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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองไม้แก่น อําเภอหนองไม้แก่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จํานวน 225 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
ข้อคําถาม 5 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยนํา ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และข้อมูลคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โดยมีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.776 – 0.875 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม ด้วยสถิติไคสแควร์และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริโภคอาหาร 

การออกกําลังกาย และการจัดการด้านอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 109.86, S.D = 5.99)  
2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพสมรสและรายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง  

3) ปัจจัยนํา ได้แก่ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

4) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย
ด้านการมีและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการมีชมรมผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

5) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับคําแนะนําจากเพื่อนและบุคคลในครอบครัว และ
การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
จากบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

จากผลการวิจัย ควรนําเพื่อน บุคคลในครอบครัว และสื่อท้องถิ่น มาใช้ในการสนับสนุน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น 

 
คําสําคญั: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this descriptive research was to investigate factors related to 
health promotion behaviors of the elderly club members in Nongmaikaen sub-district, 
Plaengyao district, Chachoengsao province. Simple random sampling technique was applied 
to select 225 elderly club members.  An interview questionnaire was used to collect data.  
It comprised of questions in five parts: personal data, predisposing factors, enabling factors, 
reinforcing factors, and quality of life; and reliability value of the last 4 parts ranged from 
0.776 to 0.875. Statistical procedures for analyzing descriptive data were percentage, arithmetic 
mean, and standard deviation. The relationship between the study factors and health 
promotion behaviors of the elderly club members were tested by Chi-Square and Pearson’s 
correlation coefficient  

Results of the study were as follow: 
1) All three parts of health promotion behaviors of the elderly club members 

namely: dietary, exercise, and emotional management were at the moderate level. 
( X =109.86, S.D.=5.99) 

2) Personal factors including gender, age, and health status of the elderly club 
members were significantly correlated with the health promotion behaviors of the elderly at 
the p-value of 0.05.  While the significantly relationship between marital status and income of 
the elderlies were not found with the health promotion behaviors. 

3) Predisposing factors namely attitude toward health promotion and perceived 
health status of the elderlies, except knowledge about health promotion, were significantly 
related to health promotion behaviors at the p-value of 0.05. 

4) Only having the policy regarding health promotion for the elderly, that was 
one of the enabling factors, was significantly related to health promotion behaviors of the 
elderlies at p=0.05. While factors about availability and accessibility of health services and 
availability of the elderly club were not significantly associated with the health promotion 
behaviors.  
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 (3)  

5) Reinforcing factors including receiving advices from peers and family 
members about health and receiving health information from medias were significantly 
related to health promotion behaviors of the elderly at p=0.05. However, receiving advices 
from public health and medical personnel was not significantly related to the health 
promotion behaviors. 

Results of the study suggested that using peers and family members of the 
elderly and local media in supporting health promotion behaviors should be more 
emphasized.  

 
Keywords: health promotion behavior, elderly, elderly club.   
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กิตติกรรมประกาศ 
               

งานวิจัยฉบับนี้ส าเรรจจลุลววงไปดววยดีเเรนืองงผูววิจัยไดวรับความชววยเรหลืงจากเรงงศาสตราจารย์เ
ดร.กุลวดีเโรจน์ไพศาลกิจเรงงศาสตราจารย์เดร.นิรัตน์เงิมามีเงาจารย์เดร.วรากรเเรกรียงไกรศักดาเเ
งาจารย์ทีอปรึกษางานวิทยานิพนธ์เทีอกรุณาใหวค าแนะน าปรึกษาเตลงดจนปรับปรุงแกวไขขวงบกพรวงงตวางๆเ
ดววยความเรงาใจใสวงยวางดียิองเผูววิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุวมเรทขงงงาจารย์ทีอมีตวงศิษย์เ
และขงกราบขงบพระคุณเรป็นงยวางสูงไววเณเทีอนี้ดววย 

ขงขงบพระคุณทวานคณะกรรมการสงบงานวิทยานิพนธ์เทีอไดวกรุณาใหวขวงเรสนงแนะเแกวไขเ
และใหวแนวคิดตวางๆเทีอเรป็นประโยชน์ตวงงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้รวมไปถึงขงขงบพระคุณเผูวทรงคุณวุฒิเ
ผูวเรชีอยวชาญเทีอสละเรวลาตรวจทานแกวไขขวงบกพรวงงเและพิจารณาความตรงเรชิงเรนื้งหาขงงเรครืองงมืง
ทีอใชวในการวิจัย  

ขงขงบคุณเคุณลุงสุริวรรณเงุปัญญ์เประธานชมรมผูวสูงงายุต าบลหนงงไมวแกวนเง าเรภงแปลงยาวเ
จังหวัดฉะเรชิงเรทราเงาจารย์ญาดาเเรรียมริมมะดันเงาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ทีอใหวค าแนะน า
รวมทั้งผูวบังคับบัญชาเเรพืองนรววมงานและผูวทีอมีสววนเรกีอยวขวงงทุกทวานเทีอไดวใหวความรววมมืงเรป็นงยวางดียิอง
ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูววิจัยหวังววา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์บวางในการพัฒนาระบบสุขภาพผูวสูงงายุ  
จึงขงขงบพระคุณในประโยชน์ขงงงานวิจัยนี้ ใหวแกวเรหลวาคณาจารย์ ทีอไดวประสิทธิประสาทวิชา
จนท าใหวผลงานวิจัยเรป็นประโยชน์ตวงผูวทีอเรกีอยวขวงง และขงมงบความกตัญญูกตเรวทิตาคุณ แดวบิดา 
มารดา และผูวมีพระคุณทุกทวาน ส าหรับขวงบกพรวงงตวางๆ ทีองาจจะเรกิดขึ้นนั้น ผูววิจัยขงนวงมรับผิด
เรพียงผูว เรดียว และยินดีทีอจะรับฟังค าแนะน าจากทุกทวานทีอไดว เรขวามาศึกษา  เรพืองเรป็นประโยชน์
ในการพัฒนางานวิจัยตวงไป 
          
 

 นายกฤษดาเพรหมสุวรรณ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

จากรายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่าในปี พ.ศ. 2542 มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไปทั่วโลกประมาณ 600 ล้านคน คิดเป็น 1 ในทุก 10 คนของประชากรโลกส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 53 ของ
ผู้สูงอายุอยู่ในทวีปเอเชียรองลงมา ร้อยละ 25 อยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 
และที่ 2 ของโลกตามล าดับ และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593 จะมีผู้สูงอายุประมาณ 2 พันล้านคน คิดเป็น 
1 ใน ทุก 5 คน ของประชากรโลก และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีประชากรผู้สูงอายุ
มากกว่าประชากรเด็กอายุ 10-14 ปี ซ่ึงประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุที่ดีพอ 
ขณะที่ประเทศไทยนั้นเกาะกลุ่มระดับกลางอยู่อันดับที่ 42 จากทั้งหมด 91 ประเทศ หรือดีที่สุดในกลุ่ม 6 
ชาติอาเซียนที่ส ารวจ ประเทศไทยมีคะแนนดีที่สุดคือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุซึ่งติดกลุ่ม 1 ใน 10
โดยอยู่อันดับที่ 8 แต่สถานะ การรักษาพยาบาลกลับอยู่ในระดับปานกลางอันดับที่ 46 (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ ์พ.ศ. 2555, หน้า 15) 

ด้านโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น
ข้อมูลปัจจุบันประเทศไทย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีประชากรรวมเท่ากับ 65.1726 ล้านคน 
มีจ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 10.4857 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 16.089 ของประชากรรวม)
จ านวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับ 7.027 ล้านคน (คิดเป็น 10.744% ของประชากรรวม) โดยตั้งแต่
ต้นปี 2558 (1 มกราคม 2558) มีประชากรที่อายุครบ 60 ปี จ านวน 612,526 คน (คิดเป็นร้อยละ 
0.939 ของประชากรรวม) และตั้งแต่ต้นปี 2558 (1 มกราคม 2558) มีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 341,395 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.523 ของประชากรรวม) ถือว่าประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลด้านสุขภาพ พบว่า 1.ด้านสุขภาพทางร่างกาย: 
Burden of Disease (2552) โรคที่ท าให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต เพศชาย โรคหลอดเลือดสมอง (11.4%) 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (7.7%) โรคถุงลมโป่งพอง (7.6%) เพศหญิง โรคหลอดเลือดสมอง (12.4%) 
โรคเบาหวาน (11.7%) โรคหลอดเลือดหัวใจ (7.4%) ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรค/ปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18) 
ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) เป็น ผู้พิการ (ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้นอนติดเตียง (ร้อยละ1) 
ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ไม่มีโรค/ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ในด้านสุขภาพจิต: ผู้สูงอายุร้อยละ 80 
จะประสบกับปัญหาโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค ในกรณีที่การเจ็บป่วยท าให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย โดดเดี่ยว 
ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ผลการส ารวจ
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยแบบวัดความสุขฉบับสั้น 15 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
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ต่ ากว่าคนทั่วไป โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเปราะบางทางจิตใจ ซึ่ง “ความเปราะบาง
ของด้านจิตใจ” มีสาเหตุมาจากปัญหาการเจ็บป่วย ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง 

การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย อายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2552 จ าแนก
ตามเพศ และสาเหตุพบว่า ภาวะซึมเศร้า มีภาระโรคเป็นอันดับที่ 10 ในเพศชาย และอันดับที่ 5 ใน
เพศหญิง อัตราความชุกของการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังมีความชุกร้อยละ 9.3 
และอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดในเพศชาย คือกลุ่มอายุ 80 – 84 ปี คือ 10.73 ต่อแสนประชากร รองลงมา
เป็นกลุ่ม 75 – 79 ปี และกลุ่ม 70 – 74 ปีตามล าดับ ด้านเศรษฐกิจและสังคมสัดส่วนของต าบล
ที่มีบริการส าหรับผู้สูงอายุต่อไปนี้ 1) สนับสนุนการดูแลระยะยาว 2) ระบบประคับ ประคอง 3) ดูแล
โรคเรื้อรังที่ส าคัญ 4) อาสาสมัครในชุมชน 5) สนับสนุนผู้ดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ มีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ถึงร้อยละ 21 โดยกลุ่มนี้พบว่ามีเพียง
ร้อยละ 5 ที่ไม่เป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ จากปัญหาดังกล่าวในปี 2558 นี้รัฐบาลได้ตระหนัก และ
ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือและวางแนวทางส าหรับประเทศไทยในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยนโยบายส าคัญคือการท าให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ช ะลอการเกิดโรคและ
ความเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิงและวางระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยถือปฏิบัติตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ซึ่งมีก าหนดชัดเจนไว้ใน “นโยบายรัฐมนตรีข้อที่ 3 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีรายละเอียด  
ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืนและโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับดูแลผู้สงูอายุ” โดยเน้นในเรื่องการประสานงาน บูรณาการกับทุกองค์กร
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2558) 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่าของ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ มีวิสัยทัศน์คือ”ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้าง
ระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม น าสู่สังคมสุขภาวะ” โดยให้ความหมายของค าว่าระบบสุขภาพพอเพียง 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา 
โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้มแข็ง เพียงพอและเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนบนต้นทุนที่เหมาะสม และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
(ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  2555, หน้า 23) 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรทั้งหมด 695,478 คน แบ่งเป็น ชาย 340,964 คน และหญิง 
354,514 คน มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 92,509 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากร
ทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น ชาย 40,301 คน และหญิง 52,208 คน (ส านักงานสาธารณสุข
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จังหวัดฉะเชิงเทรา, ออนไลน์, 2558) ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 62 ชมรม มีผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด 17,182 คน แบ่งเป็น อ าเภอเมือง 13 ชมรม จ านวน 4,358 คน 
อ าเภอบางปะกง 4 ชมรม จ านวน 1,027 คน อ าเภอบ้านโพธิ์ 3 ชมรม จ านวน 725 คน อ าเภอราชสาส์น 
3 ชมรม จ านวน 999 คน อ าเภอแปลงยาว 16 ชมรม จ านวน 4,773 คน อ าเภอสนามชัยเขต 5 ชมรม 
จ านวน 1,244 คน อ าเภอพนมสารคาม 7 ชมรม จ านวน 2,115 คน อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 3 ชมรม 332 คน 
อ าเภอบางคล้า 4 ชมรม จ านวน 1,474 คน อ าเภอคลองเข่ือน 4 ชมรม จ านวน 135 คน โดยที่อ าเภอ
ท่าตะเกียบไม่มีชมรมผู้สูงอายุ (อ่ิมเดือน ผ่องจิตร, 2556, หน้า 1) ในเขตต าบลหนองไม้แก่นมีประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด 984 คน มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 984 คน แบ่งเป็น ชาย 458 คน และ
หญิง 526 คน และมีผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ทั้งหมด 505 คน ซึ่งมาจาก
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพียง 15 คน เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้นและได้มีการชักชวน เพื่อนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเข้าชมรม ท าให้ทุกคนในชมรมเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุเป็นประจ าและสม่ าเสมอ (เว้นวันพระและเสาร์-อาทิตย์) และเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และรับความรู้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีการจัดทัศนศึกษาไหว้พระทุกปี มีการจัดตั้งฌาปณกิจชมรมเพ่ือช่วยเหลือ
เวลาสมาชิกชมรมเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต และการจัดกิจกรรมนี้เองจึงท าให้มีผู้สูงอายุหลายรายได้
เข้ามารวมกลุ่มในชมรมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ทุกปี (สุริวรรณ อุปัญญ์, สัมภาษณ์, 2558) 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นก่อตั้ง ณ สถานีอนามัยต าบลหนองไม้แก่น เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2543 เดิมทีมีชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” และในปี 2543 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองไม้แก่นได้เข้าสังกัดสถานีอนามัยต าบลหนองไม้แก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 และ
ใช้ชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น”การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่ง
ในอ าเภอแปลงยาวโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นเป็นชมรมที่มีความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรม เป็นชมรมต้นแบบในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมในหลายจังหวัดที่มาดูงาน
พร้อมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข และพบว่าเป็นชมรมที่เกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มประชาชน
หลายๆ กลุ่ม เพ่ือจัดตั้งและพัฒนาชมรมให้มีรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ กลุ่มผู้น า
บางรายอายุไม่ถึง 60 ปีแต่ก็เข้าร่วมชมรมให้เกิดการพัฒนาเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชมรมมี
ความก้าวหน้า มีความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันท า มีการประชุมของคณะกรรมการชมรมทุกเดือน
เพ่ือพูดคุยถึงการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาชมรมและวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นมีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมที่มีประโยชน์
ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจของผู้สูงอายุในชมรม ทางด้านร่างกาย อาทิ เช่น ฤาษีดัดตน ยืดเหยียด 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเต้นประกอบเพลงบางโอกาส เป็นต้น ทางด้านจิตใจ เช่น กิจกรรม
ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ และดูงานของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดต่างๆ การท าบุญเลี้ยงพระ กิจกรรม
รดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมหลอมใจใส่เทียนเวียน 9 วัด และกิจกรรมจัดเยี่ยมและเป็นก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น ส่วนผลงานดีเด่นของชมรมนี้ ได้แก่ เป็นตัวแทนเข้าร่วม
ในเครือข่ายต าบลสุขภาวะของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553 เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ปี 2558 และ
ได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุต้นแบบต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ให้ไปร่วมกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ประธานชมรม (สุริวรรณ อุปัญญ์, สัมภาษณ์, 2558) พบว่า สถิติผู้สูงอายุในชมรม มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี และหลังจากที่จัดตั้งชมรมจะเห็นได้ว่าสมาชิกทุกคนให้ความส าคัญกับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น 

จากทฤษฏีของเพนเดอร์ ซึ่ งแบ่งพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบ (health responsibility) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสนใจเอาใจใส่
ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง การพบผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้รับ และการค้นหาหรือสนใจในความผิดปกติของ
ร่างกายตนเอง การสังเกตการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของร่างกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ
ป้องกันอันตราย 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relations) เป็นพฤติกรรมที่
มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดีระหว่างบุคคล มีการยอมรับพฤติกรรม
ของบุคคลอ่ืน และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) ด้านการออกก าลังกาย (physical activity) 
เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นประจ าและต่อเนื่องเพ่ือให้กล้ามเนื้อ
หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง และลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค 4) ด้านโภชนาการ
(nutrition) จะเกี่ยวข้องกับความรู้ในการเลือกและการบริโภคอาหารที่จ าเป็นต่อการยังชีพและ
สุขภาพ ภาวะโภชนาการเป็นเครื่องบ่งชี้สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของบุคคล การมีภาวะ
โภชนาการที่ดีมีผลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรค ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ที่เกิดจากแบบแผนชีวิตที่ไม่ถูกต้อง 5) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (spiritual growth) เป็นพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงถึงการมีความเชื่อที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตที่ดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความรักและความจริงใจ
ต่อบุคคลอ่ืน มีความสงบและความพึงพอใจในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอ่ืนให้ประสบ
ความส าเร็จ 6) ด้านการจัดการความเครียด (stress management) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเครียดของแต่ละบุคคล เช่น การแสดงออกที่เหมาะสม การพักผ่อน การนอนหลับ  
การผ่อนคลาย การท ากิจกรรมที่คลายเครียด หรือการท ากิจกรรมที่ป้องกันการอ่อนล้าของร่างกาย  
ถ้าผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพได้ครบทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
และมีความสุข (วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม, 2550, หน้า 2) 

จากการศึกษาการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นซ่ึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของชมรมในหลายประเด็น แต่ยังพบว่าสมาชิกในชมรมยังมีปัญหาสุขภาพ
อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น โรคเบาหวาน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99 และความดันโลหิต 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.10 และยังมีภาวะแทรกซ้อนเป็นบางรายในจ านวนผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่น ดังนั้น
ทางผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามกรอบแนวคิดเพนเดอร์                   
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามดังนี้ 
1.2.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นอยู่ในระดับใด 
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1.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานะ
ทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น
หรือไม่ 

1.2.3 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นหรือไม่ 

1.2.4 ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและเข้าถึงแหล่งบริการสาธารณสุข 
และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองไม้แก่นหรือไม่ 

1.2.5 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือน และบุคคลในครอบครัวและการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นหรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น        
1.3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานะทางสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

1.3.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

1.3.5 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือน และบุคคลในครอบครัว และการได้รับ
ข้อมูลขา่วสารจากสื่อต่างๆ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้ 
1.4.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไมแ้ก่น อยู่ในระดับปานกลาง 
1.4.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางสุขภาพ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น   
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1.4.3 ปัจจัยน า (predisposing factors) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

1.4.4 ปัจจัยเอ้ือ (enabling factors) ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและเข้าถึง
แหล่งบริการสาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

1.4.5 ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในชมรม ผู้สูงอายุ

ในต าบลหนองไม้แก่นจ านวน 505 คน 
1.5.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558– มิถุนายน 2559 
1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ (independent variables) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) สถานภาพสมรส 
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(5) สถานะทางสุขภาพ 

2) ปัจจัยน า (predisposing factors) ประกอบด้วย 
(1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
(2) ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
(3) การรับรู้สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

3) ปัจจัยเอื้อ (enabling factors) ประกอบด้วย 
(1) นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
(2) การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข 
(3) กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ 

4) ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) ประกอบด้วย 
(1) การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
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(2) การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว 
(3) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

5) ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านการออกก าลังกาย  
(2) ด้านโภชนาการ  
(3) ด้านการจัดการความเครียด 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. สถานะทางสุขภาพ 

ปัจจัยน า 
1. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
3. การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 

ปัจจัยเอื้อ 
1. นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของ  

ผู้สูงอายุ 
2. การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่ง

บริการสาธารณสุข 
3. กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ 

ปัจจัยเสริม 
1. การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
2. การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและ 

