเสริมความ
เปนปกแผน และความแข็งแกรงของสถาบันครอบครัวใหมีความม่ันคงยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะของการวิจัย
                    จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
                        1.1 ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ โดยการปลูกฝงคานิยม 
แกบุตรหลาน เยาวชน ใหมีความรับผิดชอบตอครอบครัว มีความกตัญู ดูแลเอาใจใส ใหความรัก 
ความเคารพและเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ไมทอดท้ิง เนื่องจากบุตรหลานและครอบครัวเปนส่ิงท่ีมี
ความหมายท่ีสุดสําหรับผูสูงอาย
                        1.2  ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น    เนื่องจาก   
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในชุมชน   
มีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ โดยสถาบันครอบครัวควรเปนสถาบันหลักในชวยเหลือ สนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมท่ีผูสูงอายุสนใจสนใจ เชน การใหขอมูลขาวสาร กําลังใจ และทุนทรัพย 
เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลควรสงเสริมทางดานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมและมีโอกาสในการถายทอดความรู ความสามารถ ซ่ึงมีความสําคัญตอการเกื้อหนุนทาง
ดานอารมณ และจิตใจของผูสูงอายุเปนอยางมาก  เชน จัดพิธีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต  จัดใหมีวัน
ครอบครัว เปนตน
                        1.3  ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุ มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพเพ่ิมขึ้น    
เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง และ               
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดอบรม 
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สัมมนาเพ่ือใหความรูและมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ท้ังมีการติดตาม 
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
                        1.4 ควรจัดบริการสวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ โดย
คํานึงถึงสภาพปญหาและตามความจําเปน และควรทําในเชิงปองกัน  เชน  จัดกลุมอาชีพท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหผูสูงอายุมีรายได เปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจระยะยาว สงเสริมใหผูสูงอายุท่ีมีความรูหรือ
เปนปราชญของชุมชน ไดมีโอกาสถายทอดความรู เปนครูสอนวิชาชีพตางๆตามถนัด
                        1.5 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีการรณรงคเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิต โดยผาน
ส่ือตางๆ  เชน  แผนพับ  วิทยุ  หอกระจายขาว หรือจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา     
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน และมีการใหบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพแกผูสูงอายุใน      
ชุมชน เพ่ือเปนการปองกันกอนท่ีจะมีปญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้น

      2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานอ่ืนๆท่ีจะสงผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอาย ุเพ่ือ

จะไดทราบวามีปจจัยใดอีกบางท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพจิต
2.2 ควรมีการศึกษาถึง การสงเสริมปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ  เพ่ือเปน

การสงเสริมใหเกิดภาวะสุขภาพจิตท่ีดีอยางตอเนื่อง
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพจิตของ     

ผูสูงอายุ เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยมาใชในการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
                        2.4 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใหมๆ     
สงผลกระทบตอประชากรทุกวัย ดังนั้นจึงควรศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต และผลกระทบท่ี      
ผูสูงอายุไดรับ เพ่ือจะไดทราบถึงปญหา อันจะนําไปสูแนวทางในการปองกัน และแกไขตอไป
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                    2535.
 จิตรกัญญาณ    บุญญา. “สุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ จังหวัดพิจิตร : ศึกษาเฉพาะกรณี
                    ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
                    มหาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
 จินตนา   ยูนิพันธ. “การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ขอบขายท่ีซอนกับการวิจัยทางการพยาบาล.”

วารสารพยาบาลศาสตร  (พฤษภาคม - สิงหาคม 2532) : 44 - 45.
 จิราภา    เต็งไตรรัตน และคณะ. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
                    2543.
 ฉวีวรรณ    แกวพรหม. “ ความสัมพันธระหวางโครงสรางเครือขายทางสังคม และการสนับสนุน
                    ทางสังคมท่ีรับรูกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร.”   
                    วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย   
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530.
 ไฉไล    ไชยเสร.ี “ ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว การมีสวนรวมในสังคม
                     ความพึงพอใจในชีวิต ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุและการสนับสนุนทาง
                     สังคมกับสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอาย ุโรงพยาบาลตํารวจ.”  วิทยานิพนธ
                     ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ  บัณฑิตวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539.
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 ชลธิชา    วังวิเวก. “ ความสัมพันธของสถานภาพสุขภาพกาย แรงสนับสนุนทางสังคม และ
                     พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  : กรณีศึกษาผูสูงอายุ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

 เชอรี่    ทองเพ็ญ.  “ความสัมพันธระหวางความกลัวสภาพการสูงอาย ุความเขมแข็งในการมองโลก
                    การระลึกถึงความหลัง การสนับสนุนทางสังคม และปจจัยทางชีวสังคม กับความผาสุก
                    ในชีวิตของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอาย ุกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญา
                    การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
                    ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2537.
 ดุสิต  สุนทราณู. “โรคทางกายและทางใจของผูสูงอายุ.” วารสารคุรุปริทัศน ฉบับพิเศษ (2525) :
                    61 - 62.
 เต็มเดือน    ศรีสอง. “ สุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเมืองเกษ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
                    รอยอ็ด.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
 ธัญญา    สนิทวงศ  ณ  อยุธยา.  การประเมินรูปแบบบริการท่ีจัดใหผูสูงอายุในชุมชน : เนนการให

บริการของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542.

 นภาพร    ชโยวรรณ.  สถานการณของผูสูงอายุไทยในปจจุบัน.  บทความคัดยอการประชุมวิชาการ
                     แหงชาติวาดวยผูสูงอายุ สูวัยสูงอายุดวยคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
                     มหาวิทยาลัย, 2542 .
 นภาพร    ชโยวรรณ และ จอหน โนเดล.   รายงานการสํารวจสภาวะผูสูงอายุในประเทศไทย.

กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
 นิคม    จันทรวิฑูร. “แรงงานและสวัสดิการสังคม.”  เอกสารในการสัมมนาเรื่อง ทิศทางพัฒนา
                    ประเทศ : ทัศนะของประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน, 23 - 24  กุมภาพันธ 2533.

(อัดสําเนา)
 นุสรา    นามเดช. “การสรางแบบทดสอบเพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539.

 บรรลุ    ศิริพานิช. “สุขภาพผูสูงอายุ.” วารสารคลีนิค 6, 6 (2533) : 432 – 436.
                    . การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอาย.ุ กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, 2542.
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 บรรลุ    ศิริพานิช และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมี
                     อายุยืนยาวและแข็งแรง. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2531.
 บัวทอง    สวางโสภากุล. สุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร :  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524.
 ประคอง    กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
 ประพิศ    จันทรพฤกษา. “ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการมีสวนรวมในสังคมกับความ
                     พึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2537.

 ประภาเพ็ญ    สุวรรณ. “สุขศึกษาเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน.”  เอกสาร
                     ประกอบการประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาต ิครั้งท่ี 7. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
                     จังหวัดอุดรธานี, 23 – 27  เมษายน 2538.
 ปราโมทย    ประสาทกุล. “ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น.”  ประชากรและการพัฒนา 21, 4 (เมษายน -
                     พฤษภาคม 2544 ) : 4 – 5.
 ปราโมทย    วังสะอาด. “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอสุขภาพจิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
                     กาฬสินธ.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประชากรศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
 ปรีชา    ศตวรรษธํารง และคณะ. การศึกษาความชุกและปจจัยท่ีเกี่ยวของของภาวะสมองเส่ือมและ
                     ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา, 2544.
 ปรีชา    อุปโยคิน และคณะ. ไมใกลฝง : สถานภาพและบทบาทผูสูงอายุไทย. กรุงเทพ : เจริญดีการ
                    พิมพ, 2541.
 ปรียาพร    วงศอนตุรโรจน. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท,
                   2535.
 ปญญภัทร   ภัทรกัณทากุล. “การเขารวมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผูสูงอายุ.”
                    วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2544.
 ฝน    แสงสิงแกว.  ขอคิดบางประการในเรื่องสุขภาพจิตผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ  : บานบางแค, 2526.
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2526.
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 พรพจน    กิ่งแกว. “ องคประกอบทางดานครอบครัวท่ีมีผลตอสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538.

 พฤฒินันท    เหลืองไพบูลย. “การจัดบริการสวัสดิการสังคมในชมรมผูสูงอาย ุ: ศึกษาเฉพาะกรณี
                     การจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธสังคมสงเคราะห
                     ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมสงเคราะห บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
                     2530.
 พะยอม  บุณยเนตร และ อังษณา ยศปญญา. “สุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดเลย.”
                    วารสารการแพทยกลุมเครือขาย 6/2  5,1 (กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2540) : 93 - 100.
 พัฒนาพร    กิติวิบูลย. การจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุในลักษณะหนวยเคล่ือนท่ีในชุมชนตาม

ทัศนะของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ. กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2543.

 เพ็ญแข    ประจนปจจนึก. “การศึกษากลุมประชากรผูสูงอายุไทย.” ใน ประมวลบทความผลงาน
                     ทางพฤติกรรมศาสตร , 45 - 50 . กรุงเทพฯ  :  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534.
 ภัสสร    ลิมานนท. นโยบายสุขภาพและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในเอเชีย : บทเรียนสําหรับ
                      ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
 มาลิน ี   วงษสิทธ์ิ  และ  ศิริวรรณ  ศิริบุญ.  ครอบครัวและผูสูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
                     และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย , 2541.
 ไมตร ี   ติยรัตนกูร. “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร : กรณี
                    ศึกษาผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร-
                    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
                    2535.
 ยุพิน  อังสุโรจน, จันทรเพ็ญ  แสงเทียนฉาย และ จิราพร  เกศพิชญวัฒนา. “รายงานการวิจัยการ
                     ศึกษาความผาสุกทางใจของผูสูงอายุไทย.” วารสารพยาบาล  50, 2 (เมษายน- มิถุนายน
                     2545) : 132 - 142.
 ละออง    สุวิทยาภรณ. “ปญหาสุขภาพอนามัยผูสูงอายุในชนบท : กรณีศึกษาเฉพาะอําเภอควนขนุน
                     จังหวัดพัทลุง.” วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกสุขศึกษา  บัณฑิต -
                     วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.   
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 วรพนิต    ศุกระแพทย. “ ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ปจจัยพ้ืนฐาน
บางประการกับความบกพรองในการดูแลตนเองของผูสูงอาย.ุ”  วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประชากรศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.