บุคคลในครอบครัว 
3.  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  
 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
1. ด้านการออกก าลังกาย 
2. ด้านโภชนาการ 
3. ด้านการจัดการความเครียด 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
1.7.1 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อยู่ในชมรม

ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
1.7.2 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลของผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่น 

ได้แก่  
1) เพศ หมายถึง ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
2) อายุ หมายถึง อายุเต็มปีของผู้สูงอายุ 
3) สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ใน

การศึกษา โดยแบ่งเป็น 
(1) คู ่หมายถึง ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตร่วมกับสามีหรือภรรยา 
(2) โสด หมายถึง ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่มีคู่ชีวิต 
(3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่ได้อยู่

ร่วมกับสามีหรือภรรยา 
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายรับที่ผู้สูงอายุได้รับต่อเดือน อาจจะได้มาจาก

การประกอบอาชีพ เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล หรือ ลูกหลานเป็นผู้ให้ 
5) สถานะทางสุขภาพ หมายถึง สภาวะทางร่างกาย จิตใจ ความเป็นอยู่ที่ดี การเจ็บป่วย

หรือบาดเจ็บ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
1.7.3 ปัจจัยน า (predisposing factors) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานและก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกด้านหนึ่งปัจจัยนี้จะเป็นความพอใจ (preference) 
ของบุคคล ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ (education experience) ความพอใจนี้อาจมีผล
ทั้งในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของปจัจัยน า ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ และด้านการจัดการความเครียด 

2) ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุตระหนักถึงเรื่อง
การดูแลสุขภาพว่ามี ประโยชน์/โทษ/จึงรู้สึกชอบ/ไม่ชอบที่จะดูแลสุขภาพเพ่ือการมีสุขภาพดีใน
อนาคตเพ่ือกระท าพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ และ
ด้านการจัดการความเครียด 

3) การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกต่อภาพรวม
สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

1.7.4 ปัจจัยเอ้ือ (enabling factors) ในที่นี้ หมายถึง ปัจจัยที่เอ้ือหรือช่วยให้พฤติกรรมต่างๆ 
เป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 

1) นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ หมายถึง การก าหนดข้อความเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
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2) การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข หมายถึง การที่ผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข สามารถใช้บริการ และสถานที่สะดวก และไม่ไกลเกินไป 

3) กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น มีความเพียงพอ ครอบคลุมความต้องการ มีความต่อเนื่อง 

1.7.5 ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) หมายถึง ปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมนั้นๆ 
ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง 
ผู้สูงอายุได้รับค าแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่ที่ท างานทางด้านสุขภาพ 

2) การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับค าแนะน า
จากบุคคลใกล้ชิดหรือสนิทสนม 

3) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งทางสุขภาพและการเจ็บป่วย เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง วารสารสุขภาพ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุกระท าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่พึงปรารถนาอย่างต่อเนื่อง                 

1.7.6 ชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ต าบลหนองไม้แก่น 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา                                 

1.7.7 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระท ากิจกรรม การปฏิบัติ ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ปราศจากการเจ็บป่วย
และสามารถกระท าจนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต ตามทฤษฎีของวอล์คเกอร์ และเพนเดอร์ (1987) 
โดยครอบคลุมพฤติกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ด้านการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยมีการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การปั่นจักรยาน การยืดเหยียดหรือการวิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 15-30 นาท ี

 2) ด้านโภชนาการ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกปฏิบัติ ในการรับประทานอาหาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ไม่รับประทานอาหารรสจัด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 
เป็นต้น 

 3) ด้านการจัดการความเครียด หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุแสดงถึงวิธีที่จัดการกับ
ความเครียดของบุคคล 

 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ 
1.8.1 ผลการวิจัยท าให้ทราบระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลหนองไม้แก่น 
1.8.2 ผลการวิจัยท าให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น 
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1.8.3 ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยประเด็นอื่นๆ  เกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุหรือกลุ่มวัยต่างๆ ได้           
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลหนองไม้แก่น ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
2.2 แนวคิดการศึกษากระบวนการของภาวะสูงอายุ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
2.4 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์  
2.5 แนวคิดรูปแบบจ าลอง PRECEDE MODEL  
2.6 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 

2.1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท้ังชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวม

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง ผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย 
ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง 
ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง 
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อ 60 ปี หมายถึง จ านวนปีที่บุคคลหนึ่งเมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วมีโอกาส

ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนกระท่ังตาย 
วัยสูงอายุจัดเป็นวัยที่อยู่ในระดับสุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้ จะตรงข้ามกับ

วัยเด็ก คือ มีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
(ชูศรี วงเครือ, 2543, หน้า 47) จึงเป็นการยากที่ก าหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวัยสูงอายุเกณฑ์ที่สังคม
จะก าหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้สูงอายุนั้น จะแตกต่างกันไปในสภาพสังคมซึ่งได้มีผู้ให้นิยามเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุไว้ เช่น ฮอลล์ (Hall D, A, pp. 3-4; อ้างถึงใน ขวัญดาว กล่ ารัตน์, 2554, หน้า 7) 

ค าท่ีใช้เรียกบุคคลว่า คนชราหรือผู้สูงอายุนั้น โดยทั่วไปเป็นค าที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก 
ผมขาว หน้าตาเหี่ยวย่น การเคลื่อนไหวเชื่องช้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 347) 
ให้ความหมายค าว่าชราว่า แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม แต่ค านี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะก่อให้เกิดความหดหู่ใจ 
และความถดถอยสิ้นหวัง ทั้งนี้ จากผลการประชุมของคณะผู้อาวุโสโดย พล.ต.ต หลวงอรรถสิทธิสุนทร 
เป็นประธาน ได้ก าหนดค าให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ แทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2512 เป็นต้นมา ซึ่งค านี้
ให้ความหมายที่ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็นผู้ที่สูงทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ 
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สุรกุล เจนอบรม (2541, หน้า 6-7) ได้ก าหนดการเป็นสูงอายุว่า บุคคลผู้จะเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ 
มีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏ (chronological aging) จากจ านวนปี
หรืออายุที่ปรากฏจริงตามปีปฏิทิน โดยไม่น าปัจจัยอื่นมาร่วมพิจารณา 

2) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (physiological 
aging) หรือ (biological aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพ่ิมข้ึนตามอายุในแต่ละปี 

3) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (psychological 
aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา การรับรู้ และการเรียนรู้ที่ถดถอยลง 

4) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม (sociological aging) จากบทบาท
หน้าที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบ
ในการท างานลดลง 

อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา และคณะ (2550, หน้า 24-25) ได้เสนอข้อคิดเห็นของบาร์โร และสมิธ 
(barrow and smith) ว่าเป็นการยากที่จะก าหนดว่าผู้ใดชราภาพหรือสูงอายุ แต่สามารถพิจารณา
จากองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้ คือ  

1) ประเพณีนิยม (tradition) เป็นการก าหนดผู้สูงอายุ โดยยึดตามเกณฑ์อายุ
ทีอ่อกจากงาน เช่น ประเทศไทยก าหนดอายุวัยเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก าหนดอายุ 65 ปี เป็นต้น 

2) การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (body functioning) เป็นการก าหนดตามเกณฑ์
ความทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันในวัยสูงอายุ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะท างานน้อยลงซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคลบางคนอายุ 50 ปี ฟันอาจจะหลุด
ออกจากปากแต่บางคนอายุถึง 80 ปี ฟันจึงจะเริ่มหลุด เป็นต้น 

3) การปฏิบัติหน้าที่ทางจิตใจ (mental functioning) เป็นการก าหนดตามเกณฑ์
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การจ า การเรียนรู้ และความเสื่อมทางด้านจิตใจ สิ่งที่พบมากที่สุด
ในที่ผู้สูงอายุคือ ความจ าเริ่มเสื่อม ขาดแรงจูงใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้สูงอายุทุกคนจะมีสภาพ
เช่นนี้  

4) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (self - concept) เป็นการก าหนดโดยยึดความคิด
ที่ผู้สูงอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติผู้สงอายุมักจะเกิดความคิดว่า “ตนเองแก่ อายุมากแล้ว” และ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพทางกาย ความรู้สึกทางด้านจิตใจและการด าเนินชีวิตประจ าวันสิ่งเหล่านี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น 

5) ความสามารถในการประกอบอาชีพ (occupation) เป็นการก าหนดโดยยึด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยใช้แนวคิดจากการเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจ คนทั่วไป
จึงก าหนดว่า วัยสูงอายุเป็นวัยที่พักผ่อน หยุดการประกอบอาชีพ ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุ  
จึงหมายถึงบุคคลที่มีวัยเกินกว่าวัยที่จะอยู่ในก าลังแรงงาน 

6) ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บปวด (coping with stress and Illness) 
เป็นก าหนดโดยยึดตามสภาพร่างกาย และจิตใจ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับสภาพโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

14 

เพราะสภาพร่างกายและอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมลง นอกจากนั้นยังเผชิญกับปัญหาทางด้านสังคมอ่ืนๆ
ท าให้เกิดความกดดันทางอารมณ์เพ่ิมข้ึนอีก ส่วนมากมักพบกับผู้มีอายุระหว่าง 60-65 ปีขึ้นไป 

นอกจากนั้น อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ได้เสนอผลการศึกษาภาคสนามว่าการก าหนดอายุ
ที่เรียกว่าเป็น “คนแก่” ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่บางพ้ืนที่มีข้อพิจารณาอ่ืนๆ ประกอบเช่น 
ภาวะสุขภาพบางคนอายุประมาณ 50-55 ปี แต่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยและท างานไม่ไหว ผมขาว 
หลังโกง ก็เรียกว่า “แก่” บางคนมีหลานก็รู้สึกว่าเริ่มแก่ และเริ่มลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง กลุ่มผู้สูงอายุ 
แต่พิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบ เช่น สภาพร่างกาย ปวดเอว ปวดตามข้อเดินไปไกลๆ ไม่ไหว
ท างานหนักไม่ค่อยได้เหนื่อยง่ายไม่มีแรงเป็นต้น 

จากความหมาย ผู้สูงอายุ ที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง สรุปได้ว่าผู้สูงอายุ หมายถึง  
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจไปในทางที่เสื่อมลงมีบทบาท
ทางสังคมและกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 

ปกิณกะ งานผู้สูงอายุได้ให้ความหมายของค าที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุ หมายถึง 
การเอาอายุเป็นหลักในการเรียก ในที่นี้คือ 60 ปีขึ้นไป (บรรลุ ศิริพานิช, 2555) 

พบว่า “ผู้สูงอายุ” คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นวัยที่ท างาน
และกิจกรรมต่างๆ ได้พ่ึงตนเองและมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (อารดา ธีระเกียรติก าจร, 2554) 

ในปัจจุบันประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ให้ค านิยามของผู้สูงอายุหรืออายุเริ่มต้นของ
การเข้าสู่ความสูงวัยของบุคคลในแนวทางเดียวกับที่กลุ่มประเทศพัฒนาใช้ซึ่งมักอ้างอิงตามเกณฑ์
ก าหนดเกษียณอายุ (retirement age) หรืออายุที่บุคคลทั่วไปหยุดท างานอายุเริ่มต้นโดยเฉลี่ย 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ส าหรับประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยและหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Banilssa, 2011) (หรือ 55 ปี ส าหรับประเทศในแอฟริกา) และ  
65 ปีขึ้นไป ส าหรับประเทศพัฒนาแล้วในอดีตก่อนที่จะมีการก าหนดอายุ เกษียณผู้สูงอายุ
เหมือนในปัจจุบันค าว่า “ผู้สูงอายุ” มักไม่ได้มีการให้ค าจ ากัดความหรือก าหนดอายุเริ่มต้นไว้อย่างชัดเจน
ในเอกสารทางการหรือเอกสารทางกฏหมายเป็นเพียงการรับรู้การให้ความหมายและสร้างความเข้าใจ
อย่างหลวมๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือในแต่ละชุมชนแต่หากต้องมีการพิจารณา 
“ความสูงอายุ” ของบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นทางการแล้วสองเงื่อนไขที่มักถูกมาพิจารณา  ได้แก่  
ลักษณะภายนอกของบุคคลที่ต้องดูแล “สูงอายุ” และลักษณะเชิงฟังชันก์ของบุคคลที่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ทั้งหมดต้องพ่ึงพาการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมบางอย่างจากผู้อ่ืนโดยผู้ที่จะถูก
พิจารณาว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะตามเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขนี้ (Jitapunkul, 1994) 

2.1.2 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นปรากฏการณ์ทางชีวภาพและทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป

เมื่อสมาชิกของสังคมมีอายุมากขึ้น  
1) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง 

ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จ าเป็นพอเพียง ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ค าว่า กาย ในที่นี้หมายถึงทางกายภาพด้วย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 

2) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริงคล่องแคล่ว มีความเมตตา
สัมผัสความงามของสรรพสิ่งมีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดการเห็นแก่ตัวลงไปด้วย เพราะตราบใดที่
ยังมีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้ 

3) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีมีครอบครัวที่อบอุ่นชุมชน
เขม้แข็ง สังคมมีความยุติธรรมเสมอภาค มีมิตรภาพ มีสันติภาพ มีระบบบริการที่ดีมีความเป็นประชาสังคม 

4) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (spirtual well-being) หมายถึง สุขภาวะ
ทีเ่กิดขึ้นเมื่อท าความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา 
การเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่อยู่
กับความเห็นแก่ตัวแต่เป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน (selftranscending) 
จึงมีอิสรภาพมีความผ่อนคลายเบาสบายมีความสุขอันประเสริฐและล้ าลึกหรือความสุขอันเป็นทิพย์ มีผล
ต่อสุขภาพทางกาย ทางจิตและสังคม 

ภาวะสุขภาพของบุคคลประกอบด้วย ภาวะที่มีสุขภาพดีและภาวะเจ็บป่วยสนับสนุนหรือ
ต่อเนื่องกันไปและเป็นประสบการณ์ตลอดชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การรับรู้ของบุคคล
ต่อภาวะสุขภาพนั้น จะด าเนินไปตามความต่อเนื่องของภาวะสุขภาพดีและภาวะเจ็บป่วยแต่ความรับรู้
มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลคือ บางคนรับรู้ว่าความเจ็บป่วยเป็นสิ่งผิดปกติเล็กน้อยและไม่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินชีวิต ดังนั้น การรับรู้ของบุคคลเหล่านี้ความเจ็บป่วย จึงเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตขณะที่บางคนมีการรับรู้ว่าความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รบกวน
และคุกคามต่อชีวิตอย่างมาก ท าให้สูญเสียความเป็นบุคคลที่แตกต่างกันนี้มีอิทธิพลต่อก าลั งใจ
ในการต่อสู้ปัญหาที่เข้ามารบกวนชีวิตแตกต่างกันด้วย 

ภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการ โดยผู้สูงอายุจะประสบปัญหาสุขภาพ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจและสังคม ผู้สูงอายุมีความรู้สึกสูญเสียอ านาจบทบาทและ
สถานะทางสังคม มีปัญหาที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ทั้งนี้ บุญศรี นุเกตุ (2550, หน้า 12-15) กล่าว 
ภาวะสุขภาพดีของผู้สูงอายุ หมายถึง การมีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาผู้อ่ืนและมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ดัชนีบ่งชี้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจึงประกอบด้วย
การมีก าลังท าในสิ่งที่ต้องการ พ่ึงพาตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวันและมองโลกในแง่ดีสามารถเผชิญกับ
ความเป็นจริงและยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถก าจัดหรือแก้ไขได้ 

กล่าวโดยสรุป ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง สุขภาวะที่เป็นความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางเสื่อมของผู้สูงอายุท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
ร่างกายเสื่อมถอยไปด้วยเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีปัญหากับสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ดังที่ ประเสริฐ อัสสันตชัย (2552, หน้า 56) ได้กล่าวว่าผู้สูงอายุร้อยละ 80 
จะต้องมีปัญหาทางสุขภาพอย่างน้อย 1 อย่าง จากการศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ, มาลินี วงษ์สิทธิ์ และ 
จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย (2532, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผู้สูงอายุทั่วประเทศจ านวน 3,252 คน โดยให้ผู้สูงอายุ
ประเมินภาวะสุขภาวะสุขภาพของตนเองพบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่ดีถึงร้อยละ  41 และโรคที่พบบ่อย
เป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะของการเคลื่อนไหวและรับน้ าหนัก นอกจากนั้นเสียเป็นส่วนใหญ่ลิวรรณ 
อุนนาภิรักษ์ (2552, หน้า 96-98) ได้รวบรวมสถิติข้อมูลทั่วไปและโรคผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลล าปาง 
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ในปีงบประมาณ 2524-2526 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเป็นโรคข้อกระดูก กล้ามเนื้ออักเสบ และปวดหลัง
ท าให้ผู้สูงอายุขาดความกระฉับกระเฉงและความสามารถในการท างานลดลงมีผลให้กิจกรรมที่เคยท า
ลดน้อยลงไปด้วยจากการที่ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุลดลง Banilssa (2011, 
หน้า 23-28) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน (activit of daily living) ว่าได้ถูกน ามาใช้
ในการประเมินภาวะสุขภาพ ด้านหน้าที่ของร่างกายอย่างกว้างขวางเพราะหากผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันได้ด้วยตนเองมีความรู้สึกว่ามีสุขภาพดีและสิ่งชี้วัดเบื้องต้นของภาวะสุขภาพ
ความผาสุกในผู้สูงอายุ คือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันได้ 

นวรัตน์ สุวรรณผ่อง (2554, หน้า 134) ได้ส ารวจกิจกรรมประจ าวันของผู้สูงอายุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่ากิจกรรมการเคลื่อนย้าย ได้แก่ การเดินไปวัดเพ่ือถวาย
อาหารพระหรือการไปปฏิบัติธรรมในวันพระและช่วงเข้าพรรษาการเดินไปซื้อของเตรียมอาหาร 
การเลี้ยงหลาน การท าความสะอาดบ้าน การซักเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การกางมุ้งนอน การขึ้นบันได 
การเข้าห้องส้วม การอาบน้ าและการแต่งกายมีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น นอกจากนั้น 
อารดา ธีระเกียรติก าจร (2554, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุ
ในชนบท โดยศึกษาผู้สูงอายุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในขั้นแรกจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือให้เข้าใจ
ในความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชนบท พบว่าความสามารถ
ทางกายภาพขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการอาบน้ า การแต่งกาย ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การลุกจากที่นอน 
การรับประทานอาหารและการข้ึนลงบันได ส าหรับความสามารถในการด ารงชีวิตขึ้นอยู่กับพฤติกรรม 
การเดินไปซื้อของที่ร้านค้า การท าความสะอาดบ้านท าอาหาร การกางมุ้งนอนการจัดการเรื่องการปลูกผัก
สวนครัวและการเดินไปวัด 

จากหลักการ แนวทาง ข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกระท ากิจกรรมทางด้านร่างกายเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาจิตใจ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกวิธีและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 
จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณได้ 

2.1.3 ลักษณะของผู้สูงอายุ 
อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา และคณะ (2550, หน้า 10-11) ได้จ าแนกลักษณะของผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 

1) ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฟันสั่นคลอน ผู้หญิงจะหมดประจ าเดือน และ
มีความเสื่อมโทรมโดยทั่วไปให้เห็น 

2) มีความรู้สึกว่าตัวเองเรี่ยวแรงน้อยลง ก าลังลดถอย เหนื่อยง่าย มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัด 
หูตึง รับกลิ่นรสเลวลง ความเสื่อม เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ช้า ความสามารถในการท างานลดลง เจ็บป่วยง่ายและ
เมื่อเจ็บป่วยแล้วก็หายได้ช้า 