 วรรณิภา    บุญระยอง. “แนวคิดในการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ.” วารสารผูสูงอายุ 16,2 (2540) :
                     34 - 40.
วราภรณ    แสงวัชร. “ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิต
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ภาคผนวก   ก

คาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ
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RELIABILITY   ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง )

Item – total  Statistics
   Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squarced Alpha
If Item if-Item Total Multiple if-Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

A1 36.2333 42.1851 .4349 .6229 .7738
A2 36.2000 42.9241 .3075 .4726 .7827
A3 36.6000 45.0759 .1442 .5738 .7928
A4 36.4333 39.8402 .5107 .8679 .7667
A5 36.7667 42.3230 .3599 .7356 .7789
A6 36.5667 41.5644 .4395 .8275 . 7730
A7 35.8667 43.9126 .2691 .5098 . 7846
A8 35.9333 43.6506 .2735 .6090 .7846
A9 35.9667 44.3782 .2236 .7093 .7874
A10 35.9000 44.1621 .2928 .7926 .7828
A11 35.9333 42.6851 .3940 .7510 .7766
A12 36.3333 41.2644 .4719 .7235 7706
A13 36.2333 43.9782 .2191 .4975 .7889
A14 36.2333 41.2885 .4655 .5949 .7711
A15 35.8667 43.4299 .3178 .6603 .7815
A16 36.5667 41.6333 .5285 .6314 .7682
A17 36.7333 43.5126 .3823 .8114 .7780
A18 36.4333 40.8057 .5636 .7544 .7647

Reliability  Coefficients
N   of    Case  =    30  N   of   Item   =   18
Alpha             =    .7881
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RELIABILITY   ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( การมีสวนรวมในชุมชน )

Item – total  Statistics
   Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squarced Alpha
If Item if-Item Total Multiple if-Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

B1 17.2667 25.9954 .3654 .3971 .8597
B2 17.0000 25.5862 .4211 .5030 .8546
B3 17.2000 22.7172 .7345 .6308 .8253
B4 17.5000 25.2241 .5615 .5853 .8423
B5 17.2667 23.3747 .7798 .8240 .8233
B6 17.1333 24.6713 .5541 .5289 .8427
B7 16.5000 27.44310 .2870 .3256 .8622
B8 17.7000 24.8379 .6461 .5320 .8360
B9 17.6667 24.7816 .5660 .4525 .8417
B10 17.2667 22.8920 .7169 .6525 .8271

Reliability  Coefficients
N   of    Case  =    30  N   of   Item   =   10
Alpha             =    .8557
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RELIABILITY   ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( ความตองการบริการสวัสดิการสังคม )

Item – total  Statistics
   Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squarced Alpha
If Item if-Item Total Multiple if-Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

C1 30.0667 27.0989 .5083 .7959 .8308
C2 30.2333 27.0126 .4705 .7738 .8321
C3 30.0667 27.1678 .3781 .6622 .8369
C4 29.9667 27.2747 .4935 .5691 .8317
C5 30.2333 27.2195 .3076 .3219 .8421
C6 31.0000 26.4828 .4469 .6560 .8331
C7 31.0333 26.7920 .3968 .4595 .8362
C8 31.0000 26.5517 .4846 .6613 .8310
C9 30.3333 26.0920 .4914 .6366 .8304
C10 30.4000 24.9379 .5186 .6232 .8293
C11 30.7000 24.4931 .6620 .7647 .8186
C12 30.7000 25.7345 .5762 .7246 .8253
C13 30.7667 24.3920 .6425 .7790 .8198
C14 30.0333 27.2747 .3631 .4304 .8377
C15 29.8667 28.4644 .2864 .5805 .8405

Reliability  Coefficients
N   of    Case  =    30  N   of   Item   =   15
Alpha             =    .8414
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RELIABILITY   ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( ภาวะสุขภาพจิต )

Item – total  Statistics
   Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squarced Alpha
If Item if-Item Total Multiple if-Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

D1 34.1667 34.2816 .6080 .7486 .8061
D2 34.2000 32.9931 .7285 .7995 .7977
D3 34.4333 34.3230 .6093 .7729 .8062
D4 34.2333 36.3920 .2601 .3970 .8290
D5 34.2000 35.5448 .3402 .8074 .8236
D6 33.8667 36.8782 .4120 .4555 .8185
D7 34.2000 36.9931 .2332 .6664 .8293
D8 34.1000 37.7483 .1827 .6757 .8309
D9 34.5000 33.8448 .5753 .7734 .8071
D10 33.8667 37.2230 .3584 .4931 .8208
D11 34.2000 34.7172 .5596 .7255 .8071
D12 34.0667 34.6161 .6026 .7503 .8071
D13 34.4000 37.4207 .1990 .5299 .8309
D14 34.2667 36.4092 .3625 .6279 .8205
D15 34.7000 34.5621 .4748 .5719 .8138
D16 34.6000 33.8345 .5601 .7306 .8080

Reliability  Coefficients
N   of    Case  =    30  N   of   Item   =   16
Alpha             =    .8260

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145

ภาคผนวก   ข
แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย
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แบบสัมภาษณ
เร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน

และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คําช้ีแจง
1. แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือ วัดภาวะสุขภาพจิต และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะ

สุขภาพจิตของทาน โดยแบงแบบสัมภาษณนี้ออกเปน   6   สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
สวนท่ี 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน
สวนท่ี 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม
สวนท่ี 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต
สวนท่ี 6 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับสุขภาพจิต

2. ขอความรวมมือใหทานตอบแบบสัมภาษณตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุด
และกรุณาตอบแบบสัมภาษณใหครบทุกขอ

3.คําตอบของทานจะไมมีผลใดๆท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกตัวทาน แตจะเกิด
ประโยชนตอตัวทานท้ังทางตรงและทางออม กลาวคือ ทราบถึงระดับภาวะสุขภาพจิต พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมในชุมชนและความตองการบริการสังคม นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาว 
จะมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการจัดทําแผน และกิจกรรมไดสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของผูสูงอายุในชุมชน

    ขอขอบพระคุณ

   สุนันทา  คุมเพชร
                               นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสัมภาษณ
เร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน

และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สวนที่ 1   แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
คําอธิบาย   กรุณาทําเครื่องหมาย   /  ลงใน (  ) ท่ีตรงกับคําตอบของผูสูงอายุท่ีใหสัมภาษณ

   และเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ

1. เพศ
(    ) ชาย                              (    ) หญิง

2. อายุ                ……………  ป …………เดือน
3. สถานภาพสมรส

(    ) คู                (    ) เดี่ยว   (โสด /มาย / หยา /แยกกันอยู)
4. รายได ………………บาทตอเดือน
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว …………………. คน(รวมผูสูงอายุดวย)
6. เขตท่ีอยูอาศัย

(    ) ในเขตเทศบาล  (    ) นอกเขตเทศบาล
7. การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

(    ) เปน  (    ) ไมเปน
8. การประกอบอาชีพในปจจุบัน

(    ) ประกอบอาชีพ   คือ…………………………..
          (    ) ไมไดประกอบอาชีพ

สําหรับผูวิจัย

Sex       o
Age       o

Sta        o
Inc        o
Cou      o

Hou      o

Mem    o

Occ      o
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สวนที่   2   แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากท่ีสุด และขอความรวมมือ
ตอบคําถามทุกขอ

ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทาน ในชวง  1  เดือนที่ผานมา ใหทานสํารวจ
ตัวเองและประเมินเหตุการณ  ความคิด ความรูสึก ของทาน วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคํา
ตอบท่ีเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุดโดยคําตอบจะมี   3   ตัวเลือก  คือ
 มาก หมายถึง ทานปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา

ปานกลาง หมายถึง ทานปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
นอย หมายถึง ทานปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย

ขอคําถาม มาก ปานกลาง นอย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย

พฤติกรรมโภชนาการ
1.ในแตละวัน ทานรับประทานอาหารครบท้ังอาหาร
    ประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก ผลไม และไขมัน
2.ทานรับประทานอาหารท่ีมีลักษณะออนนุม เปอย ยุย
   เคี้ยวงาย
3. ทานมีปญหาเรื่องการขับถาย เชน ทองผูก เปนตน

พฤติกรรมการออกกําลังกาย
4. ทานออกกําลังกาย 3- 5 ครั้ง/สัปดาห (โดยการเดินหรือ
    ทํากายบริหาร ฯลฯ จนรูสึกเหง่ือออก )
5. กอนออกกําลังกายทานจะเตรียมความพรอมของราง
    กายโดยการยืดแขน ขา หรือกายบริหาร ประมาณ 5-10
    นาที
6. การออกกําลังกายทําใหทานรูสึกปลอดโปรงโลงสบาย

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
7. ทานเดินสะดุดส่ิงของในบาน
8. กอนใชยาทุกครั้งทานดูใหแนชัดวาเปนยาท่ีทาน
    ตองการ
9. ทานกาวเดินดวยความระมัดระวังไมใหหกลม
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ขอคําถาม มาก ปานกลาง นอย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานจิตใจ
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ

10. ทานฟงวิทยุ ดูโทรทัศนรายการท่ีทานชอบ
11. ทานมีเวลาสวนตัวในการพักผอนหยอนใจ
12. ทานมีงานท่ีใหความเพลิดเพลินในยามวาง

พฤติกรรมทางศาสนา
13. ทานศึกษาหลักธรรมคําสอนในศาสนาท่ีทานนับถือ
      เชนอานหนังสือธรรมะ  ฟงเทศน สนทนาธรรมกับ
      ผูอ่ืน ฯลฯ
14. ทานไปวัด หรือมัสยิด หรือโบสถเพ่ือประกอบพิธี
      ทางศาสนา
15. การทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต ฯลฯ
      ทําใหทานมีจิตใจเขมแข็ง

พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน
16. ทานถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆท่ีมี
      แกผูอ่ืนเชน การทําอาหาร การซอมเครื่องใชไมสอย
      ในบาน ฯลฯ
17. ทานใหคําปรึกษาปญหาตางๆแกบุตรหลานและผูอ่ืน
18. ทานทํางานเพ่ือชวยเหลือชุมชนหรือทําประโยชนตอ
      ชุมชน
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สวนที่ 3  แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน

ขอคําถาม มาก ปานกลาง นอย
การมีสวนรวมในครอบครัว

1. ทานรับประทานอาหารคนเดียว
2. ทานดูโทรทัศนพรอมกับสมาชิกในครอบครัว
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูเรื่องราวตางๆ
    ในครอบครัว
4. ทานและสมาชิกในครอบครัวมีเวลาสนุกสนานรวมกัน
5. เม่ือครอบครัวมีกิจกรรมใดๆ ทานมักจะไดรับการ
    ชักชวนใหมีสวนรวมเสมอ

การมีสวนรวมในชุมชน
6. ทานสนใจติดตามขาวสารการเปล่ียนแปลงตางๆใน
   ชุมชน
7. ทานมีสวนรวมในการเมือง เชนไปเลือกตั้งสมาชิกสภา
    ผูแทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการหมูบาน อบต. เปนตน
8. ทานเปนสมาชิกชมรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
    ชมรม เชน ชมรมผูสูงอาย ุ ชมรมฌาปนกิจ   เปนตน
9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน วัด  ถนน  คูคลอง
    (เชน รวมคิด รวมแรงกาย หรือทุนทรัพย ฯลฯ)
10. ทานไปรวมงานสังคม เชน งานวันผูสูงอายุ
      วันสงกรานต งานแตงงาน งานบวช ฯลฯ
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สวนที่  4   แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม
คําอธิบาย  กรุณาทําเครื่องหมาย    /   ลงในชองท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากท่ีสุดและขอความรวม
มือตอบคําถามทุกขอ

ขอคําถามตอไปนี ้จะถามถึงความตองการบริการสวัสดิการสังคมของทาน ใหทานสํารวจตัว
เองและประเมินความตองการดังกลาว วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบท่ีเปนจริงกับตัว
ทานมากท่ีสุดโดย     คําตอบจะมี   3   ตัวเลือก  คือ
 ตองการมาก หมายถึง      ทานตองการบริการนั้นในระดับมาก

ตองการปานกลาง หมายถึง      ทานตองการบริการนั้นในระดับปานกลาง
  ตองการนอย หมายถึง      ทานตองการบริการนั้นในระดับนอย

ระดับความตองการขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย

ดานการแพทย
1. ทานตองการใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข นักสังคม
    สงเคราะหฯลฯ  ไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุถึงบาน
2. ทานตองการใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปแก
     ผูสูงอายุ
3. ทานตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติ
    ตนเกี่ยวกับการปองกันโรคท่ีมักพบในผูสูงอายุ เชน
    ปวดหลัง    ขอเส่ือม  ความดันโลหิตสูง เปนตน
4. ทานตองการใหมีการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
    แกผูสูงอายุในชุมชนผานส่ือตางๆ เชน หอกระจายขาว
    แผนพับ ใบปลิว เปนตน
5. ทานตองการอุปกรณอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
    ชีวิตประจําวัน เชน เครื่องชวยฟง แวนตา  ฟนปลอม
   ไมเทา   เปนตน

ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
6. ทานตองการใหมีการใหความรูและคําปรึกษาทาง
    กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการมรดก โอนทรัพยสิน
    การพินัยกรรม   เปนตน
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ระดับความตองการขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย

7. ทานตองการโอกาสในการถายทอดความรู ความ
    สามารถเกี่ยวกับประสบการณ อาชีพ และภูมิปญญา
   ของทานแกผูอ่ืน
8. ทานตองการพัฒนาความรูความสามารถในเรื่องตางๆ
    เชน การเปนผูไกลเกล่ีย แกไขความขัดแยงการคลายเครียด
9. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการยกยอง
   ผูสูงอายุ
10. ทานตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพราะคิดวามี
      ประโยชนตอผูสูงอายุ

ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน
11. ทานตองการใหมีการจัดฝกอบรม แนะแนวอาชีพแก
      ผูสูงอายุ
12. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
      ดานอาชีพตางๆ แกผูสูงอายุในโอกาสท่ีเหมาะสม
13. ทานตองการใหมีการจัดอาชีพเสริมใหแกผูสูงอายุโดย
      เชิญวิทยากรท่ีมีความรูดานอาชีพตางๆมาถายทอดความรู
     ใหผูสูงอายุ
14. ทานตองการไดรับบริการพิเศษอ่ืนๆ เชน สิทธิในการเขา
      รับบริการตรวจรักษากอนวัยอ่ืน  การลดหยอนภาษี
      การลดคาโดยสาร เปนตน
15. ทานตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับการดํารงชีวิต   
      ของผูสูงอายุท่ีไมมีญาติหรือไมสามารถดูแลตัวเองได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153

สวนที่   5    แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต
คําอธิบาย  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากท่ีสุด

ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทาน ใหทานสํารวจตัวเองและประเมิน
เหตุการณ อาการ ความรูสึกของทาน วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบท่ีเปนจริงกับ
ตัวทานมากท่ีสุดโดยคําตอบจะมี   3   ตัวเลือก  คือ
        มาก               หมายถึง      มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ มาก
        ปานกลาง      หมายถึง      มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ ปานกลาง
        นอย              หมายถึง มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ นอย

ขอคําถาม มาก ปานกลาง นอย
ความพึงพอใจในชีวิต

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข, ความสงบ)
2. ทานมีอารมณ แจมใส  ราเริง
3. ทานรูสึกวาชีวิตนี้ยังมีความหวังและมีส่ิงท่ีนาสนใจ
4. ปจจุบันทานมีความรูสึกเหงา เศรา วิตกกังวล
5. ทานรูสึกเสียใจกับความผิดพลาดในอดีต

ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน
6. ทานมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนบาน
7. ทานรูสึกอึดอัดใจหรือลําบากใจในการอยูรวมกับผูอ่ืน
8. ทานสามารถทักทาย พูดคุยกับผูอ่ืนหรือคนแปลกหนาได
9. ทานและเพ่ือนบานสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได
10. ทานมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน

ความสามารถในการจัดการกับปญหา
11. ทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดีเสมอ
12. ทานพรอมท่ีจะเผชิญปญหา (ไมกลัวปญหาท่ีจะเกิดขึ้น)
13. ทานสามารถทําใจยอมรับไดกับการสูญเสียบุคคลท่ีรัก
      เชน เพ่ือน ญาติ  เปนตน
14. ทานสามารถปรับใจยอมรับความผิดหวังท่ีเกิดขึ้นได
15. ทานม่ันใจวาญาติหรือเพ่ือนจะชวยเหลือทานในยามท่ี
      ทานตองการ
16. เม่ือมีปญหาทานสามารถขอความชวยเหลือจากคนในชุมชนได
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สวนที่    6    แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ  มีประเด็นคําถาม     ดังนี้
                    6.1 กิจกรรมประจําวันกิจกรรมใดท่ีทานเห็นวามีความสําคัญ และทําใหทานมีความสุข
หรือมีสุขภาพจิตดี
                           - กิจกรรมสวนบุคคล  ไดแก  การออกกําลังกาย, การพักผอน , การทํางาน และการ
ทํากิจกรรมทางศาสนา( เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย)

             -  กิจกรรมทางสังคม    ไดแก  การพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว , การสนุกสนาน
กับผูอ่ืน (การทํากิจกรรมในชมรม)และการชวยเหลือผูอ่ืน (ทางความคิด  แรงกาย   ทางทุนทรัพย)    
( เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย)
                   6.2 ความคิด ความรูสึกของผูสูงอายุในเรื่องตอไปนี้

-  อะไรท่ีทําใหทานภูมิใจท่ีสุด
                           -  อะไรท่ีทําใหทานผิดหวังท่ีสุด
                           -  อะไรท่ีทําใหทานมีความสุขท่ีสุด
                           - อะไรท่ีทําใหทานมีความทุกขท่ีสุด
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ภาคผนวก ค
คาคะแนนของแบบสัมภาษณเม่ือจําแนกเปนรายขอ
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สวนที่   2   แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

จํานวน / รอยละขอคําถาม
X มาก ปานกลาง นอย

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย
พฤติกรรมโภชนาการ

1.ในแตละวัน ทานรับประทานอาหารครบท้ังอาหาร
    ประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก ผลไม และไขมัน 2.16 96/25.7 242/64.7 36/9.6
2.ทานรับประทานอาหารท่ีมีลักษณะออนนุม เปอย
   ยุย  เคี้ยวงาย 2.30 153/40.9 179/47.9 42/11.2
3. ทานมีปญหาเรื่องการขับถาย เชน ทองผูก เปนตน 2.39 207/55.3 106/28.3 61/16.3

พฤติกรรมการออกกําลังกาย
4. ทานออกกําลังกาย 3- 5 ครั้ง/สัปดาห (โดยการเดิน
   หรือทํากายบริหาร ฯลฯ จนรูสึกเหง่ือออก ) 2.03 134/35.8 119/31.8 121/32.4
5. กอนออกกําลังกายทานจะเตรียมความพรอมของ
   รางกายโดยการยืดแขน ขา หรือกายบริหาร
   ประมาณ  5-10 นาที

1.73 74/19.8 125/33.4 175/46.8

6. การออกกําลังกายทําใหทานรูสึกปลอดโปรง
   โลงสบาย 2.24 172/46 119/31.8 83/22.2

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
7. ทานเดินสะดุดส่ิงของในบาน 2.52 240/64.2 87/23.3 47/12.6
8. กอนใชยาทุกครั้งทานดูใหแนชัดวาเปนยาท่ีทาน
    ตองการ 2.67 279/74.6 68/18.2 27/7.2
9. ทานกาวเดินดวยความระมัดระวังไมใหหกลม 2.57 249/66.6 91/24.3 34/9.1

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานจิตใจ
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ

10. ทานฟงวิทยุ ดูโทรทัศนรายการท่ีทานชอบ 2.49 219/58.6 120/32.1 35/9.4
11. ทานมีเวลาสวนตัวในการพักผอนหยอนใจ 2.38 186/49.7 143/38.2 45/12
12. ทานมีงานท่ีใหความเพลิดเพลินในยามวาง 2.08 116/31 172/46.8 86/23
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จํานวน / รอยละขอคําถาม
X มาก ปานกลาง นอย

พฤติกรรมทางศาสนา
13. ทานศึกษาหลักธรรมคําสอนในศาสนาท่ีทาน
      นับถือเชน อานหนังสือธรรมะ  ฟงเทศน
      สนทนาธรรมกับผูอ่ืน ฯลฯ

1.93 91/24.3 164/43.9 119/31.8

14. ทานไปวัด หรือมัสยิด หรือโบสถเพ่ือประกอบ
     พิธีทางศาสนา 1.89 95/25.4 143/38.2 136/36.4
15. การทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต
      ฯลฯ ทําใหทานมีจิตใจเขมแข็ง 2.06 120/32.1 156/41.7 98/26.2

พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน
16. ทานถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆ
      ท่ีมีแกผูอ่ืนเชน การทําอาหาร การซอมเครื่องใช
     ไมสอยในบาน ฯลฯ

1.84 64/17.1 185/49.5 125/33.4

17. ทานใหคําปรึกษาปญหาตางๆแกบุตรหลานและ
      ผูอ่ืน 2.09 110/29.4 188/50.3 76/20.3
18. ทานทํางานเพ่ือชวยเหลือชุมชนหรือทํา
      ประโยชนตอชุมชน 1.96 89/23.8 180/48.1 105/28.1
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สวนที่ 3  แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน

จํานวน / รอยละ
ขอคําถาม X มาก ปานกลาง นอย

การมีสวนรวมในครอบครัว
1. ทานรับประทานอาหารคนเดียว 2.12 107/28.6 114/30.5 153/40.9
2. ทานดูโทรทัศนพรอมกับสมาชิกในครอบครัว 2.17 83/22.2 143/38.2 148/39.6
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูเรื่องราว
    ตางๆ ในครอบครัว

2.26 74/19.8 127/34 173/46.3

4. ทานและสมาชิกในครอบครัวมีเวลาสนุกสนาน
    รวมกัน

2.00 97/25.9 181/48.4 96/25.7

5. เม่ือครอบครัวมีกิจกรรมใดๆ ทานมักจะไดรับ
    การชักชวนใหมีสวนรวมเสมอ

2.20 79/21.1 142/38.0 153/40.9

การมีสวนรวมในชุมชน
6. ทานสนใจติดตามขาวสารการเปล่ียนแปลง
    ตางๆในชุมชน

2.17 78/20.9 153/40.9 143/38.2

7. ทานมีสวนรวมในการเมือง เชนไปเลือกตั้ง
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ
    หมูบาน อบต.  เปนตน

2.48 59/15.8 76/20.3 239/63.9

8. ทานเปนสมาชิกชมรมและเขารวมกิจกรรม
    ตางๆของชมรม เชน ชมรมผูสูงอาย ุ ชมรม
    ฌาปนกิจ เปนตน

1.93 156/41.7 90/24.1 128/34.2

9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน วัด  ถนน
   คูคลอง (เชน รวมคิดรวมแรงกาย หรือทุนทรัพย )

1.83 149/39.8 141/37.7 84/22.5

10. ทานไปรวมงานสังคม เชน งานวันผูสูงอายุ
      วันสงกรานต งานแตงงาน งานบวช ฯลฯ

2.25 65/17.4 150/40.1 159/42.5
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สวนที่  4   แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม

จํานวน / รอยละ
ขอคําถาม

X มาก ปานกลาง นอย
ดานการแพทย

1. ทานตองการใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข นักสังคม
    สงเคราะหฯลฯ  ไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุถึงบาน

2.45 212/56.7 119/31.8 43/11.5

2. ทานตองการใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําป
   แกผูสูงอายุ

2.76 301/80.5 58/15.5 15/4.0

3. ทานตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนําในการ
   ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันโรคท่ีมักพบในผูสูง
   อายุ เชน  ปวดหลัง    ขอเส่ือม  ความดันโลหิตสูง

2.71 282/75.4 77/20.6 15/4.0

4. ทานตองการใหมีการใหความรูดานการสงเสริม
   สุขภาพแกผูสูงอายุในชุมชนผานส่ือตางๆ เชน
   หอกระจายขาว   แผนพับ ใบปลิว เปนตน

2.50 214/57.2 132/35.3 28/7.5

5. ทานตองการอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
   ดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เครื่องชวยฟง แวนตา
   ฟนปลอม    ไมเทา   เปนตน

2.11 172/46.0 71/19 131/35

ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
6. ทานตองการใหมีการใหความรูและคําปรึกษา
   ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการมรดก โอน
   ทรัพยสิน การพินัยกรรม   เปนตน