3) ขาดความมั่นใจในตัวเอง มีอารมณ์กังวลในสิ่งที่ไม่เคยกลัวมาก่อนโดยเฉพาะ
อย่างถูกทอดทิ้งและกลัวความตาย นอกจากนี้ยังรู้สึกเหงาเป็นจิตใจน้อย และสะเทือนใจง่ายบางคน
กลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายชอบแยกตัว บางคนก็มีอารมณ์เศร้าต้องการตายเร็วหรืออยากฆ่าตัวตาย 
แต่ก็มีบางคนทีก่ลายเป็นคนเพ้อเจอชอบโอ้อวด และชอบต่อเติมความเป็นจริง 

การจัดประเภทผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุในแต่ละประเภทจะมี
ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกันไปความเข้าใจต่อบริการสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา
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จึงถูกจ ากัดด้วยการจัดบริการแบบ one size fits for all ซึ่งไม่ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่แท้จริง 

พูนสิน เฉลิมวัฒน์ (2552, หน้า 36) กล่าวถึงบุคลิกภาพและการปรับตัวของผู้สูงอายุไว้ 8 ประเภท 
ดังนี้ 

1) reorganizer เป็นพวกหากจิกรรมใหม่ๆ เพ่ือมาแทนที่กิจกรรมที่สูญเสียไป 
2) focusal เป็นพวกช่างเลือกในกิจกรรม พวกนี้จะหยุดท ากิจกรรมบางอย่าง

ในขณะเดียวกันก็จะรู้ในการที่จะเลือกกิจกรรมใหม ่
3) disengaged เป็นพวกที่ดึงตัวเองออกจากบทบาทความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม

โดยสมัครใจ 
4) holding-on พวกท่ีพยายามจะอยู่ใกล้ชิดกับวัยกลางคน 
5) constricted เป็นพวกที่พยายามจะปิดตัวเองจากโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ 

(ไม่ยุ่งเก่ียวกับโลก) 
6) succorance-seeking เป็นพวกที่มีความพอใจในชีวิตตนเองตราบที่สามารถหา

คนที่พ่ึงพาได้พวกนี้ต้องการคนมาช่วยดูและเอาใจใส่ 
7) apathetic เป็นพวกดึงตัวเองออกมา จะหยุดคิดหรือหมดหวังในชีวิตค่อนข้างเร็ว 

ต้ังแต่เนิ่นๆ ไม่เคยเปลี่ยนความเชื่อแบบท าร้ายตนเอง ว่าตนเองไม่สามารถท่ีจะจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองได ้

8) disorganize เป็นพวกมีกิจกรรมต่างๆ น้อยและมีสภาพจิตไม่เป็นปกติกลุ่ม
หมายเลข 1-3 เป็นพวกที่ความพ่ึงพอใจในชีวิตสูง มีบุคลิกภาพที่มั่นคง หมายเลข 6-8 เป็นพวก
มีความพึงใจในชีวิตน้อย 

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสุขภาพความสูงอายุมักถูกอธิบายในเชิงลบ
ว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงวัยที่มีระยะสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะและการพัฒนาการ
ที่ตรงกันข้ามกับวัยเด็กมีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งด าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสภาพร่างกาย
ที่ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอน ด้านสุขภาพที่ค่อยๆ เสื่อมสภาพเรี่ยวแรงน้อยลง
เหนื่อยง่าย ตาฝ้าฟาง หูตึง รับกลิ่นรสได้แย่กว่าแต่ก่อนความจ าเริ่มเสื่อมลง เจ็บป่วยง่ายแต่หายช้า 
และด้านจิตใจที่ขาดความมั่นใจในตนเองกังวลง่าย เศร้า เหงา และขี้น้อยใจ บางคนโมโหร้ายและ
ชอบแยกตัว จากลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้นัยที่มีต่อค าว่าผู้สูงอายุ (หรือผู้ที่มีลักษณะของความสูงอายุ) 
มักถูกตีความในลักษณะ “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้านศักยภาพในการท างานและ
พ่ึงพาตนเอง” หรือมองว่าผู้สูงอายุมีลักษณะที่เหมือนกันหรือที่เรียกว่ามีการให้ stereotype ผู้สูงอายุ
ในด้านลบ 
 
2.2 แนวคิดการศึกษากระบวนการของภาวะสูงอายุ 
 

กระบวนการของภาวะสูงอายุ หมายถึง ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคล
ที่อยู่ในภาวะสูงอายุ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ (2552, หน้า 67) 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสรีระวิทยา จิตใจและสังคมที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้ 
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2.2.1 กระบวนการภาวะสูงอายุทางสรีระวิทยา 
ภาวะสูงอายุทางสรีระวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทางร่างกาย

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนกับร่างกายของคนเมื่อวัยสูงขึ้น
กระบวนการนี้มี 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา  
ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ (2552, หน้า 68) 

1) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้ าง
ของร่างกายที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดจน เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ตกกระ ผิวบาง เกิดบาดแผลได้ง่าย
กล้ามเนื้อลดจ านวนลงท าให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง กระดูกเปราะบาง กระดูกผุ กระดูกข้อ
อักเสบ 

2) การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของอวัยวะต่างๆ 
ในร่างกายที่เคยใช้งานได้ดี เช่น การใช้สายตา หู ลิ้น หย่อนสมรรถภาพลง จ านวนเซลล์สมองลดลง
ท าให้ความจ าเสื่อมลงไป ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ท างานได้น้อยลง ท าให้เกิดอาการ
ผิดปกติตามมา เช่น อาหารไม่ย่อย เป็นไข้หวัดได้ง่าย อ้ันปัสสาวะไม่ได้ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยานี้มีผลท าให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพไม่มากก็น้อย 
ซึ่งหากผู้ใดมีปัญหามาก ก็มักจะส่งผลไปถึงจิตใจของผู้สูงอายุไปด้วย อาจจะเกิดความหดหู่ซึมเศร้า  
หรือหงุดหงิด เกรี้ยวกราด เป็นต้น ผลการส ารวจสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในงานวิจัยจ านวนมาก 
พบว่าปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือ ปัญหาสุภาพ ทั้งที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเช่นแต่ก่อนและ
ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งโรคที่มักพบในผู้สูงอายุทั่วไปได้แก่ ปวดหลัง/เอว ไขข้ออักเสบ 
ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ ต้อกระจกตา ต้อเนื้อตา โรคเก่ียวกับหู อัมพาต/อัมพฤกษ์  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 

2.3.1 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
CEA Winslow (1920) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การจัดชุมชนเพ่ือการศึกษาแก่บุคคล

ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลและการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในสังคม เพ่ือให้บุคคลทุกคนมีมาตรฐาน
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสมที่จะคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีหรือเพ่ือการปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น 

Barbareschi, G., Sanderman, R., Tuinstra, J., Sonderen, E, & Ranchor, A.E (2007) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการสนับสนุนสุขภาพในการเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน เอกชน รัฐ และสาธารณชนที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติตัวในการเพิ่มสุขอนามัยให้เป็นปกติวิสัย
ของสังคม 

Burns, D. (2004) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม สังคมการเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ นันทนาการ และอ่ืนๆ ที่ประกอบขึ้นเพ่ือยังผลให้เงื่อนไขชีวิตที่เอ้ือต่อสุขภาพและ
ป้องกันการเกิดโรคในบุคคลและกลุ่มบุคคล 

องค์การอนามัยโลก (2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนสามารถ
เพ่ิมความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพให้บรรลุถึงความสมบูรณ์ จิตใจ สังคม กลุ่มชุมชน 
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และบุคคลต้องเข้าใจรู้ปัญหาความอยากได้ ความต้องการ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
สังคมและธรรมชาติ 

Pender, Murdaugh & Parsons กล่าว การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมระดับความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัวชุมชน
และสังคม นอกจากนี้ เพนเดอร์ ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทั้งสององค์ประกอบนี้ เป็นพื้นฐานในการจูงใจและ
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน 

Loughlin, A. (2004, p. 19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดผลทางกระท า/ปฏิบัติ และสถานการณ์
ของการด ารงชีวิตที่จะก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ 

Huang, Sousa, Tsai, Hwang, M.Y (2008) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลรวมของสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา (educational supports) และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (environmental supports) 
เพ่ือให้เกิดผลทางการกระท า/ปฏิบัติ (action) และสภาพการณ์ (conditions) ของการด ารงชีวิตที่
จะก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ การกระท า/ปฏิบัตินั้นอาจเป็นของบุคคล ชุมชนผู้ก าหนดโยบาย 
นายจ้าง ครู/กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งกระท า/ปฏิบัติเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชนและ
สังคมส่วนร่วม 

การส่งเสริมสุขภาพแบบเก่า เมื่อกล่าวค าว่า สุขภาพ ผู้คนทั่วไปมักจะคิดถึงการรักษาโรค
หมอ การผ่าตัด เทคนิคการรักษา และสถานพยาบาลที่ทันสมัย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งการเผยแพร่เฉพาะกิจ และการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคและ
การรักษา แม้บุคลากรสาธารณสุขเองก็มีจ านวนมากที่ยังมีแนวคิดเช่นนี้อยู่ ทั้งนี้พบเห็นได้จากการลงทุน
เพ่ือสุขภาพที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมักจะเน้นไปในเรื่องการซื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เกินจ าเป็นและมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ในโอกาสที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ภาวะผิดปกติหลายๆ โรคในเวลาต่อมา 

แต่การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่นั้น สุขภาพถือเป็นทรัพยากรที่จ าเป็น ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการด ารงชีวิต และได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดสุขภาพมากกว่า
โดยมุ่งเน้นปัจจัยเบื้องต้นเช่น ความสงบสุข ที่อยู่อาศัย อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์ที่มั่นคง และการใช้
ทรัพยากรที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดกระทบต่อวีถีชีวิตและสุขภาพท่ีดี 

สุขภาพที่ดีเป็นมิติที่ส าคัญประการหนึ่งของคุณภาพชีวิตและได้กล่าวในช่วงแรกๆ แล้วว่า
เป็นกระบวนการเพ่ิมสมรรถนะให้คนมีความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยใช้การชี้แนะทางสุขภาพ (health 
advocacy) การเพ่ิมสมรรถนะ (enable) และการไกล่เกลี่ย (mediation) 

ส าหรับทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพนั้น มิติของการด าเนินกิจกรรมมีหลายมิติ ได้แก่ 
มิติของการลดปัจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยง มิติของการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มประชากร มิติการส่งเสริม
สุขภาพตามสถานที่ มิติการส่งเสริมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพ ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติตามบริบท
ที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ก าลังนิยม คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายแบบทางเลือก 
ที่มีความสอดคล้องกับบุคคล สภาพสังคม เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
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2.3.2 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ 
1) แนวคิดทางด้านคลินิก (clinical model) ในแนวคิดนี้ให้ความหมายเกี่ยวกับ

สุขภาพว่า เป็นภาวะที่ปราศจากอาการ และอาการแสดงของโรค หรือปราศจากความพิการต่างๆ 
ส่วนความเจ็บป่วยหมายถึงการมีอาการ และอาการแสดงหรือมีความพิการเกิดขึ้นความหมายของ
สุขภาพเช่นนี้  ถือว่าเป็นความหมายที่แคบที่สุดและเน้นการรักษาเสถียรภาพ ( stabil ity ) 
ทางด้านเสรีภาพถ้าใช้ความหมายของสุขภาพดังกล่าวเป็นเป้าหมาย จะน าไปสู่การบริการสุขภาพเชิงรับ 
คือให้ประชาชนเกิดอาการและอาการแสดงแล้วจึงมุ่งรักษาอาการและอาการแสดงของโรคและ
ความพิการเท่านั้น ซึ่งท าให้การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเกิดได้น้อยมาก และไม่มีแนวทางในการปฏิบัติ 
แพทย์จะมีบทบาทเด่น ในระบบบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่สุขภาพอ่ืนๆ และประชาชนจะมีบทบาทน้อยมาก 
เพราะถือว่าสุขภาพเป็นเรื่องของแพทย์เรื่องของโรงพยาบาล 

2) แนวคิดการปฏิบัติตามบทบาท (role performance model) ความหมาย ของสุขภาพ
ในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากนักสังคมวิทยาซึ่งสนใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลในสังคมเป็นหลัก  
ค าว่าสุขภาพจึงหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระท าตามบทบาทท่ีสังคมก าหนดไว้ครบถ้วน 
เช่น ความสามารถในการท างาน เป็นต้น ส่วนความเจ็บป่วยหมายถึงความล้มเหลวในการท าหน้าที่
ตามบทบาท เมื่อเจ็บป่วยบุคคลสามารถหยุดกระท าในบทบาทต่างๆ ได้ เช่น หยุดงาน นอนพักเป็นต้น 

ความหมายของสุขภาพตามแนวคิดนี้ ได้เพ่ิมมาตรฐานทางด้านจิตสังคม คือ ไม่เพียงแต่
ปราศจากอาการและอาการแสดงของโรคเท่านั้นแต่ต้องสามารถท าหน้าที่ตามบทบาททางสังคมด้วย 
และยังคงเน้นการรักษา เสถียรภาพ แต่เป็นเสถียรภาพทางสังคม ซึ่งยังถือว่าเป็นเป้าหมาย
ทางด้านสุขภาพที่แคบ และน าไปสู่การบริการสาธารณสุขในเชิงรับเช่นกันตัวอย่างความหมายของ
สุขภาพ ในแนวคิดของการปฏิบัติตามบทบาท คือ ความหมายของสุขภาพในทฤษฏีทางการพยาบาล
ของ King (1990, p. 123; อ้างถึงใน หทัยชนก บัวเจริญ, 2555, หน้า 94) ซึ่งกล่าวว่าภาวะสุขภาพ หมายถึง 
การที่บุคคลสามารถแสดงบทบาทต่างๆ ตามท่ีตนเองและสังคมคาดหวัง 

3) แนวคิดทางด้านการปรับตัว (adaptional model) ความหมายของสุขภาพ
ในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Roy, Andrewa (1999, p. 36) ซึ่งเชื่อว่าบุคคลมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม  สุขภาพที่ดีจึงหมายถึง
ความยืดหยุ่น ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต ส่วนการเกิดโรคหมายถึงความล้มเหลวในการปรับตัว
เป็นการท าลายความสามารถของบุคคลที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม 

จีราพร ทองดี (2557) ได้ให้ความหมายของสุขภาพในลักษณะของการปรับตัวและมองว่า
การให้ความหมายของสุขภาพในลักษณะเช่นนี้เป็นการมองสุขภาพในลักษณะองค์รวม ทั้งนี้เพราะการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลนั้น เป็นเรื่องของหน่วยชีวิตแบบองค์รวมทั้งนี้เพราะการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลนั้นเป็นเรื่องของหน่วยชีวิตแบบองค์รวม ครอบคลุมร่างกายทั่วทุกระบบ
และยังสัมพันธ์กับภาวะจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมหน้าที่ดังกล่าวสัมพันธ์กับทุกระบบของร่างกายตั้งแต่
ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ นอกจากการปรับตัวทางด้านร่างกายแล้วมนุษย์ยังมีการปรับตั ว
ด้านพฤติกรรมเช่นการเลือกรับประทานอาหารให้เข้ากับภูมิอากาศรู้จักหาและผลิตเครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย เพ่ือคลายความร้อนหนาวเป็นต้น การปรับตัวนอกจากจะจัดการกับตนเอง เช่น การนอนหลับ
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พักผ่อนการออกก าลังกายให้เพียงพอ แล้วยังครอบคลุมถึงการจัดการกับปัจจัยรอบด้าน การเพ่ิมพูนสรรถนะ
ของตนเองให้สามารถเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นและการปรับตัวระดับ
สุดท้ายเป็นการปรับตัวระดับจิตส านึก เช่น การวางจิตและก าหนดการรับรู้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งทางกายภาพและทางสังคม การปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและในเชิงจิตส านึก 
หากเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดแบบแผนขึ้นในระดับบุคคล ซึ่งเรียกว่าวิถีชีวิต บุคลิกภาพ 
และอุปนิสัย หากแบบแผนดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างสอดคล้องกันทั้งชุมชนหรือทั้งสังคม และมีการสืบทอด
ต่อเนื่องกัน  

การมองสุขภาพว่าเป็นเรื่องของสมดุลภาพในท่ามกลางปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ได้ให้แนวทางในการรักษาสุขภาพที่เน้นการด ารงชีวิตให้มีความประสานสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ และมีสัมพันธ์ทางสังคมอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่สุขภาพจะเน้นที่การส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิต
ที่สมดุล บุคคลแต่ละคนจะมีบทบาทมากที่สุดในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะดุลยภาพขึ้นอยู่กับ
การด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของบุคคล บุคคลภายนอก หรือเทคโนโลยีมีส่วนช่วยหนุน
เสริมเท่านั้น การมีสุขภาพดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เช่น อากาศปราศจากมลภาวะ มีน้ าใช้ที่ดีมีส้วม และการระบายน้ าที่ดีรวมทั้งมีครอบครัวที่อบอุ่นและ
ชุมชนที่เอ้ืออาทรต่อกันเป็นต้น 

จะเห็นว่าความหมายของสุขภาพตามแนวคิดการปรับตัวนั้น ช่วยให้เข้าใจปัจจัยต่างๆ  
ในตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีอิทธิพลต่อสุขภาพความเข้าใจ 
สุขภาพในลักษณะองค์รวมเช่นนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สุขภาพมีแนวปฏิบัติได้กว้างขวางและครอบคลุม
มากขึ้นอย่างไรก็ตามสุขภาพตามแนวคิดการปรับตัวนี้ยังถือว่าเป็นแนวคิดที่เน้นการรักษาเสถียรภาพ
เช่นกัน แต่เป็นเสถียรภาพทางด้านร่างกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างนักทฤษฏีทางการ
พยาบาลที่ใช้แนวคิดการปรับตัวในการให้ความหมายของสุขภาพ คือ Roy, Andrewa (1999, หน้า 60) 
ซึ่งกล่าวว่าสุขภาพ หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการปรับตัว รวมทั้ง
ทางด้านเสรีและจิตสังคม แนวคิดในเรื่องการปรับตัวได้รับจากวิชาชีพการพยาบาลอย่างกว้างขวาง 
อย่างไรก็ตามถ้าจะพิจารณาให้ลึกซึ้ง การปรับตัวของบุคคลอาจถือเป็นพัฒนาการของชีวิตที่เป็นพ้ืนฐาน
ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตได้ 

4) แนวคิดทางด้านยูไดโนนิสติค (eudaemonistic model) ค าว่า eudaemonistic 
หมายถึง spiritual well being หรือ happiness เป็นแนวคิดหลักการการสร้างเสริมสุขภาพจะเห็นว่า 
ความหมายของสุขภาพตามแนวคิดทางด้านยูไดโมนิสติมีความลึกซึ้ง และเป็นเป้าหมายสูงสุด
ในการพัฒนาคนซึ่งคนจะพัฒนาไปได้สูงสุดนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองในแต่ละระยะของ
การพัฒนาการตั้งแต่วัยทารกจนเข้าสู่วัยสุดท้ายของชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ
มากมาย เป็นเรื่ องของทุกคนและเป็นความรับผิดชอบของสังคมและของประเทศชาติ
ด้วย Jitapunkul (1994) ได้สร้างแบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพและได้น าไปทดสอบกับนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาโท 141 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพในทั้ง 4 แนวคิด 

ความหมายสุขภาพทั้ง 4 แนวคิดนี้นับว่าว่ามีประโยชน์ยิ่งเพราะแต่ละบุคคลที่ต่างมีประสบการณ์
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน อาจให้ความหมายของ
สุขภาพแตกต่างกัน เช่น คนที่ด้อยโอกาสฐานะยากจน อาจมองสุขภาพเพียงไม่มีอาการของโรค 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

22 

สามารถท างานเลี้ยงชีพได้ แต่คนที่มีฐานะดีมีหน้าที่การงานมั่นคง อาจมองสุขภาพถึงการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต หรือคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังอาจมีความปรารถนาให้สุขภาพกลับคืนมาคือควบคุม
อาการของโรคได้และสามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาของ Kondo, et al. 
(2008) ในผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพรวมแนวคิดทั้ง 4 ด้าน การเข้าใจในแนวคิด
เกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลายเช่นนี้ช่วยให้พยาบาลสามารถวางแผนร่วมกับผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยใน
แต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ 
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กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ที่มา: (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

กองทุน
บ านาญ 

นโยบายที่
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่
ปฏิบัติได้ 

 

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 

พ่ึงตนเอง 
ช่วยคนอ่ืนได้ 

 
- ระบบบริการ
ทางการแพทย์
คุณภาพ 

- การมีส่วน
ร่วมของ
ท้องถิ่น 

ดูแลตนเอง
ได้บ้าง 

- การดูแล
ทาง กาย ใจ 

- การดูแล
ทางสังคม 

- การดูแลที่
บ้าน 

- ศูนย์ดูแล
กลางวัน 

- วัดส่งเสริม
สุขภาพ 

ผู้ช่วย ผู้ดูแล  

- หลักสูตร 2 
- มาตรฐาน 
- พัฒนา
ศักยภาพ 
การดูแลในชุมชน 

 
- อาสาสมัคร 
- ชมรม 
- เครือข่ายพระสงฆ ์

ต้องพ่ึงคนอ่ืน 

-  บริการทาง
การแพทย์ 

- ดูแล กาย 
ใจ สังคม 

แพทย์ / พยาบาล 

- บริการโรคเรื้อรัง 
- สมรรถนะ 
- ระบบส่งต่อ 

ผู้ช่วย ผู้ดูแล 

- หลักสูตร 1 
- มาตรฐาน 
-  พัฒนาสมรรถนะ 

- ส่งเสริม 
สุขภาพ/ ไร้พุง/
คัดกรอง / 
สมองดี 

อาสาสมัคร 
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ผังจุดหมายปลายทางส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2554 

 
ภาพ 3  ผังจุดหมายปลายทางส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2554 
ที่มา: (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
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2.4 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’heaIth promoting model) 
 

ในปี ค.ศ. 2011 เพนเดอร์ (Pender) ได้พัฒนาแบบจ าลองการป้องกันสุขภาพที่กล่าวถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตัดสินใจและการปฏิบัติของปัจเจกบุคคล บุคคลในการป้องกันโรค จุดเน้น
ของบทบาทการพยาบาลตามแนวคิดของ เพนเดอร์ ในสมัยนั้นเน้นที่การป้องกันและคงไว้ซึ่งสุขภาพ
ของสาธารณชน ต่อมา เพนเดอร์ ได้เห็นความจ ากัดของมโนทัศน์การป้องกัน สุขภาพ คือ เป็นมโนทัศน์
ทางสุขภาพเชิงลบเพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการหลีกเลี่ยงแต่การยกระดับสุขภาพ หรือมีความเป็นอยู่
ที่ดีนั้นบุคคลต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นมโนทัศน์เชิงบวก เพนเดอร์ 
จึงเสนอแบบจ าลองสุดท้ายได้ปรับปรุงในปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดต่อไป Pender, Murdaugh, & 
Parsons (2011)          

2.4.1 ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจ าลอง 
1) บุคคลแสวงหาภาวการณ์ของชีวิตที่สร้างสรรค์โดยการแสดงความสามารถ

ด้านสุขภาพท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
2) บุคคลมีความสามารถในการสะท้อนการตระหนักรู้ในตนเอง รวมทั้งความสามารถ

ในการประเมินสมรรถนะตนเอง 
3) บุคคลให้คุณค่าแก่การเจริญเติบโตในทิศทางบวกและพยายามที่จะบรรลุความส าเร็จ

ในการยอมรับความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับการมั่นคง 
4) บุคคลแสวงหาการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
5) บุคคลซึ่งประกอบด้วยกาย จิต สังคม มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมี

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง 
6) บุคลากรด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลตลอดช่วงชีวิต 
    7) การริเริ่มด้วยตนเองในการสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

2.4.2 สาระของทฤษฏี 
แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011, pp. 3-14) มีพื้นฐานมาจากแนวคิด

ด้านการคิดรู้ซึ่งประกอบด้วยความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติพฤติกรรม (outcome expectancies) 
การให้คุณค่าการคาดหวัง และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (self - efficacy expectancies) 
จากทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม นอกจากนี้ การพัฒนาแบบจ าลอง การส่งเสริมสุขภาพได้พัฒนามาจาก
การสังเคราะห์ผลการวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากการทดสอบแบบจ าลองโดยการศึกษาตัวแปรหรือมโนทัศน์ย่อยๆ
ในแบบจ าลองที่ได้ปรับปรุงใน ปี ค.ศ. 2011 นี้ (ภาพที่ 1) สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างมโนทัศน์ต่างๆ ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ
ในทดสอบหรือการท าวิจัยตลอดจนผสมผสานผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ในแบบจ าลอง
การส่งเสริมสุขภาพ 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

26 

 
แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (health promotion model revised) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4  แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (health promotion model revised) 
ที่มา: (Pender, Murdaugh, CL & Parsons, M.A, 2011, p. 51) 

ลักษณะเฉพาะ 
ประสบการณ์ของบุคคล 

ความคิดและอารมณ์ 
ต่อพฤติกรรม พฤติกรรมผลลัพธ์ 

การรับรู้
ประโยชน์ 

ของการปฏิบัติ 

การรับรู้
อุปสรรค 

ในการปฏิบัติ
พฤติกรรม 

การรับรู้
ความสามารถ 
ของตนเอง 

ความรู้สึกท่ีมีต่อ 
พฤติกรรม 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 
(ครอบครัว เพ่ือน ทีม
สุขภาพ บรรทัดฐาน

ตัวแบบ) 

อิทธิพลจาก
สถานการณ์ 

พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 
- ด้านชีววิทยา 
- ด้านจิตวิทยา 
- ด้านสังคม
วัฒนธรรม 

ความมุ่งม่ัน 
ที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม

กรรม 

ความจ าเป็น
และ 

ทางเลือกอ่ืนที่ 
เกิดข้ึน 

พฤติกรรม 
ส่งเสริม
สุขภาพ 
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2.4.3 มโนทัศน์หลักของแบบจ าลอง 
มโนทัศน์หลักของแบบจ าลองส่งเสริมสุขภาพ ดังภาพ 1 และภาพ 3 มโนทัศน์หลัก ได้แก่ 

ประสบการณ์และคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล อารมณ์และการคิดรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม และ
ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมโดยอธิบายปัจจัยที่มีความส าคัญหรือมีอิทธิพลพฤติกรรมส่ งเสริมสุขภาพ 
Pender, Murdaugh, Parsons 2011, pp. 52-58) ดังนี้  

1) ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล (individual characteristics and experiences) 
ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมในมโนทัศน์หลักนี้เพนเดอร์  
ได้เสนอมโนทัศน์ย่อย คือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องและปัจจัยส่วนบุคคล โดยมโนทัศน์ทั้งสองมีความเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพบางพฤติกรรมหรือในบางกลุ่มประชากรเท่านั้น 

(1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (prior related behavior) 
จากการทบทวนงานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านพฤติกรรมนั้น พบว่าพฤติกรรม

ที่เกี่ยวข้องนี้จะมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 75 ของการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยพบว่า
ตัวท านายการเกิดพฤติกรรมที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง คือ ความบ่อยของการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมือนคล้ายกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมนั้นได้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยความตั้งใจเพียงเล็กน้อยก็ปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ 

(2) ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ในแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ก. ปัจจัยด้านชีววิทยา ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุ่น สภาวะหมดระดู 
ความจุปอด ความแข็งแรงของร่างกาย ความกระฉับกระเฉงและความสมดุลของร่างกาย 

ข. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนเอง 

ค. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ สัญชาติ ชาติพันธุ์ วรรณนะ วัฒนธรรม 
การศึกษาและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจโดยปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลโดยตรงต่อปัจจัย
ด้านอารมณ์และการคิดรู้ที่เฉพาะกับพฤติกรรมและมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

2) ความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม (behavior-specifior cognition and affect) 
เป็นมโนทัศน์หลักในการสร้างกลยุทธ์/กิจกรรมพยาบาล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง มโนทัศน์หลักนี้ประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อยทั้งหมด 5 มโนทัศน์ ดังนี้ 

(1) การรับรู้ประโยชน์การปฏิบัติพฤติกรรม (perceived benefits of action)  
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาพบว่า

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ถึงร้อยละ 61 ซึ่งการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมนี้เป็นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวัง
ประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ มโนทัศน์นี้มีพื้นฐานความความเชื่อ
มาจากทฤษฏีความคาดหวัง การให้คุณค่า (expectancy-value theory) การรับรู้ประโยชน์จากการปฏิบัติ
พฤติกรรมเป็นแรงเสริมท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม
ตามประสบการณ์ในอดีตที่พบว่าพฤติกรรมนั้นให้ผลทางบวกต่อตนเอง ประโยชน์การปฏิบัติ
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พฤติกรรมอาจจะเป็นทั้งประโยชน์ภายนอกและภายใน ยกตัวอย่างเช่น ประโยชน์จากภายใน เช่น 
การเพ่ิมความตื่นตัว หรือการลดความรู้สึกเมื่อยล้า ส่วนประโยชน์จากภายนอกนั้น เช่น การได้รับรางวัล
เงินทอง หรือความเป็นไปได้ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดจากผลของการปฏิบัติพฤติกรรม 
ในระยะแรกนั้นประโยชน์จากภายนอกจะเป็นที่รับรู้มากกว่าแต่ประโยชน์ภายในนั้นจะส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า ขนาดของความคาดหวังและความสัมพันธ์
ชั่วคราวของประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ก็เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
ความเชื่อเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมหรือความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นในทางบวก
ก็เป็นสิ่งจ าเป็น แม้ว่าอาจจะไม่ส าคัญแต่ก็จ าเป็นในพฤติกรรมเฉพาะบางอย่าง 

(2) การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (perceived barriers to action) 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาพบว่า 

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ถึงร้อยละ 79 ซึ่งการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ความเชื่อหรือ
การรับรู้ถึงสิ่งขัดขวางที่ท าให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอุปสรรคดังกล่าว
ประกอบด้วย อุปสรรคภายในและภายนอกบุคคล อุปสรรคภายใน ได้แก่ ความขี้เกียจ ความไม่รู้ ไม่มีเวลา 
ไม่พึงพอใจ ถ้าต้องปฏิบัติพฤติกรรมและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นต้น อุปสรรคภายนอก 
ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนสิ่งเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติพฤติกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายสูง  
การรับรู้ว่ายาก สภาพอากาศ และความไม่สะดวก เป็นต้น อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นี้อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นสิ่งที่บุคคลคาดคิดก็ได้ ซึ่งมีผลต่อความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม 
และมีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลให้หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (perceived self-efficacy) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระท าพฤติกรรมใดๆ ภายใต้อุปสรรคหรือสภาวะต่างๆ 
ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เมื่อบุคคลเชื่อว่าตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพภายใต้อุปสรรคหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมในระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดลง
ได้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอิทธิพลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่ าน
การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและความมุ่งมั่นต่อแผนการปฏิบัติพฤติกรรม 

(4) ความรู้สึกท่ีมีต่อพฤติกรรม (activity affect)  
ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้น

ก่อนระหว่าง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรม การตอบสนองความรู้สึกนี้อาจมีน้อย ปานกลาง หรือ มาก
การตอบสนองความรู้สึกต่อพฤติกรรมใดๆ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความน่าสนใจ
ของกิจกรรมหรือพฤติกรรม (activity-related) ความรู้สึกต่อตนเองเมื่อปฏิบัติพฤติกรรม (self-related) 
หรือสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรม (contex-trelated) ความรู้สึกที่ดีหรือ
ความรู้สึกทางบวกมีผลต่อแรงใจของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในทางลบก็จะมีผล
ให้บุคคลหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเพ่ิมเติมความรู้สึกที่มีต่อ
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พฤติกรรมลงในแบบจ าลองการส่งเสริม มีการศึกษาจ านวนน้อยที่ได้ค้นพบและช่วยสนับสนุน
ในการอธิบายและอ านาจในการท านายของแบบจ าลอง การศึกษาในอนาคตข้างนี้จ าเป็นต้องใส่ใจ
ในความส าคัญของความรู้สึกที่มีพฤติกรรมที่ต้องน ามาพิจารณาในพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆ 

(5) อิทธิพลระหว่างบุคคล (interpersonal influences) 
อิทธิพลระหว่างบุคคล หมายถึง พฤติกรรม ความเชื่อ หรือทัศนคติของคนอ่ืน

ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของบุคคล แหล่งของอิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ ครอบครัว (พ่อ แม่ น้อง) เพ่ือนและบุคลากรทางสุขภาพ นอกจากนี้ อิทธิพลระหว่างบุคคล
หมายความรวมถึง บรรทัดฐาน (ความคาดหวังหรือความเชื่อของบุคคลที่ส าคัญ กลุ่มบุคคล ชุมชนซึ่งได้
วางมาตรฐานของการปฏิบัติพฤติกรรมเอาไว้) การสนับสนุนทางสังคม (การรับรู้ของบุคคลว่าเครือข่าย
ทางสังคมของตนเองให้การสนับสนุนทั้งด้านวัตถุ ข้อมูลข่าวสาร และอารมณ์มากน้อยเพียงใด) และ
การเห็นแบบอย่าง (การเรียนรู้จากการสังเกตผู้อ่ืนที่กระท าพฤติกรรมนั้นๆ) อิทธิพลระหว่างบุคคล
มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยผ่าน
แรงผลักดันทางสังคม (social pressure) หรือความมุ่งมั่นต่อแผนปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าอิทธิพลระหว่างบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 57 ซึ่งถือว่า
อยู่ในระดับกลางๆ  

(6) อิทธิพลจากสถานการณ์ (situationai influences) 
อิทธิพลจากสถานการณ์ หมายถึง การรับรู้และความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ

สถานการณ์หรือบริบทที่สามารถเอ้ือหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อิทธิพล
สถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายความรวมถึง การรับรู้เงื่อนไขที่มาสนับสนุน  
ความต้องการและความราบรื่นสุขสบายของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติพฤติกรรม บุคคลมักจะเลือก
ท ากิจกรรมที่ท าให้เขารู้สึกว่าเข้ากับวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตนเอง รู้สึกปลอดภัย
และมั่นคงเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมนั้นไม่ใช่สิ่งที่มาคุกคามซึ่งสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ น่าสนใจ รู้สึกคุ้นเคย จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดหรือท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอิทธิพลจากสถานการณ์นั้น
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 50 

3) พฤติกรรมผลลัพธ์ (behavioral outcome) การเกิดพฤติกรรมผลลัพธ์ ประกอบด้วย 
3 อย่าง ได้แก่ 

(1) ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติพฤติกรรม (commitment to plan actions) 
ความมุ่งมั่นต่อแผนการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นกระบวนการคิดรู้ที่ประกอบด้วย

ความตั้งใจที่จริงจังที่จะกระท าพฤติกรรมซึ่งที่สอดคล้องกับเวลา บุคคล สถานที่ โดยอาจท าร่วมกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการให้แรงเสริมทางบวก ในการปฏิบัติพฤติกรรม 
ความตั้งใจและกลยุทธ์นี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น
ในแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ ความมุ่งมั่นต่อแผนการปฏิบัติพฤติกรรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(2) ความจ าเป็นอ่ืน  ๆและทางเลือกอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น (immediate competing demands 
and preferences) 
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ความจ าเป็นอ่ืนและทางเลือกอ่ืนที่เกิดขึ้น หมายถึง พฤติกรรมอ่ืนที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว้และอาจท า ให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว้ พฤติกรรมอ่ืนเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไม่สามารถควบคุม
ตนเอง (self-regulation) จากความชอบ ความพอใจของตนเองและความต้องการของบุคคลอ่ืน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยทันทีโดยการมุ่งกระท าตามความจ าเป็นอ่ืนถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่เหนือ
ตนเอง เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถควบคุมได้น้อยเนื่องจากเป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความจ าเป็น
และทางเลือกอ่ืน เป็นปัจจัยส่งผลโดยตรงต่อการเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพลในระดับ
ปานกลางต่อความมุ่งมั่นต่อแผนปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามความจ าเป็นอ่ืนและ
ทางเลือกอ่ืนที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อย เพราะถ้าเกิดขึ้นบ่อยจะแสดงว่าบุคคลพยายามหาเหตุผล
มาอ้างเพ่ือจะไม่ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(3) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (health-promoting behavior) 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นจุดสุดท้ายและผลจากการปฏิบัติพฤติกรรม

ในแบบจ าลองส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงต่อการ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ประสบผลส าเร็จในผู้บริการ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนั้นบางส่วนก็ได้บูรณาการ
เข้ากับการใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลที่ได้ก็คือการปรับภาวะสุขภาพ การเพ่ิมความสามารถในการท าหน้าที่
ของร่างกาย และการมีคุณภาพที่ดีในทุกช่วงพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2.5 แนวคิดรูปแบบจ าลอง (PRECEDE MODEL)  
 

กระบวนการทางพฤติกรรมสุขภาพท่ีใช้ในการปูลกฝังและปรับเปลี่ยนการกระท าของบุคคล
ให้เหมาะสมและเป็นผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
พัฒนาสุขภาพ กระบวนการหนึ่งที่น ามาใช้ ในการด าเนินงานสุขศึกษาได้อย่างกว้างขวางก็คือ 
PRECEDE model หรือ PRECEDE framework ซึ่งเป็นค าย่อมาจาก predisposing, reinforcing 
and enabling causes in educational diagnosis and evaluation ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงาน
ในลักษณะของการเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นหรือต้องการ 
แล้วพิจารณาย้อนไปยังสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ท าไม หรือมาจากอะไร หรือเป็นกระบวนการ
ที่วิเคราะห์ย้อนกลับว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้น มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้เกิด ผลลัพธ์ ผู้ที่พัฒนา 
PRECEDE MODEL ขึ้นมานั่นก็คือ Dr.Lawrence W.Green โดยมีการวิเคราะห์ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 7 ขั้นตอน (กองสุขศึกษา, 2542; อ้างถึงใน สมชาย ต่อเพ่ง, 2552, หน้า 39) 

การด าเนินงานตามกระบวนการของ PRECEDE model เป็นการเริ่มจากผล (output) ได้แก ่
สภาวะย้อนกลับไปเหตุ (input) ได้แก่ ปัจจัย สาเหตุของปัญหาสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยทางสังคม (phase 1: social diagnosis) 
เป็นการด าเนินงานขั้นแรกของกระบวนการสุขศึกษาตามกรอบแนวคิด ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับการวางแผนสุขศึกษา ในขั้นนี้เน้นการพิจารณาและวิเคราะห์คุณภาพชีวิต โดยการประเมิน
ปัญหาต่างๆ หรือสิ่งที่เก่ียวข้องของประชากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งปัญหาต่างๆ หรือสิ่งที่ประเมินได้ จะใช้เป็น
เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนั้น เนื่องจากสุขภาพกับสังคมและคุณภาพชี วิต
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มีความสัมพันธ์กันในลักษณะสองทิศทาง คือ ปัญหาสุขภาพมีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตและสังคม ก็มีผลต่อสุขภาพ 

การวินิจฉัยสังคมมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 
1) เพ่ือวิเคราะห์หาสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวก าหนดคุณภาพชี วิตในประชากร

เป้าหมาย 
2) เพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ปรากฏ

อยู่ในสังคม โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และข้อมูลที่ศึกษาโดยวิธีการต่างๆ 
3) เพ่ือก าหนดภาวะของปัญหาสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
4) เพ่ือหาเหตุผลโดยละเอียดส าหรับชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่ได้วิเคราะห์แล้ว 
5) เพ่ือหาเหตุผลที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมนั้นๆ 
6) เพ่ือหาเหตุผลที่ชัดเจนส าหรับใช้พ้ืนฐานส าหรับการประเมินโครงการในเชิงเศรษฐกิจ 

ขัน้ตอนที่ 2 การวินิจฉัยทางระบาดวิทยา (phase 2: epidemiological diagnosis) 
รวบรวมขึ้นโดยการวิเคราะห์มีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาส าคัญอยู่ในสังคมหรือกลุ่ม

ประชากรที่ศึกษา โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทางวิทยาการระบาด หรือข้อมูลที่ได้มาจาก
วิธีการต่างๆ และวิเคราะห์ตามหลักการทางด้านวิทยาการระบาด การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจะช่วย
จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือใช้ในการด าเนินการและแก้ไขปัญหา และวางแผนด าเนินงาน
สุขศึกษาต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การวินิจฉัยทางพฤติกรรม (phases 3: behavioral diagnosis) 
เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมสุภาพที่เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาสุขภาพ ที่ได้มาจากการวิเคราะห์

ในขั้นตอนนี้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานสุขศึกษาที่ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
โดยการก าหนดแนวทางและวิธีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 4 การวินิจฉัยทางการศึกษา (phase 4: education diagnosis) 
เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม

สุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในกระบวนการสุขศึกษาที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนสุขศึกษา 
โดยแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม 

ปัจจัยน า (predisposposing factors) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น
ในตัวบุคคลซึ่งได้รวมเอาสภาพการณ์ของบุคคลในด้านความรู้ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมและการรับรู้
ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กันกับแรงจูงใจภายในหรือกลุ่มคนที่จะที่จะน าไปสู่กระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ปัจจัยประเภทนี้เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์
ที่จากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับจากการให้ความรู้ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและการสร้างค่านิยมที่บุคคลได้รับทั้งในทางตรงและทางอ้อมหรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจมีทั้งผลในการสนับสนุน หรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยน าหรือปัจจัยโน้มน้าว ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้ 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม–เศรษฐกิจหรือปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ เป็นต้น  
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ความรู้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แต่ความรู้เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอส าหรับที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

ความเชื่อ คือความมั่นใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์หรือวัตถุ 
ค่านิยม คือการให้ความส าคัญ ให้ความพอใจในสิ่งต่างๆ ในบุคคลใดก็ตามถ้าค่านิยมต่างๆ 

สอดคล้องกันจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูง แต่ถ้ามีการขัดแย้งกันของค่านิยมต่างๆ ก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมต่ า ดังนั้นในการด าเนินงานสุขศึกษาจึงจ าเป็นต้องหากลวิธีที่สร้างค่านิยมทางสุขภาพหรือ
ลดความขัดแย้งกันระหว่างค่านิยมทางสุขภาพกับค่านิยมในด้านอ่ืนๆ 

ทัศนคติ คือ แนวโน้มของจิตใจความรู้สึกท่ีคงท่ีที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด เป็นผลมาจากประสบการณ์ และความเชื่อที่สะสมกันมาและ
ผ่านการประเมินค่าในลักษณะของดีหรือไม่ดีโดยบุคคลนั้นๆ ถ้าทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เป็นไปในทางใด พฤติกรรมหรือการกระท าจะเป็นไปในทิศทางนั้น 

การรับรู้ คือการที่ร่างกายรับสิ่งเร้าต่างๆ ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว
ตอบสนองเอาสิ่งเร้านั้นออกมาเป็นลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นจากการผสมกันระหว่างพวกประสาทสัมผัส
ชนิดต่างๆ แล้วคิดร่วมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ การรับรู้เป็นตัวแปรทางจิตสังคมที่เชื่อว่ามีผลกระตุ้น
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

การศึกษาวิจัยที่พบว่าปัจจัยน าที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมมีผู้ที่ศึกษาอยู่หลายท่านดังนี้ 
ค าปุน วรรณวงษ์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้สูงอายุจังหวัดยโสธรจ านวน 650 คน 
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม, 2550) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพ เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 ตามล าดับ ยามีละ ดอแม (2554) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของครอบครัว ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่บริการจังหวัด
นนทบุรี ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ครัวเรือนในพ้ืนที่บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ านวน 135 ครัวเรือน 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
มาโนชญ์ แสงไสยาศน์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
จังหวัดสุมทรสงคราม พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส สภาพการเป็นอยู่ในปัจจุบันและสภาพครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยเอ้ือ (enabling factors) เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือยับยั้ง ให้เกิดหรือไม่ให้เกิดพฤติกรรม 
พฤติกรรมจะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อมีการสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ทักษะในการกระท านั้นๆ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการแสดงพฤติกรมที่ต้องการ การที่บุคคล
จะเกิดการเรียนรู้ในการกระท าต่างๆ ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะทางสุขภาพที่มากพอที่จะเป็น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นได้ แหล่งทรัพยากร มีบริการ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งต่างๆ  
ที่เป็นส่วนประกอบของพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง หาได้ง่าย ความสามารถเข้าถึงบริการหรือทรัพยากร 
เช่น ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลาและการยอมรับ 

มีการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเอื้อมีผลกระทบต่อพฤติกรรมดังเช่น 
การศึกษาของ ศศิกาญจน์ สกุลปัญญาวัฒน์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม ในพ้ืนที่บริการจังหวัดนครนายก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่าง ครัวเรือนในพื้นที่บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ านวน 300 ครัวเรือน ผลการศึกษา
พบว่า การเข้าถึงสถานที่ออกก าลังกายหรือสนามกีฬา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของครอบครัวใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปาณิศา ติไหม่ (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดล าพูน พบว่า การมีชมรมผู้สูงอายุและการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การมีแหล่งบริการด้านต่างๆ และการเข้าถึงสถานบริการหรือสถานที่ต่างๆ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การมีชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุพบเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม สร้างแรงสนับสนุนทางจิต ซึ่งอาจมีผลเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุไปในทางทิศทาง
ที่ต้องการ เช่น พฤติกรรมป้องกันโรค พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกก าลังกายเพ่ือชะลอความเสื่อม 
เลิกสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม (สมชาย ต่อเพ็ง, 2552, หน้า 102) นอกจากการเป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุแล้ว การที่ได้เป็นสมาชิกชมรมอ่ืนๆ นั้นได้แสดงถึงว่าผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมได้มาก มีโอกาสพบปะเพ่ือนฝูงวัยเดียวกัน และการมองเห็นโลกกว้างขึ้นวิภาพร สิทธิสาตร์ 
และสุชาดา สวนนุ่ม (2550, หน้า 50) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ
ในผู้สูงอายุทางด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับความรู้ทางวิชาการ 
การปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการมีกิจกรรมนันทนาการ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 

ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) เป็นการเสริมหรือแรงกระตุ้นให้กระท า เป็นปัจจัยภายนอก
ที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้นในเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น 

สถานศึกษา ได้แก่ เพื่อน นักเรียน ครู บุคลากรอื่นในโรงเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคคลอ่ืน
ในครอบครัวชุมชน ได้แก่ เพ่ือนบ้าน บุคคลในครอบครัว บุคคลากรสาธารณสุข กลุ่มอ้างอิงสถานพยาบาล 
ได้แก่ เพ่ือนผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรอ่ืน 

การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสริมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมดัง เช่น การศึกษาของ
ยามีละ ดอแม (2554, หน้า 48) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้สูงอายุจังหวัดอ านาจเจริญจ านวน 510 คน ผลการศึกษา
พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการได้รับค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, 2554, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชนบท 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชนบทจังหวัดนครราชสีมา 
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จ านวน 262 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือนบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์เลือกกลวิธีทางการศึกษา (phase 5: selection of education strategies)  
เมื่อได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการสุขศึกษาแล้วก็จะทราบได้ว่า จะต้องมีปัจจัยต่างๆ 

อะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน และในลักษณะใด จึงจะท าให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพได้ พร้อมกันนั้นก็จะท า
การวิเคราะหถ์ึงแนวทางและกระบวนการที่จะใช้ในการสร้างปัจจัยหรือเปลี่ยนปัจจัยตามปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และบางครั้งจ าเป็นต้องใช้กลวิธีในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 6 การวินิจฉัยทางการบริหาร (phase 6: administrative diagnosis)  
เป็นกระบวนการบริหารจัดการโครงการด้านสุขภาพ วิเคราะห์ประเมินปัญหาด้าน

การบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ขั้นตอน
การวินิจฉัยทางการบริหารนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ
ให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ือส่งเสริมให้โครงการประสบความส าเร็จและมีผลกระทบในด้านดีให้มากท่ีสุด 

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลโครงการ (phase 7: evaluation)  
เป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ตามระยะต่างๆ ในกรอบแนวคิด PRECEDE มิได้เป็นขั้นตอน

สุดท้ายเป็นส่วนของการด าเนินงานที่ผสมผสานอยู่ในการด าเนิน ตั้งแต่เริ่มวางแผน โดยการก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละขั้นตอนไว้ตั้งแต่แรกและต่อเนื่อง นั่นคือ การประเมินผล
การด าเนินงานของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ PRECEDE เป็นการประเมินผลทุกระยะ  

การวิจัยครั้งนี้ได้น าขั้นตอนที่ 4 คือ การวินิจฉัยด้านการศึกษาและองค์กรของ PRECEDE 
Model มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นโดยปัจจัยทั้ง 3 กลุ่ม ที่น ามาศึกษา คือ ปัจจัยน า ได้แก่ 
ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ การมีเข้าถึงสถานบริการ  แหล่งบริการ
สาธารณสุข และการมีชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือน บุคคลในครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์แก้ไขพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
เหล่านี้อาจน าไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ทั้งนี้
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น 
การคงไว้ซึ่งการท าหน้าที่ของร่างกายและการมีภาวะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ Keller (2000) ซึ่งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เป็นพฤติกรรมหนึ่งของบุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีความส าเร็จในชีวิตแห่งตน ( self-
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actualization) และความสมบรูณ์ในชีวิตของบุคคล Keller (2000) ได้เสนอพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ (วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม, 2550, หน้า 25) 

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสนใจเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง
โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง การพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติ
ตามค าแนะน าที่ได้รับ และการค้นหาหรือสนใจในความผิดปกติของร่างกายตนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุ
สามารถกระท าได้โดยการแสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ การสังเกต
การเปลี่ยนแปลงและความผิดของร่างกาย ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ตลอดจน
การพูดคุยหรือบอกเล่าอาการกับผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม 
สมาคมต่างๆ หรือการเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ และสามารถไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันอันตราย
ที่เกิดขึ้นได้ จากการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ของชุติมา 
วัฒนศักดิภูบาล (2551, หน้า 132) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ า มีผู้สูงอายุส่วนน้อยที่จะตรวจร่างกาย หรือสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง 
เช่นเดียวกับการศึกษาของยามีละ ดอแม (2554, หน้า 91) ที่ศึกษาแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดล าปาง พบว่าผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทส่วนใหญ่เคยตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ในขณะการศึกษาของสุขเกษม ร่วมสุข (2553, หน้า 78) และการศึกษาของวิลาวัลย์ รัตนา 
(2552, หน้า 58) กลับพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
อยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพจะได้
การศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 

กิจกรรมทางกาย เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยอาศัยการท าหน้าที่ของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ มีการเผาผลาญพลังงานและใช้ออกซิเจนในร่างกายเพ่ิมขึ้น และเป็นการเคลื่อนไหว
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเพิ่มขึ้น และเป็นการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย 
โดยปกติแล้วเมื่ออายุมากขึ้นความสนใจในกิจกรรมทางกายจะลดลง เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและการท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียน 
การท าหน้าที่ของหัวใจในการสูบฉีดโลหิตลดลง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดและ
การขยายตัวของทรวงอกลดลงเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อท ากิจกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลให้ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุลดลง ดังนั้น การก าหนดการมีกิจกรรม
ทางกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยสูงอายุจึงเป็นกิจกรรมของการรักษาสุขภาพที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุซึ่งการก าหนดกิจกรรม
ทางกายประกอบด้วย  

1) ความถี่ในการท ากิจกรรม (frequency) ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมได้ทุกๆ วัน
ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 

(1) กิจกรรมที่ท าได้ทุกวัน ได้แก่ การเดิน การท างานในสวน การเดินบันได 
(2) กิจกรรมที่ควรท า 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้แก่ การออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน 

(aerobic exercise) เช่น การเดินเร็ว การขี่จักยาน การว่ายน้ า เป็นต้น และการท ากิจกรรมที่ให้ความบันเทิง 
(recreational activities) เช่น การเต้นร า การวาดรูป การเล่นกีฬา เป็นต้น 
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(3) กิจกรรมที่ควรท า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมยามว่าง (leisureactivities) 
เช่น การปลูกต้นไม้ การเล่นกอล์ฟ เป็นต้น และกิจกรรมที่มีการยืดสายคลายกล้ามเนื้อและการอ่อนตัว
ของข้อ เช่น การท ากายบริหาร โยคะ ไทชี (tai-chi) 

2) ความหนักเบา (intensity) กิจกรรมที่ปฏิบัติควรมีความหนักอยู่ในระดับเบาหรือ
ปานกลาง โดยพิจารณาจากการใช้พลังงานของร่างกาย หรืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดค านวณได้จากเอาอายุของบุคคลนั้นๆ ลบออกจาก 220 ทั้งนี้
ประเมินได้จากการจับชีพจรภายหลังการออกก าลังกายแล้ว 3-5 นาที หรือใช้ความรู้สึกของแต่ละบุคคล
ในขณะออกก าลังกายว่าเป็นอย่างไร ถ้าเหนื่อยมากแสดงว่าหนักไป หรือถ้าไม่รู้สึกเหนื่อยแสดงว่าเบาไป 
การท ากิจกรรมจะต้องท าให้เกิดความเหนื่อยหรือมีความหนักเบาที่เหมาะสม จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ร่างกาย 

3) ระยะ (timing) เป็นช่วงระยะเวลาของการท ากิจกรรม ระยะเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับร่างกาย คือประมาณ 20 นาที เป็นอย่างน้อย 

ในวัยสูงอายุเป้าหมายของการมีกิจกรรมทางกายก็เพ่ือรักษาสุขภาพป้องกันความเสื่อมของ
อวัยวะในร่างกาย ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก เพ่ิมความอ่อนตัวของข้อต่อ
ท าให้การท างานในระบบไหลเวียนและแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้น ส่วนทางด้านจิตใจการมีกิจกรรม
ทางกายจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดความซึมเศร้าและความวิตกกังวล 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุขเกษม ร่วมสุข (2553) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมออกก าลังกายต่อ
สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผู้สูงอายุเดินเร็ว ครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ พบว่า 
สมรรถภาพทางกายอาทิ เช่น แรงบีบมือ ความอ่อนตัวของข้อและกระดูกสันหลัง ความจุปอด  
มีคะแนนดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรม แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งร่างกายและจิตใจแก่ตนเองได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมี
รายงานมากมายบ่งชี้ว่าการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายมีประโยชน์กับสุขภาพ แต่ผู้สูงอายุ
ก็มีกิจกรรมทางกายน้อย ดังเช่นการศึกษาเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกาย
ในผู้สูงอายุของสมชาย ต่อเพ็ง (2552) ผู้สูงอายุมีการออกก าลังกายน้อยหรือไม่ออกก าลังกาย
เป็นส่วนใหญ่ 

โภชนาการจะเกี่ยวข้องกับความรู้ในการเลือกและการบริโภคอาหารที่จ าเป็นต่อการยังชีพ
และสุขภาพ ภาวะโภชนาการเป็นเครื่องบ่งชี้สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของบุคคล การมีภาวะ
โภชนาการที่ดีมีผลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรค ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ที่เกิดจากแบบแผนชีวิตไม่ถูกต้อง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและโรคมะเร็ง อาหารที่รับประทานจึงเกี่ยวข้อง
กับภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร 
ซึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานตามมาได้แก่ การเคี้ยวและกลืนอาหารล าบากเนื่องจาก
ฟันหักมากขึ้นและต่อมน้ าลายท างานลดลง ความอยากอาหารน้อยลงเนื่องจากการรับรสและกลิ่น
ลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่า การท างานของกระเพาะอาหารและล าไส้ลดลง เช่น การดูดซึมอาหาร 
การบีบตัวของกระเพราะอาหารและล าไส้ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหา
ทางโภชนาการได้ง่าย เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืดหรือขาดสารอาหารได้ง่ายซึ่งวิภาพร สิทธิสาตร์ และ
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สุชาดา สวนนุ่ม (2550, หน้า 88) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารผู้สูงอายุต าบลอุโมงค์ 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  
ความอยากอาหารลดลง รองลงมาคือ ท้องอืดและเค้ียวอาหารล าบาก 

ในแต่ละวันผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารเพ่ือให้ได้พลังงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ขนาด ส่วนประกอบของร่างกายและการท ากิจกรรมคณะกรรมการ
จัดท าข้อก าหนดสารอาหารประจ าวันที่ร่างกายควรได้รับของประชาชนไทย ก าหนดว่า ผู้สูงอายุไทย
ทีท่ ากิจกรรมหนักปานกลางควรรับประทานอาหารเพื่อให้ได้พลังงานวันละ 2,250 กิโลแคลอรี่ ส าหรับ
เพศชาย และ 1,850 กิโลแคลอรี่ ส าหรับเพศหญิง ผู้สูงอายุควรปรับเปลี่ยนแบบแผนการรับประทาน
อาหาร โดยลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อลงแต่รับประทานให้บ่อยขึ้น อาจเป็น 4-5 มื้อต่อวัน เพ่ือช่วยไม่ให้
ระบบย่อยอาหารท างานหนัก และท าให้เผาผลาญไขมันดีขึ้น การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ได้สารอาหารที่สมดุล ควรประกอบด้วย โปรตีนที่เพียงพอไม่มากเกินไปคือ 1 กรัมต่อน้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม ไขมันน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพลังงานที่ได้รับ และคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับควรเป็นคาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อน เช่น ข้าวซ้อมมือ ธัญพืชต่างๆ และมัน สารโคเลสเตอรอลควรได้รับน้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน 
กากใยควรได้รับ 25-35 กรัมต่อวัน กากใยอาจจะได้รับผัก ผลไม้ พืชที่เป็นผัก เช่น กระถิน ถั่ว พืชชนิดเมล็ด 
อาหารกากใยเหล่านี้จะช่วยลดอาการท้องผูกของผู้สูงอายุลงได้นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรรับประทาน
อาหารที่มีแคลเซียมอย่างน้อยวันละ 800 มิลลิกรัมต่อวัน เพ่ือป้องกันภาวะกระดูกพรุน และ
รับประทานเกลือโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งดื่มน้ าอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 

การมีความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล Chung, Y. (2008) ได้ให้ความหมายของการมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลว่า เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดีระหว่างบุคคล มีการยอมรับพฤติกรรมของบุคคลอื่น  
และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล และมีผลท าให้บุคคลอื่น  
และมีผลท าให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการส่วน Chokkanathan, S. (2009) ได้ให้ความหมาย
ของการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลว่า เป็นการวางเงื่อนไขในการติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความรู้สึก
ของความผูกพันอันลึกซึ้งและความใกล้ชิดมากกว่าการติดต่ออย่างเป็นทางการ การติดต่อสื่อสารจะ
รวมถึงการแบ่งปันความคิด ความรู้สึกทั้งที่เป็นค าพูดและไม่เป็นค าพูด จากทฤษฎีเชิงจิตสังคม
ได้อธิบายว่า ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการทางสังคมเช่นเดียวกับบุคคลในวัยกลางคน แต่เนื่องจากผู้สูงอายุ
บางรายมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย การได้ยินลดลงท าให้การติดต่อและการสื่อสารกับผู้อื่นลดลง
การที่ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวและยังพบกับข้อจ ากัดอ่ืนๆ เนื่องจากภาวะสุขภาพและการสูญเสีย
ในหลายๆ ด้านจากความสูงอายุท าให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ในผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
เป็นเวลานานและมีความรุนแรงมากกว่าในวัยอ่ืน ดังนั้น การด ารงสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล
ในครอบครัวและเพ่ือนบ้านจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ แก่ผู้สูงอายุ
การพูดคุยและพบปะกับครอบครัวและเพ่ือนๆ อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกอบอุ่น
และใกล้ชิดกับบุคคลรอบข้างอีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจ าเป็น ดังนั้น การคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในผู้สูงอายุ จะช่วยส่งเสริมความผาสุกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามมา จากการศึกษาของ Kondo (2008) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความผาสุกในผู้สูงอายุจ านวน 6 ราย 
พบว่าการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความผาสุกของผู้สูงอายุ 
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การเจริญทางจิตวิญญาณ (spiritual growth) การเจริญทางวิญญาณ จะมุ่งไปที่การพัฒนา
จิตของบุคคล โดยผ่านมาทางสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ (transcending) การติดต่อ (connecting) 
และการพัฒนา (development) สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติจะท าให้บุคคลรู้สึกถึงความสมดุลของ
ตนเองในอันที่จะน ามาซึ่งความรู้สึกสงบสุขและเปิดกว้างในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การติดต่อ
เป็นความรู้สึกกลมกลืนไปกับทุกสิ่งในโลก ส่วนการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการค้นหาความหมาย เป้าหมายชีวิต 
และท างานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Keller, 2000; อ้างถึงใน ชุติมา วัฒนศักดิภูบาล, 2551, หน้า 48) 
เป็นความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งประเมินได้จากความเชื่อ ความรู้สึก
เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ความรัก ความหวัง การให้อภัยและชีวิตหลังการตาย ผู้สูงอายุเป็นวัย
ที่ต้องประสบกับความสูญเสียมากมายทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และการด าเนินชีวิต ซึ่งการสูญเสีย
ดังกล่าวสร้างความเสื่อมถอยทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุท าให้ขาดความมั่นคงทางจิตใจท าให้ผู้สูงอายุ
ต้องหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อช่วยในการเผชิญต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเจริญ
ทางจิตวิญญาณนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ผู้สูงอายุที่มีการเจริญ
ทางจิตวิญญาณ จะเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับตัวตนของตนเองสามารถยอมรับความเป็นตัวตนในปัจจุบัน 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมถึงสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างกระฉับกระเฉง มีความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และเปิดโอกาสให้กับตนเองได้พบกับตนเอง
ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่และท้าทายในชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจ ในการศึกษาการเจริญ
ทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุมีการเจริญทางจิตวิญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุพงึพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ และเชื่อว่าชีวิตของตนมีจุดมุ่งหมาย  

การจัดการกับความเครียด (stress management) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
กับความเครียดของบุคคล เช่น การแสดงออกที่เหมาะสม การพักผ่อน การนอนหลับ การผ่อนคลาย 
การท ากิจกรรมที่คลายเครียด หรือการท ากิจกรรมที่ป้องกันการอ่อนล้าของร่างกายซึ่ง (Keller, 2000) 
ได้กล่าวถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดไว้ 3 ชนิด คือ  

1) สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง (chronic stressors) เป็นปรากฏการณ์ทั่วๆ ไป
ที่เกิดขึ้นยาวนานและเรื้อรังในชีวิตของบุคคล เช่น ความเจ็บป่วย ความเจ็บปวด 

2) เหตุการณ์ส าคัญในชีวิต (major life events) ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่อาจเกิดขึ้น
ตามความคาดหวัง และผลที่ตามมาอาจจะดีหรือไม่ดี เช่น การตายของคู่สมรส การเกษียณอายุ  
การเกิดของบุคคลในครอบครัว การผ่าตัด การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น  

3)  สิ่งรบกวนในชีวิต (acute daily hassles) เช่นอุบัติเหตุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การผิดนัด การท าเงินหาย 

ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีผลท าให้ความพึงพอใจชีวิตลดลง เกิดความผิดปกติทางจิตใจ 
และมีความเกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร 
การท าหน้าที่ของภูมิต้านทางร่างกายลดลง (Pender, 2011) ซึ่งการจัดการกับความเครียดจะเป็นการปฏบิัติ
เพ่ือควบคุม หรือลดความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยแหล่งจากร่างกายและจิตใจของตนเอง
ยามีละ ดอแม (2554, หน้า 89) ส าหรับความเครียดในผู้สูงอายุจะพบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องสุขภาพกาย
ที่เสื่อมไปตามอายุขัย ท าให้สมรรถภาพต่างๆ ของร่างกายลดลง ดังเช่นผลการวิจัยของ Banilssa 
(2011) ที่พบว่าเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้สูงอายุในชนบทประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเครียดมากที่สุด คือ 
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ปัญหาการนอนหลับ รองลงมาคือ จ านวนเพื่อนลดลง การไม่ได้รับใบอนุญาตให้ต่อใบขับขี่รถยนต์ 
ความว้าเหว่เวลาในครอบครัวน้อยลง ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง การพ่ึงพาผู้อื่น การตาย
จากบุคคลในครอบครัวและการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามล าดับเหตุการณ์
ที่ท าให้เกิดความเครียดแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม เช่น เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเครียด
ในผู้สูงอายุไต้หวันที่ไม่พบในคนอเมริกัน ได้แก่ การให้การดูแลลูกสาวและลูกสะใภ้ในระยะหลังคลอด 
การไปเยี่ยมญาติ การจัดหาคู่ครองให้ลูกไม่ส าเร็จ การเลี้ยงหลาน การขัดแย้งกับบุตรและสะใภ้  
การขอค่าใช้จ่ายจากบุตร การขึ้นรถประจ าทาง บุตรปฏิเสธที่จะให้ตนเองอยู่ด้วย (Chokkanathan, S., 
2009) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้สูงอายุไทยเนื่องจากวัฒนธรรมคล้ายกัน ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็น
ลดความเครียดของตนเอง ในการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีการเผชิญความเครียดที่เหมาะสมนั้น เพนเดอร์ 
(Pender, 2011) ได้เสนอวิธีการจัดการกับความเครียดไว้ดังนี้ 

1) การลดความถี่ของสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด (minimizing the 
frequency of stress-inducing situation) โดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินชีวิต
ที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด เช่น การหางานอดิเรก การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

2) การเพ่ิมแรงต้านทานต่อความเครียด (increasing resistance to stress) การเพ่ิมแรง
ต้านทานต่อความเครียดสามารถท าได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ทางด้านจิตใจ สามารถท าได้โดยการปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพและการรับรู้ตนเอง ส่งเสริมความรู้สึก มีคุณค่าในตนเอง พัฒนาจุดมุ่งหมายของตนเองและ
เสริมสร้างแหล่งเผชิญความเครียด ส าหรับการจัดการกับความเครียดโดยการเพ่ิมแรงต้านทาน
ความเครียดทางด้านร่างกาย ท าได้โดยการออกก าลังกาย จากการศึกษาของ Loughlin (2004) ที่ศึกษา
การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายในสตรีสูงอายุ พบว่า การออกก าลังกายมีผลต่อการลด
ความรู้สึกเครียด เช่นเดียวกับการศึกษาของสมชาย ต่อเพ็ง (2552) และชุติมา วัฒนศักดิภูบาล (2552, 
หน้า 87) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีความเห็นว่าการออกก าลังกายท าให้จิตใจแจ่มใส กระปรี้กระเปร่าและมีความเครียดลดลง 

3) การสร้างเงื่อนไขตรงกันข้าม เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนทางสรีรวิทยา ที่มีผลมาจาก
ความเครียด (counter conditioning to avoid physiological arousal resulting from stress ) 
โดยการใช้เทคนิคผ่อนคลายต่างๆ เช่น การนั่งสมาธิ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายโดยใช้
เครื่องไบโอฟีดแบค (biofeedback) 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ให้บริการควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  

วิภาพร สิทธิศาสตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม (2550, หน้า 50) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาร์หิน ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยการศึกษาโดยการพิจารณารายด้าน 6 ด้าน พบว่า 
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1) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างมีการปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ทันทีเม่ือมีอาการผิดปกติ ค่าเฉลี่ย 3.58  

2) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
พฤติกรรมที่ปกติมากที่สุด คือ มีคนในครอบครัวดูแลและช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 3.58 

3) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรม
ที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการท ากิจกรรมเพ่ือยืดเส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา ค่าเฉลี่ย 3.43  

4) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
มากที่สุด รับประทานอาหารรสเค็มจัด ค่าเฉลี่ย 3.80  

5) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณและกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ พยายามท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ค่าเฉลี่ย 3.61 

6) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนา ด้านการจัดการกับความเครียดของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมที่ปกติมากที่สุดคือ สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ
ค่าเฉลี่ย 3.56 ผลการวิจัยนี้เสนอแนะให้จัดท าโปรแกรม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนมากขึ้น เน้นการปฏิบัติการออกก าลังกายที่ถูกต้อง และส่งเสริมเรื่องการจัดการ 

สมชาย ต่อเพ็ง (2552, หน้า 102) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยทางชีวสังคม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยามีละ ดอแม (2554, หน้า 91) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองอยู่ในระดับร้อยละ 42.40 และปัจจัย
ทางชีวสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสกับลักษณะที่พักอาศัย และภาวะสุขภาพ
ในบางส่วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05, .001 และ 
.05 ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยน า ซึ่งได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร พฤติกรรมด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกก าลังกาย การตรวจร่างกายประจ าปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และ .05 ส่วนปัจจัยเอื้อซึ่ง ได้แก่ การมีและเข้าถึงสถานบริการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพข องผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และปัจจัยเสริมซึ่งได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ใกล้ชิดและการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแหล่งต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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มาโนชญ์ แสงไสยาศน์ (2555, หน้า 86) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
ได้แก่ เพศ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยน าโดยรวม ได้แก่ ความรู้ เจตคติ การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจัยเอ้ือ โดยรวม ได้แก่ การมีและเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านนโยบาย/โครงการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และสื่อประชาสัมพันธ์ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญ .01 ส าหรับตัวแปร
ที่มีอ านาจในการท านายสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเอ้ือที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และเจตคติ สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลบางสะแกได้ร้อยละ 22.1 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ได้ประมวลมานั้น สรุปได้ว่าการที่จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 2) ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 3) ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
การมีและการเข้าถึงบริการหรือแหล่งบริการสาธารณสุข และการมีชมรมผู้สูงอายุ และปัจจัยเสริม 
ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การได้รับค าแนะน าจากเพื่อนหรือบุคคล
ในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีแบบจ าลอง PRECEDE 
model และทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์มาใช้เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
ดังกล่าว  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชงิบรรยาย (descriptive research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

3.1.1 ประชากร ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกอยู่ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
จ านวน 505 คน (ทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้ 
n =           N  

                  N ( e )2 

                      1+ 
เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือค่าพารามิเตอร์ เมื่อระดับ

นัยส าคัญเป็น 0.05 
แทนค่า n =             505  

                  1+505 (0.05)2 

     n = 223.20 หรือ 225 คน 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

ได้จ านวน 225 คน ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
6 ด้าน เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ จึงได้แบ่งลักษณะ แบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และสถานะทางสุขภาพ เป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
จ านวน 5 ข้อ 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยน า ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบให้เลือกตอบ คือ ถูก ผิด ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียวจ านวน 12 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 0 - 12 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงบวก 
ตอบใช่  ให้  1 คะแนน 
ตอบไม่ใช่ ให้  0 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงลบ 
ตอบใช่  ให้  0 คะแนน 
ตอบไม่ใช่ ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพรายข้อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 

ความรู้ระดับต่ า      คือได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.33 คะแนน 
ความรู้ระดับปานกลาง คือได้คะแนนระหว่าง 0.34 – 0.66  คะแนน 
ความรู้ระดับสูง        คือได้คะแนนมากกว่า 0.67  คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับต่ า    คือได้คะแนนน้อยกว่า 4.00  คะแนน 
ระดับปานกลาง  คือได้คะแนนระหว่าง 4.00 – 8.00 คะแนน 
ระดับสูง   คือได้คะแนนมากกว่า 8.00  คะแนน 

 
แบบสัมภาษณ์ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  ลักษณะของข้อค าถาม

เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า มีทั้งด้านบวก และด้านลบ จ านวน 12 ข้อ 
มีมาตราวัด 5 ระดับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงทั้งปริมาณและทิศทาง โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 12 – 60  
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความที่มีความหมายทางบวก 

ตัวเลือก   คะแนน  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง     5 
เห็นด้วย      4 
ไม่แน่ใจ      3 
ไม่เห็นด้วย     2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    1  

ข้อความที่มีความหมายเชิงลบ 
ตัวเลือก   คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1 
เห็นด้วย      2 
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ไม่แน่ใจ      3 
ไม่เห็นด้วย     4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    5 

เกณฑ์การพิจารณาระดับทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุรายข้อ แบ่งออกเป็น 
3 ระดับ (Best, 1977; อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้มีระดับคะแนนดังนี้ 

ทัศนคติระดับต่ า  ได้คะแนนระหว่าง  1.00 – 2.33 คะแนน 
ทัศนคติระดับปานกลาง ได้คะแนนระหว่าง  2.34 – 3.66 คะแนน 
ทัศนคติระดับสูง  ได้คะแนนระหว่าง  3.67 – 5.00 คะแนน 

แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะสุภาพของผู้สูงอายุ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า 
(rating scale) ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า มีทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 12 ข้อ มีมาตราวัด 5 ระดับ 
โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 12 – 60 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความที่มีความหมายทางบวก 

ตัวเลือก   คะแนน    
จริงที่สุด      5 
จริง      4 
ไม่แน่ใจ      3 
ไม่จริง      2 
ไม่จริงที่สุด     1 

ข้อความที่มีความหมายทางลบ 
ตัวเลือก   คะแนน 
จริงที่สุด      1 
จริง          2 
ไม่แน่ใจ      3 
ไม่จริง      4 
ไม่จริงที่สุด     5 

เกณฑ์การพิจารณาระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุรายข้อ แบ่งเป็น 3 ระดับ (Best, 
1977; อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
ของคะแนนที่ได้มีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับต่ า  ได้คะแนนระหว่าง  1 – 2.33 คะแนน 
ระดับปานกลาง ได้คะแนนระหว่าง  2.34 – 3.66 คะแนน 
ระดับสูง  ได้คะแนนระหว่าง  3.67 – 5.00 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมบริการ/แหล่งบริการ
สาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเป็นข้อค าถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบ ลักษณะของข้อค าถาม
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เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า จ านวน 12 ข้อ มีมาตรวัด 5 ระดับ 
เพ่ือให้ได้ขอ้มูลที่แสดงทั้งปริมาณและทิศทาง โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 12 – 60 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความที่มีความหมายทางบวก 

ตัวเลือก        คะแนน 
มากที่สุด  5 
มาก   4 
ปานกลาง  3 
น้อย   2 
น้อยที่สุด  1 

เกณฑ์การพิจารณาระดับการได้รับปัจจัยเอ้ือในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุรายข้อ  
แบ่งเป็น 3 ระดับ (Best, 1977; อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความรู้ ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้ คือ ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้  

ระดับต่ า  คือได้คะแนนระหว่าง  1.00 – 2.33 คะแนน 
ระดับปานกลาง   คือได้คะแนนระหว่าง  2.34 – 3.66 คะแนน 
ระดับสูง  คือได้คะแนนระหว่าง  3.67 – 5.00 คะแนน 

ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเสริม คือ การได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ให้สามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคคล
ทางการแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากเพื่อน และบุคคลในครอบครัวและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
สื่อต่างๆ เป็นข้อค าถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า (rating scale) 
ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า จ านวน 18 ข้อ มีมาตราวัด 5 ระดับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงทั้งปริมาณ
และทิศทาง โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 18 – 90 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวเลือก               คะแนน 
ได้รับมากท่ีสุด   5 
ได้รับมาก   4 
ได้รับปานกลาง   3 
ได้รับน้อย   2 
ได้รับน้อยที่สุด   1 

เกณฑ์การพิจารณาระดับการได้รับปัจจัยเสริมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุรายข้อ  
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Best, 1977; อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความรู้ ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้มีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับต่ า      คือได้คะแนนระหว่าง  1.00 – 2.33 คะแนน 
ระดับกลาง   คือได้คะแนนระหว่าง  2.34 – 3.66 คะแนน 
ระดับสูง      คือได้คะแนนระหว่าง  3.67 – 5.00 คะแนน 
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ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน ด้านการออกก าลังกาย
ด้านโภชนาการ ด้านการจัดการความเครียดในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ลักษณะของข้อค าถาม
เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า จ านวน 30 ข้อ มีมาตรวัด 5 ระดับ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงปริมาณและทิศทาง โดยมีค่าคะแนน ระหว่าง 30 – 150 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความที่มีความหมายทางบวก 

ตัวเลือก        คะแนน 
ปฏิบัติมากที่สุด  5 
ปฏิบัติมาก  4 
ปฏิบัติปานกลาง  3 
ปฏิบัติน้อย  2 
ปฏิบัติน้อยที่สุด  1 

ข้อความที่มีความหมายทางลบ 
ตัวเลือก        คะแนน 
ปฏิบัติมากที่สุด  1 
ปฏิบัติมาก  2 
ปฏิบัติปานกลาง  3 
ปฏิบัติน้อย  4 
ปฏิบัติน้อยที่สุด  5 

เกณฑ์การพิจารณาระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุรายข้อ แบ่งออกเป็น  
3 ระดับ (Best, 1977; อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้
ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้ คือ ซึ่งมีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับต่ า  คือคะแนนระหว่าง  1.00 – 2.33 คะแนน 
ระดับปานกลาง คือคะแนนระหว่าง  2.34 – 3.66 คะแนน 
ระดับสูง  คือคะแนนระหว่าง  3.67 – 5.00 คะแนน 

3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
1) ศึกษาค้นคว้าจากต าราทางวิชาการ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์

ส าหรับการวิจัย 
2) ศึกษาเอกสาร ต าราวารสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 3) น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีข้อค าถามโดยมีข้อค าถาม

โดยมีข้อค าถาม เป็นแบบปลายปิด และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
(2) การตรวจสอบสุขภาพของเครื่องมือจะท าการตรวจสอบความตรง (validity) 

น าแบบสัมภาษณ์และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ตรงตามวัตถุประสงค์
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ที่ต้องการวัดความถูกต้องและชัดเจนของการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้แบบวัดมีความสมบูรณ์   

(3) น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายและเสนอประธาน
กรรมการที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 
3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