1.86 94/25.1 134/35.8 146/39

7. ทานตองการโอกาสในการถายทอดความรู ความ
    สามารถเกี่ยวกับประสบการณ อาชีพ และภูมิ
    ปญญาของทานแกผูอ่ืน

1.91 81/21.7 179/47.9 114/30.5

8. ทานตองการพัฒนาความรูความสามารถในเรื่อง
    ตางๆ  เชน การเปนผูไกลเกล่ีย แกไขความ
    ขัดแยง  การคลายเครียด เปนตน

1.89 68/18.2 197/52.7 109/29.1

9. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
    ยกยองผูสูงอายุ

2.50 216/57.8 128/34.2 30/8.0
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จํานวน / รอยละ
ขอคําถาม

X มาก ปานกลาง นอย

10. ทานตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน
      เพราะคิดวามีประโยชนตอผูสูงอายุ

2.68 275/73.5 78/20.9 21/5.6

ดานความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน
11. ทานตองการใหมีการจัดฝกอบรม แนะแนว
      อาชีพแกผูสูงอายุ

2.27 164/43.9 146/39.0 64/17.1

12. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูล
     ขาวสารดานอาชีพตางๆ แกผูสูงอายุในโอกาส
     เหมาะสม

2.30 160/42.8 168/44.9 46/12.3

13. ทานตองการใหมีการจัดอาชีพเสริมใหแกผูสูง
     อายุโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูดานอาชีพตางๆ
    มาถายทอดความรูใหผูสูงอายุ

2.33 184/49.2 129/34.5 61/16.3

14. ทานตองการไดรับบริการพิเศษอ่ืนๆ เชน สิทธิ
    ในการเขารับบริการตรวจรักษากอนวัยอ่ืน  การ
    ลดหยอนภาษี  การลดคาโดยสาร เปนตน

2.69 275/73.5 82/21.9 17/4.5

15. ทานตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับ
      การดํารงชีวิตของผูสูงอายุท่ีไมมีญาติหรือไม
      สามารถดูแลตัวเองได

2.80 83.7 49/13.1 12/3.2
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สวนที่  5   ภาวะสุขภาพจิต

จํานวน / รอยละ
ขอคําถาม

X มาก ปานกลาง นอย
ความพึงพอใจในชีวิต

ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชนมีความสุข, ความสงบ) 2.44 191/51.1 157/42.0 20/7.0
2. ทานมีอารมณ แจมใส  ราเริง 2.39 170/45.5 181/48.8 23/6.1
3. ทานรูสึกวาชีวิตนี้ยังมีความหวังและส่ิงท่ีนาสนใจ 2.30 164/43.9 159/42.5 51/13.6
4. ปจจุบันทานมีความรูสึกเหงา เศรา วิตกกังวล 2.43 208/55.6 120/32.1 46/12.3
5. ทานรูสึกเสียใจกับความผิดพลาดในอดีต 2.44 218/58.3 103/27.5 53/14.2

ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน
6. ทานมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนบาน 2.59 227/60.7 139/37.2 8/2.1
7. ทานรูสึกอึดอัดใจหรือลําบากใจในการ
   อยูรวมกับผูอ่ืน

2.45 209/55.9 125/33.4 40/10.7

8. ทานสามารถทักทาย พูดคุยกับผูอ่ืนหรือ
    คนแปลกหนาได

2.38 175/46.8 165/44.1 34/9.1

9. ทานและเพ่ือนบานสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได 2.44 189/50.5 160/42.8 25/6.7
10. ทานมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน 2.69 258/69.0 115/30.7 1/.3

ความสามารถในการจัดการกับปญหา
11. ทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดีเสมอ 2.34 149/39.8 203/54.3 22/5.9
12. ทานพรอมท่ีจะเผชิญปญหา (ไมกลัวปญหาท่ีจะ
      เกิดขึ้น)

2.34 166/44.4 169/45.2 39/10.4

13. ทานสามารถทําใจยอมรับไดกับการสูญเสีย
     บุคคลท่ีรักเชน เพ่ือน ญาติ  เปนตน

2.15 117/31.3 197/52.7 60/16

14. ทานสามารถปรับใจยอมรับความผิดหวัง
     ท่ีเกิดขึ้นได

2.26 136/36.4 198/52.9 40/10.7

15. ทานม่ันใจวาญาติหรือเพ่ือนจะชวยเหลือทาน
     ในยามท่ีทานตองการ

2.01 94/25.1 191/51.1 89/23.8

16. เม่ือมีปญหาทานสามารถขอความชวยเหลือ
     จากคนในชุมชนได

2.01 82/21.9 214/57.2 78/20.9
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ช่ือ นางสาวสุนันทา  คุมเพชร
ท่ีอยู 130  หมู  2  ตําบล หงาว  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
สถานท่ีทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง

85000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ

(ระดับตน) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา  จังหวัดยะลา
        พ.ศ 2538 สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
                                        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
        พ.ศ. 2534 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2  ปฏิบัติราชการโรงพยาบาล

กระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
พ.ศ. 2537                 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 ปฏิบัติราชการกองการเจาหนาท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข
        พ.ศ. 2539 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  4  ปฏิบัติราชการสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข
        พ.ศ. 2543 -  ปจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข  5  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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