3.3.1 การหาความตรงของเนื้อหา โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา เชิงโครงสร้างของเครื่องมือ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นและให้คะแนนในประเด็นที่ใช้ถาม
แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 

3.3.2 การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่นโดย ก าหนดให้มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาซึ่งได้ผล
การหาค่าความเท่ียงแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านความรู้ต่อการส่งเสริมสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 
0.823 ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.53 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.24 

2) ด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.763 

3) ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.745 

4) ด้านปัจจัยเอื้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.833 
5) ด้านปัจจัยเสริม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.968 
6) ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านการออกก าลังกาย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.791 
(2) ด้านการบริโภคอาหาร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.783 
(3) ด้านการจัดการกับความเครียด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.728 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ จะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุมัติและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.4.2 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ด้วยตนเอง 
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3.4.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าชมรมผู้สูงอายุ ต าบล
หนองไม้แก่น รวม 225 คน โดยผู้วิจัยแนะน าตนเอง อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

3.4.4 รวบรวมข้อมูลเป็นผู้บันทึกผลด้วยตนเองพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนจบ
การสัมภาษณ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

น าแบบสัมภาษณ์ที่เก็บได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

3.5.1 ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล 

3.5.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ในแต่ละปัจจัย
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ทดสอบด้วยสถิติ
วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ด้วยค่าไควสแควร์ (chi-square) และทดสอบด้วยสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficiency) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรม

ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภทการส ารวจ 
(survey research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานะทางสุขภาพ ปัจจัยน าที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจัยเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ คือ นโยบายส่งเสริม
กิจกรรมของผู้สูงอายุ การมีและการเข้าถึงสถานบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข และการมีชมรม
ผู้สูงอายุ ปัจจัยเสริมที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ คือ การได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์/เพ่ือน/บุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 225 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณค่าสถิติและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า ไคสแควร์
(chi-square) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม แต่ละปัจจัย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) และใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอในรูปของตารางประกอบด้วยค าอธิบายโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายใุนชมรมผู้สูงอายตุ าบลหนองไม้แก่น 
 

ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
97 
128 

 
43.1 
56.9 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อายุ 

60-69 ปี 
70-79 ปี 
80 ปีหรือมากกว่า 

 
155 
62 
8 

 
68.9 
27.5 
3.6 

3. สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยก 

 
32 
147 
46 

 
14.2 
65.3 
20.5 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่มีรายได้      
5,000 บาท หรือน้อยกว่า 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาทขึ้นไป 

 
13 
67 
99 
31 
15 

 
5.8 
29.8 
44.0 
13.8 
6.6 

5. สถานะทางสุขภาพ 
เจ็บป่วย 
ไม่เจ็บป่วย 

 
160 
65 

 
71.1 
28.9 

 
จากตาราง 1  พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.9 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.9 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 65.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และสถานะทางสุขภาพ มีผู้เจ็บป่วยมากกว่า
ไม่เจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 71.1 

4.1.2 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติต่อสุขภาพ และการรับรู้ภาวะ
สุขภาพ 

 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

 X  S.D. ระดับ 
1. หลักในการออกก าลังกายที่ดี คือควรออกก าลังกายครั้งละนานๆ 

และให้เหนื่อยมากท่ีสุด 
0.93 0.25 สูง 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
N = 225 

 X  S.D. ระดับ 
2. การท ากายบริหาร แอโรบิคและร าไทเก็ก เป็นกิจกรรมที่มีการยึด

เส้นยึดสาย คลายกล้ามเนื้อและการอ่อนตัวของข้อ 
0.96 0.19 สูง 

3. การลดความเครียดจากปัญหาสุขภาพ สามารถท าได้โดย 
การค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขที่สาเหตุนั้นๆ 

0.86 0.35 สูง 

4. ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเมื่อรับประทานแล้วมีฤทธิ์ 
ท าให้คลายเครียด 

0.43 0.43 ปานกลาง 

5. การดื่มน้ าเย็นจัดเป็นการเพ่ิมความสดชื่นให้กับร่างกาย 0.49 0.50 ปานกลาง 
6. ผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารโดยลดปริมาณ

อาหารในแต่ละมื้อ แต่รับประทานให้บ่อยขึ้น อาจเป็น 4-5 มื้อ
ต่อวัน 

0.51 0.50 ปานกลาง 

7. การตรวจสุขภาพประจ าปี ควรท าอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 0.93 0.26 สูง 
8. เมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติเล็กน้อยควรซื้อยามารับประทานเอง 0.33 0.47 ต่ า 
9. การเข้าวัดถือศีลเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิต 

อยู่ได้อย่างสงบสุข 
0.87 0.34 สูง 

10. การสูญเสียสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญในชีวิตเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ผู้สูงอายุขาดความมั่นคงทางจิตใจ 

0.29 0.45 ต่ า 

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ 

0.90 0.29 สูง 

12. เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ผู้สูงอายุควรปรึกษาลูกหลาน  
หรือคนในครอบครัว 

0.80 0.42 สูง 

ภาพรวมด้านความรู้การส่งเสริมสุขภาพ 0.69 0.37 สูง 
 

จากตาราง 2  พบว่า ภาพรวมด้านความรู้การส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง ได้แก่ เรื่อง 
การท ากายบริหาร แอโรบิคและร าไทเก๊ก หลักในการออกก าลังกายที่ดี การตรวจสุขภาพประจ าปี 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การเข้าวัดถือศีล การลดความเครียดจากปัญหาสุขภาพ เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ
ควรปรึกษาลูกหลาน โดยในภาพรวมระดับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง 

 

ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
1. เมื่อท างานเหนื่อยแล้วไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายอีก 3.09 1.17 ปานกลาง 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
2. การออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 3.20 1.20 ปานกลาง 
3. ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารตามที่ตนเองชอบ 2.66 0.91 ปานกลาง 
4. ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารรสหวานจัดเพื่อเพ่ิม 

ความสดชื่น 
2.76 0.99 ปานกลาง 

5. การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น 3.93 0.91 สูง 
6. ผู้สูงอายุควรไปพบแพทย์ทันทีเม่ือมีอาการผิดปกติ 

ของร่างกาย 
3.88 0.91 สูง 

7. ในบางครั้งท่านรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 3.12 0.98 ปานกลาง 
8. ท่านรู้สึกหมดหวังในชีวิต 3.18 1.08 ปานกลาง 
9. การพูดคุยกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องน่าเบื่อ 3.04 1.14 ปานกลาง 
10. การออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านท าให้ท่านมีความสุข 3.70 0.77 สูง 
11. เมื่อมีความเครียดท่านมักจะอยู่เงียบๆ คนเดียว 2.80 0.95 ปานกลาง 
12. ท่านตื่นเต้นง่ายเมื่อพบกับเหตุการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย 2.52 0.87 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ 3.16 0.99 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3  พบว่า ด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูงมีใน เรื่อง การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ควรไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติของร่างกายและการออกไปสังสรรค์กับเพ่ือนบ้าน
ท าให้มีความสุข และระดับปานกลางพบว่ามีในเรื่อง การออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก รู้สึกหมดหวัง
ในชีวิต รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ท างานเหนื่อยแล้วไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายอีก การพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน
เป็นเรื่องน่าเบื่อ เมื่อมีความเครียดท่านมักจะอยู่เงียบๆ คนเดียว ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารรสหวานจัด
เพ่ือเพ่ิมความสดชื่น ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารตามที่ตนเองชอบและตื่นเต้นง่ายเมื่อพบกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย โดยภาพรวมด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
1. การออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้อวัยวะต่างๆ ทรุดโทรม

เร็วกว่าเดิม 
3.64 0.94 ปานกลาง 

2. ท่านรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงข้ึนเมื่อได้ออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

3.79 0.98 สูง 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
3. ท่านต้องรับประทานอาหารช้าๆ เพราะถ้ารับประทานอาหาร

เร็วเกินไปอาจท าให้ส าลักได้ 
3.75 0.88 สูง 

4. ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพราะรับประทานผักและผลไม้ 
เป็นประจ า 

3.88 0.61 สูง 

5. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลาน 3.32 1.13 ปานกลาง 
6. ท่านรู้สึกเบื่อกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 3.44 1.04 ปานกลาง 
7. ท่านไม่ชอบตรวจสุขภาพประจ าปีเพราะท าให้พบว่า 

เป็นโรคอะไรมากยิ่งข้ึน 
3.11 1.22 ปานกลาง 

8. ท่านมีระบบขับถ่ายท่ีเป็นปกติ 3.41 0.85 ปานกลาง 
9. มีความพอใจในภาวะสุขภาพของท่าน 3.70 0.67 สูง 
10. ท่านคิดว่าท าจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน ไม่เครียด  

จะท าให้มอีายุยืนยาว 
3.77 0.78 สูง 

11. ท่านพักผ่อนนอนหลับ ให้เพียงพอเพ่ือผ่อนคลาย 
ความตึงเครียด 

3.90 0.75 สูง 

12. ท่านคิดว่าตนเองมีความเครียดง่าย 2.67 0.92 ปานกลาง 
ภาพรวมด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ 3.53 0.90 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4  พบว่า ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับสูงมีในเรื่อง พักผ่อนนอนหลับ 

ให้เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรงเพราะรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า  ร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อ
ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การท าจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน ไม่เครียด 
จะท าให้มีอายุยืนยาว การรับประทานอาหารเร็วเกินไปอาจท าให้ส าลักได้  มีความพอใจในภาวะ
สุขภาพของตนเอง และระดับด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพระดับปานกลางพบว่ามีในเรื่อง การออกก าลัง
กายเป็นประจ าจะท าให้อวัยวะต่างๆ ทรุดโทรมเร็วกว่าเดิม รู้สึกเบื่อกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลาน ไม่ชอบตรวจสุขภาพประจ าปี คิดว่าตนเองมีความเครียดง่าย 
โดยภาพรวมพบว่าด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

4.1.3 ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและการเข้าถึงบริการ/
แหล่งบริการสาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเอื้อ 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไม้แก่น มีการก าหนด

นโยบายให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
4.03 0.58 สูง 

2. นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 3.82 0.65 สูง 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไม้แก่นมีการจัดสรร

งบประมาณในกิจกรรมชมรม ของชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
3.80 0.71 สูง 

4. ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลหนองไม้แก่น 

3.82 0.72 สูง 

5. ท่านได้รับความช่วยเหลือหรือค าแนะน า 
จากบุคลากรสาธารณสุข 

3.53 0.67 ปานกลาง 

6. ท่านมีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของชมรม 3.66 0.67 ปานกลาง 
7. ชมรมมีกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 3.77 0.70 สูง 
8. ชมรมมีสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.76 0.75 สูง 
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมของชมรมอยู่ใกล้บ้านท่าน 3.65 0.71 ปานกลาง 
10. สถานที่จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมีความสะดวก 

กับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
3.70 0.72 สูง 

11. ชมรมมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
ของชมรม 

3.87 0.78 สูง 

12. ชมรมช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

3.87 0.78 สูง 

ภาพรวมปัจจัยเอื้อ 3.77 0.70 สูง 
 
จากตาราง 5  พบว่า ภาพรวมด้านปัจจัยเอ้ืออยู่ในระดับสูง ได้แก่เรื่องการก าหนดนโยบาย

ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ  ชมรมช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ชมรมมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ มีความสะดวก
ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการมีการจัดสรรงบประมาณ
ในกิจกรรมชมรม ชมรมมีกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ สถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมีความสะดวก ตามล าดับ 

4.1.4 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเสริม 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
 

3.72 
 

1.17 
 

สูง 
2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 3.86 0.66 สูง 
3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.85 0.68 สูง 

2. ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกาย   
1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 

 
3.79 

 
0.86 

 
สูง 

2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 3.82 0.75 สูง 
3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.62 0.88 สูง 

3. ท่านได้รับค าแนะน าการรับประทานอาหาร   
1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 

 
3.93 

 
0.85 

 
สูง 

2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 4.08 0.78 สูง 
3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.87 0.83 สูง 

4. ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 

 
3.76 

 
0.85 

 
สูง 

2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 3.72 0.75 สูง 
3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.56 0.77 ปานกลาง 

5. ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาวะทางปัญญา 
1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 

 
3.64 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 3.50 0.89 ปานกลาง 
3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.33 0.81 ปานกลาง 

6. ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการจัดการด้านอารมณ์ 
1) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 

 
3.98 

 
0.84 

 
สูง 

2) จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 3.81 0.74 สูง 

3) จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 3.67 0.80 สูง 
ภาพรวมปัจจัยเสริม 3.75 0.82 สูง 

 
จากตาราง 6  พบว่า ภาพรวมด้านปัจจัยเสริมอยู่ในระดับสูง มีเพียงการได้รับค าแนะน า

ในเรื่องการดูแลสุขภาวะทางปัญญาท่ีอยู่ในระดับกลาง 
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4.1.5. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
 

ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
ด้านการออกก าลังกาย 
1. ท่านมีการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนออกก าลังกาย 
2. ท่านมีการอบอุ่นร่างกาย ก่อนออกก าลังกาย 
3. ท่านออกก าลังกายสัปดาห์ละ 4 – 5 ครั้ง 
4. ท่านออกก าลังกายอย่างน้อย ครั้งละ 20 - 30 นาที 
5. ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย 
6. ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยปานกลาง 
7. ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยมาก 
8. ท่านท างานแทนการออกก าลังกาย 
9. ท่านมีเพ่ือนมาร่วมออกก าลังกาย 
10. ท่านดื่มน้ าทันทีหลังจากการออกก าลังกาย 
ด้านการรับประทานอาหาร 
1. ท่านรับประทานอาหารหลากหลายไม่ซ้ าซาก 
2. ท่านรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า 
3. ท่านรับประทานอาหารโดยการเคี้ยวช้าๆ ให้ละเอียด 
4. ท่านรับประทานขนมหวาน 
5. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
6. ท่านรับประทานอาหารรสเค็ม 
7. ท่านรับประทานอาหารทอดเป็นประจ า 
8. ท่านรับประทานอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก 
9. ท่านดื่มชา กาแฟเป็นประจ า 
10. ท่านรบประทานอาหารปิ้ง ย่างที่ไหม้เกรียมเป็นประจ า 
ด้านความเครียด 
1. ท่านรับประทานยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท 
2. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพ่ือคลายเครียด 
3. เมื่อท่านรู้สึกเครียดท่านจะไปพักผ่อนเพ่ือคลายเครียด 
4. เมื่อท่านมีความทุกข์ท่านจะนั่งสมาธิและสวดมนต์ 
5. ท่านปรึกษาปัญหาชีวิตกับผู้อ่ืน 
6. ท่านระบายความเครียดด้วยการออกก าลังกาย 
7. ท่านท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 

 
4.10 
3.87 
3.90 
2.89 
3.66 
3.94 
3.93 
3.67 
3.78 
4.05 

 
3.70 
3.75 
3.45 
2.97 
4.31 
3.81 
3.42 
3.50 
3.47 
3.47 

 
3.93 
3.70 
3.59 
3.63 
3.22 
4.05 
4.34 

 
0.76 
0.66 
0.80 
1.19 
0.88 
0.59 
0.61 
0.68 
0.66 
1.18 

 
0.63 
0.63 
0.73 
0.97 
0.96 
0.57 
0.64 
0.77 
0.78 
0.90 

 
0.51 
0.67 
0.66 
0.70 
1.03 
1.16 
0.99 

 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
N = 225 

X  S.D. ระดับ 
ด้านความเครียด 
8. เมื่อเกิดปัญหาท่านจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 

หาทางควบคุมสถานการณ์ให้ได้ 
9. ท่านสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง 
10. ท่านให้ก าลังใจตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น 

 
3.21 

 
3.74 
2.75 

 
1.26 

 
0.76 
0.91 

 
ปานกลาง 

 
สูง 

ปานกลาง 
ภาพรวมพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  3.66 0.80 ปานกลาง 

จากตาราง 7  พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นอยู่ในระดับใด 
 

ตาราง 8  ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
 

หมายเหตุ:  n = จ านวน, % = ร้อยละ 
 

จากตาราง 8  พบว่า ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.66, S.D. = 0.80) 

4.2.2 ปัจจัยทางส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ต าบล
หนองไม้แก่น 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ผลการวิเคราะห์
ปรากฏตามตาราง 9 

 

พฤติกรรมการส่งเสริม 

ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

 

X  

 

S.D. ต่ า หรือ ปานกลาง สูง 
n  %  n % 

พฤติกรรม 125  
 

55.60  
 
 

100 44.40 
 
 

3.66 
 
 

0.80 
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ตาราง 9  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

 

2χ  

 

p-value 

    ต่ าหรือ  ปานกลาง สูง   
 n %  n %   

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
 

 
38 
87 

 
    16.89 
    38.67 

 
 

59  
26.22 
18.22 

18.52   <0.001 

2. อายุ 
60-69 ปี 
70-79 ปี 
80 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยก 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่มีรายได ้
น้อยกว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001- 20,000 บาท 
20,000 บาทข้ึนไป 

5. สถานะสุขภาพ 
เจ็บป่วย 
ไม่เจ็บป่วย 

  
99 
29 
2 
 

16 
80 
29 
 

10 
34 
55 
17 
9 
 

97 
28 

 
41.77 
12.89 
0.89 

 
7.11 
35.56 
12.89 

 
4.44 
15.11 
24.44 
7.56 
4.00 

 
43.11 
12.44 

  
61 
33 
6 
 

16 
67 
17 
 
3 
33 
44 
14 
6 
 

63 
37 

 
27.11 
14.67 
2.67 

 
7.11 
29.78 
7.55 

 
1.33 
14.67 
19.56 
6.22 
2.67 

 
28.00 
16.45 

6.68 

 

1.521 

 

 
3.158 

 
 
 
 
 

5.765 

 

 0.037 

 

0.467 

 

 
  0.532 

 
 
 
 
 

  0.016 
 

หมายเหตุ:  p < .05, *p = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์, n = จ านวน, % = ร้อยละ 
 

จากตาราง 9  พบว่า เพศ อายุ สถานะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานภาพ 
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 2 บางส่วน 

4.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
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มีความสัมพันธ์กับพฤตติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
โดยวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หมายถึง ดัชนีที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองชุดซึ่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นบวก แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าสูงด้วย  
แต่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์ในทางกลับกัน กล่าวคือ 
ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าต่ าและถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าต่ า ตัวแปรอีกตัว
ก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าสูง ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่า ตัวแปรสองตัวนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม

ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
 

ปัจจัยน า 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value 
1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ .096 .150 
2) ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ .272 .000 
3) การรับรู้สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ .295 .000 

หมายเหตุ: p < .05 *p = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 

จากตาราง 10  พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้สภาวะสุขภาพ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นยอมรับสมมติฐานที่ 3 บางส่วน 

4.2.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ นโยบาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข และการมีกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น
โดยวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง11 
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ตาราง 11  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

 

ปัจจัยเอื้อ 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value 

1) นโยบายส่งเสริมกิจกรรมขอผู้สูงอายุ .217 .001 
2) การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข .008 .904 
3) การมกีิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ .096 .150 
หมายเหตุ: p < .05 *p = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 

จากตาราง 11  พบว่า นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การมีและการเข้าถึง
สถานบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข และการมีชมรมผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 4 บางส่วน 

4.2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากเพื่อน และบุคคลในครอบครัว  
และการได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น โดยวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ดังแสดง
ในตาราง 12 

 
ตาราง 12  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม

ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

ปัจจัยเสริม 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value 

1) การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
บุคลากรทางการแพทย์ 

.016 .810 

2) การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคล 
ในครอบครัว 

.131 .050 

3) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ .313 .000 
หมายเหตุ: p  < .05 *p = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
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จากตาราง 12  พบว่า การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและ
บุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมสมมติฐานบางส่วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ยอมรับ
สมมติฐานที่ 5 บางส่วน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

ต าบลหนองไม้แก่น เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภทการส ารวจ (survey research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น โดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิด PRECEDE model มาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นซึ่งผลที่ได้รับจาก
การศึกษาวิจัยจะน าไปสู่การแก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ถูกต้องและ
เหมาะสมมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นภาระ
แก่บุตรหลาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการในเขตต าบลหนองไม้แก่น ประชากรที่ศึกษาคือผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น จ านวน 505 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาจ านวน 225 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก โดยใช้วิธียึดความสะดวกของผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นหลัก 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองและได้ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์
โดยวิธีของ Cronbach Alpha Coefficent โดยก าหนดให้มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาซึ่งได้ผลการหาค่าความเที่ยงแต่ละด้านดังนี้แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 แบบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 แบบสัมภาษณ์ด้านการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเอ้ือได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเสริมได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบสัมภาษณ์ข้อมูล
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองไม้แก่น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในชมรมจะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์หรือไม่นั้น สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี และแนวคิด PRECEDE MODEL ที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงเมื่อน ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติแล้วพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานะสุขภาพ ปัจจัยน าได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

63 

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และการรับรู้สภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการ
สาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวและการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองไม้แก่น หรือไม่ 

5.1.1 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย 

ด้านการรับประทานอาหาร และด้านความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.66, S.D. = 0.80)    
5.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น   
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น   

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง 
( X = 0.69, S.D. = 0.37) ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.16, 
S.D. = 0.99 ) การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับ  ปานกลาง  ( X  = 3.53 ,  S.D. = 0.90 )  จากการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์พบว่าความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม แต่ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นยอมรับสมติฐานบางส่วน 

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ  ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุขและการมีกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ/ได้รับ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  
การมีและการเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุข และการมีชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับ สูง ( X  = 
3.77, S.D. = 0.70) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การมีและ
การเข้าถึงบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุขและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น ดังนั้นยอมรับสมติฐานที่ 4 
บางส่วน 
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5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเพ่ือน หรือบุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ 
การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวและการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ อยู่ใน
ระดับสูง ( X  = 3.75, S.D. = 0.82) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
แต่การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวและการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต าบลหนองไม้แก่น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการและ

ด้านการจัดการกับความเครียด พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีระดับการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 125 คน ร้อยละ 55.60 อยู่ในระดับสูง 100 คน 
ร้อยละ 44.40 เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พบว่าพฤติกรรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ 
และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาวิภาพร 
สิทธิศาสตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม (2550, หน้า 50) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาร์หิน ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
พฤติกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานะทางสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

เพศ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.9 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีร้อยละ 43.1 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 78 คน ร้อยละ 34.67 และระดับสูง จ านวน 50 คน ร้อยละ 22.23 จึงท าให้เพศ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น แสดงว่าเพศหญิง
ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของอัญชลี นพรัตน์ (2552, หน้า 82) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับการศึกษาของพนัชญา  
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ประดับสุข (2552, หน้า 123) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

อายุ พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 69 ปี ร้อยละ 68.88 รองลงมาอายุ 70  - 79 ปี 
ร้อยละ 27.56 เมื่อน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุตั่งแต่ 60 – 69 ปี มีระดับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 94 คน ร้อยละ 41.77 ระดับสูงจ านวน 61 คน ร้อยละ 27.11 
ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ อาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกาย
ที่ยังแข็งแรงไม่เสื่อมโทรมจึงท าให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจัดขึ้นได้จึงท าให้อายุ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของอัญชลี นพรัตน์ (2552, หน้า 84) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

สถานภาพสมรส พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 65.34 
รองลงมาคือสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 20.44 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสคู่ มีระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 80 คน ร้อยละ 35.56 และ
อยู่ในระดับสูงจ านวน 67 ร้อยละ 29.78 อาจเป็นเพราะว่าการมีความสัมพันธ์อันดีต่อคู่สมรส ซึ่งสนับสนุน
และเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมซึ่งท าให้สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพนัชญา 
ประดับสุข (2552, หน้า 124) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ยามีละ ดอแม (2554, หน้า 91) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท
ต่อเดือนร้อยละ 44.0 รองลงมามีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 29.8 เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05 เนื่องจากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูงจึงเป็นปัจจัย
ที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกซ้ือ/รับบริการทางสุขภาพได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยจึงท าให้ผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีซึ่ง Pender (1982) กล่าวว่า ผู้มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดีจะมีโอกาส
ในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมมีความสุขกายสบายใจ 
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มีการกินดีอยู่ดี มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธนธัช ธนิกกุล (2553, หน้า 85) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในอ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก ่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่ผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพค่อนข้างน้อยเช่นในเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
เพียงเล็กน้อย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะซื้อยามารับประทานเองจึงท าให้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุไม่สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพัชรี ลัคคะ วิสสุต (2549, หน้า 91) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ผลการวิจัยพบว่าความรู้
กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
และสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชลี นพรัตน์ (2552, หน้า 85) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้มีทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีย์ เลาหพงษ์ 
(2549, หน้า 124) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อ
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิและสอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย ต่อเพ็ง (2552, หน้า 86) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลวิจัยพบว่าทัศนคติ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาวะ
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์การรับรู้สภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
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การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูงจึงท าให้ผู้สูงอายุรู้ถึงสภาวะ
สุขภาพของตนเองและน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพเป็นผลให้เกิดการรับรู้ภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีย์ เลาหพงษ์ 
(2549, หน้า 125) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของมาโนชญ์ แสงไสยาศน์ (2555, หน้า 86) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ  

5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและ
การเข้าถึงสถานบริการหรือแหล่งบริการสาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้รับนโยบาย
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในชมรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และแต่ละกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมจึงท าให้นโยบายส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สมชาย ต่อเพ็ง (2552, หน้า 87) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใน
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่านโยบายส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

การมีและการเข้าถึงบริการ แหล่งบริการสาธารณสุข และกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุต าบล
หนองไม้แก่น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่
อยู่ในเขตชุมชนที่เดินทางสะดวกท าให้การมีและเข้าถึงสถานบริการ แหล่งบริการสาธารณสุขสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังก็ยังคงมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนการมีชมรมผู้สูงอายุ 
เนื่องจากบริบทและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนั้นอยู่ในชุมชนที่เริ่มเจริญแล้วท าให้
สถานที่อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ มีมาก เช่น ลานเต้นแอโรบิค สนามกีาา สถานที่
วิ่งออกก าลังกาย เป็นต้น ท าให้การมีชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมาโนชญ์ แสงไสยาศน์ (2555, หน้า 89) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบว่านโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การมีและเข้าถึงสถานบริการ/แหล่งบริการสาธารณสุขและ
กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสะแก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ   
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5.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเพ่ือน หรือบุคคลในครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่าผู้สูงอายุในชมรมได้รับการได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์  
การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้ารับบริการด้านการสาธารณสุขเป็นประจ าอยู่แล้วทุกครั้งที่
ผู้สูงอายุเข้ารับบริการก็จะได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสมอ ดังนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จึงคิดว่าตนเองไม่จ าเป็นต้องเข้ารับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมชาย ต่อเพ็ง (2552, หน้า 88) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ 
การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและคนในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

การได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวและการได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว 
และการได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวเป็นบุคคลที่ผู้สูงอายุใกล้ชิดและสนิทสนม 
ท าให้ผู้สูงอายุเชื่อและไว้วางใจในการรับฟังค าแนะน าในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนการได้รับ
ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ทีวี และวารสารในชุมชน
และชมรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( X = 3.75, 
S.D. = 0.82) จึงท าให้ปัจจัยเสริมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย ต่อเพ็ง (2552, หน้า 88) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าการได้รับข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) หน่วยงานของชมรมและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ

ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและมีการก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลหนองไม้แก่นกับชมรมอ่ืนๆ 
โดยเข้าร่วมองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
และความร่วมมือกับชมรมอ่ืนๆ  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ
ให้รับรู้ถึงผลดีของการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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3) จัดการฝึกอบรมศึกษา สัมมนา เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ จ าเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงประโยชน์หรือข้อดีของการส่งเสริม
สุขภาพและก าจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรค์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
แนะน าให้ท าแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงาน

ศึกษาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เพ่ือค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ 
หรือการแก้ปัญหา เช่น การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ โดยด าเนินการวิจัย
ในทีป่ฏิบัติงานนั้นเอง 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๔๒      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณกนกพร ทองเลื่อน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัตน์ จิระเดชประไพ) 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/์โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๔๒      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณนงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๔๒      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณภิรมย์ สงวนทรัพย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” ซ่ึงขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๔๒      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณสมบัติ ทั่งทอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๔๒      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/ ๑๗๕      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย    
 

เรียน ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังเย็น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น” 

 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น”   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                     (อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย) 

 รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/ ๑๘๔      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขออนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไม้แก่น 
 

ด้วยนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น”   

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา) 

         รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น 

ค าชี้แจง  

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น  
และต้องการทราบความรู้ และความคิดเห็นของผู้สูงอายุตามสภาพความเป็นจริง ขอให้ท่านตอบตาม
ความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน ค าตอบที่ได้จะเก็บเป็นความลับและข้อมูลที่รวบรวมได้จะน าเสนอเป็น
ภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
อย่างครบถ้วนทุกข้อ 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยน าของผู้สูงอายุมี 3 ด้าน  

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจ านวน 
12 ข้อ  

 2. ด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จ านวน 12 ข้อ 
  3. ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ จ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเอื้อ จ านวน 12 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเสริม จ านวน 18 ข้อ 
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 30 ข้อ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล) 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างหรือ 

หน้าข้อความ ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

1. เพศ 
(1)  ชาย  
(2)  หญิง 

2. ปัจจุบันท่านอายุ....................ปี  (ระบุจ านวนเต็ม) 
 

3. สถานภาพสมรส 
(1) โสด 
(2) สมรส 
(3) หม้าย / หย่า / แยก 
 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(1) ไม่มีรายได ้
(2) 5,000  บาทหรือน้อยกว่า   
(3) 5,001  -  10,000  บาท 
(4) 10,001  -  20,000บาท 
(5) 20,001บาทข้ึนไป 

 
5. สถานะทางสุขภาพ 

(1) เจ็บป่วย  ระบุโรค/สาเหตุการป่วย.......................................................... 
(2) ไม่เจ็บป่วย 
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ส่วนที่  2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยน าของผู้สูงอายุ  

2.1   ด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจง:  โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วเลือกท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่
ตรงกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เพียงข้อละ 1 ค าตอบ (โปรดตอบทุกข้อ) 

 

ล าดับ 
 

ข้อค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 หลักในการออกก าลังกายท่ีดี คือควรออกก าลังกายครั้งละนานๆ และ

ให้เหนื่อยมากท่ีสุด 
  

2 การท ากายบริหาร แอโรบิคและไทเก็ก เป็นกิจกรรมที่มีการยึดเส้นยึด
สาย คลายกล้ามเนื้อและการอ่อนตัวของข้อ 

  

3 การลดความเครียดจากปัญหาสุขภาพ สามารถท าได้โดยการค้นหา
สาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขท่ีสาเหตุนั้นๆ 

  

4 ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเมื่อรับประทานแล้วมีฤทธิ์ท าให้
คลายเครียด 

  

5 การดื่มน้ าเย็นจัดเป็นการเพ่ิมความสดชื่นให้กับร่างกาย    
6 ผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารโดยลดปริมาณอาหาร

ในแต่ละม้ือ แต่รับประทานให้บ่อยข้ึน อาจเป็น 4-5 มื้อต่อวัน 
  

7 การตรวจสุขภาพประจ าปี ควรท าอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง   
8 เมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติเล็กน้อยควรซื้อยามารับประทานเอง    
9 การเข้าวัดถือศีลเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างสงบสุข 
  

10 การสูญเสียสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญในชีวิตเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ
ขาดความมั่นคงทางจิตใจ 

  

11 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ 

  

12 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ  ผู้สูงอายุควรปรึกษาลูกหลาน  หรือคนใน
ครอบครัว 
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2.2 ด้านทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านที่สุด เพียงข้อเดีย 

ละ 1 ค าตอบ (โปรดตอบทุกข้อ) โดยแต่ละข้อค าถามมีความหมายดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง(5)  หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 
เห็นด้วย(4)  หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นมาก 
ไม่แน่ใจ(3)  หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่แน่ใจกับข้อความนั้น 
ไม่เห็นด้วย(2)  หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้นมาก 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 

 

ล าดับ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านคิดว่าผู้ที่ท างานเหนื่อยแล้วไม่จ าเป็นต้องออก

ก าลังกายอีก 
     

2 ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก      
3 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารตามที่

ตนเองชอบ 
     

4 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารรสหวานจัด
เพ่ือเพ่ิมความสดชื่น 

     

5 ท่านคิดว่าการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นเรื่องที่จ าเป็น      
6 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุควรไปพบแพทย์ทันทีเม่ือมีอาการ

ผิดปกติของร่างกาย 
     

7 ในบางครั้งท่านรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า      
8 ท่านรู้สึกหมดหวังในชีวิต      
9 ท่านคิดว่าการพูดคุยกับเพ่ือนบ้านเป็นเรื่องน่าเบื่อ      
10 การออกไปสังสรรค์กับเพ่ือนบ้านท าให้ท่านมีความสุข      
11 เมื่อมีความเครียดท่านมักจะอยู่เงียบๆ คนเดียว      
12 ท่านตื่นเต้นง่ายเมื่อพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย      
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2.3 ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจง:  โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 
ข้อละ  1 ค าตอบ (โปรดตอบให้ครบทุกข้อ) โดยแต่ละข้อค าตอบมีความหมายดังนี้ 

จริงที่สุด(5) หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 
จริง(4)  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นมาก 
ไม่แน่ใจ(3) หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นไม่แน่ใจกับข้อความนั้น 
ไม่จริง(2)  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้นมาก 
ไม่จริงที่สุด(1) หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 

 

 

 

 

ล าดับ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้อวัยวะ

ต่าง ๆ ทรุดโทรมเร็วกว่าเดิม 
     

2 ท่านรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อได้ออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

     

3 ท่านต้องรับประทานอาหารช้าๆ เพราะถ้ารับประทาน
อาหารเร็วเกินไปอาจท าให้ส าลักได้ 

     

4 ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพราะรับประทานผักและผลไม้ 
เป็นประจ า 

     

5 ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลาน      
6 ท่านรู้สึกเบื่อกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน      
7 ท่านไม่ชอบตรวจสุขภาพประจ าปีเพราะท าให้พบว่า 

เป็นโรคอะไรมากยิ่งข้ึน 
     

8 ท่านมีระบบขับถ่ายที่เป็นปกติ      
9 ท่านมีความพอใจในภาวะสุขภาพของท่าน      
10 ท่านคิดว่าท าจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน ไม่เครียด  

จะท าให้มีอายุยืนยาว 
     

11 ท่านพักผ่อนนอนหลับ ให้เพียงพอเพ่ือผ่อนคลาย 
ความตึงเครียด 

     

12 ท่านคิดว่าตนเองมีความเครียดง่าย       
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ส่วนที่  3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลปัจจัยเอื้อ 
ค าชี้แจง:  โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องว่างท้ายข้อค าถามที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียง  

ข้อละ1ค าตอบ (โปรดตอบทุกข้อ) โดยแต่ละข้อค าตอบมีความหมายดังนี้ 
มากที่สุด  หมายถึง  ท่านมคีวามพึงพอใจ / การได้รับตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 
มาก  หมายถึง  ท่านมคีวามพึงพอใจ / การได้รับตรงกับข้อความนั้นมาก 
ปานกลาง  หมายถึง  ท่านมคีวามพึงพอใจ / การได้รับไม่แน่ใจกับข้อความนั้น 
น้อย  หมายถึง  ท่านมคีวามพึงพอใจ / การได้รับไม่ตรงกับข้อความนั้นมาก 
น้อยที่สุด  หมายถึง  ท่านมคีวามพึงพอใจ / การได้รับไม่ตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด 
 

 
ล าดับ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ / การ
ได้รับ 

5 4 3 2 1 
1 ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่น มีการก าหนดนโยบายให้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
     

2 นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการของท่าน      
3 ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นได้รับการจัดสรร

งบประมาณในกิจกรรมชมรม ของชมรมผู้สูงอายุ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

4 ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบล
หนองไม้แก่น 

     

5 ท่านได้รับความช่วยเหลือหรือค าแนะน าจากบุคลากร
สาธารณสุข 

     

6 ท่านมีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของชมรม      
7 กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้แก่นสอดคล้องกับ

ความต้องการของท่าน 
     

8 ชมรมมีสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ       
9 สถานที่ในการจัดกิจกรรมของชมรมอยู่ใกล้บ้านท่าน      
10 สถานที่จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมีความสะดวก 

กับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
     

11 ชมรมมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
ของชมรม 

     

12 ชมรมช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
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ส่วนที่  4 ปัจจัยเสริม 
ค าชี้แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างท้ายข้อค าถามที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียง 

ข้อละ 1 ค าตอบ (โปรดตอบทุกข้อ) โดยแต่ละข้อค าตอบมีความหมายดังนี้ 
มากที่สุด(5) หมายถึง  ได้รับมากกว่า  6– 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 
มาก(4)  หมายถึง  ได้รับ  4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปานกลาง (3) หมายถึง  ได้รับ  3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
น้อย(2)  หมายถึง  ได้รับ  2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
น้อยที่สุด(1) หมายถึง ได้รับ  1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือไม่ได้รับเลย 

 
ล าดับ 

 
ข้อค าถาม 

 

ระดับการไดร้ับ 

5 4 3 2 1 
1 ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

1.1 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ 
1.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 

1.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 

     

2 ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกาย   
2.1 จากเจ้าหน้าที่สาธรณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ 
2.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 
2.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 

     

3 ท่านได้รับค าแนะน าการรับประทานอาหาร   
3.1 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ 
3.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว  
3.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 

     

4 ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
4.1 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /บุคลากรทางการแพทย์ 
4.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 
4.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 

     

5 ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาวะทางปัญญา 
5.1 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ 
5.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 
5.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี เป็นต้น 

     

6 ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการจัดการด้านอารมณ์ 
6.1 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ 
6.2 จากเพ่ือนและคนในครอบครัว 
6.3 จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เป็นต้น 
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ส่วนที่  5 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติตนของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว

ในแต่ละข้อค าถาม 
ปฏิบัติมากที่สุด(5) หมายถึง ปฏิบัติ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปฏิบัติมาก(4)  หมายถึง ปฏิบัติ 4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปฏิบัติปานกลาง(3) หมายถึง ปฏิบัติ 3ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปฏิบัติน้อย(2)  หมายถึง ปฏิบัติ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปฏิบัติน้อยที่สุด(1) หมายถึงปฏิบัติ1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือไม่ปฏิบัติเลย 

 
ด้านการออกก าลังกาย 
 

 

ล าดับ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
1 ท่านมีการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนออกก าลังกาย      
2 ท่านมีการอบอุ่นร่างกาย  ก่อนออกก าลังกาย      
3 ท่านออกก าลังกายสัปดาห์ละ  4 – 5 ครั้ง      
4 ท่านออกก าลังกายอย่างน้อย ครั้งละ  20 - 30 นาท ี      
5 ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย      
6 ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยปานกลาง      
7 ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยมาก      
8 ท่านท างานแทนการออกก าลังกาย      
9 ท่านมีเพ่ือนมาร่วมออกก าลังกาย      
10 ท่านดื่มน้ าทันทีหลังจากการออกก าลังกาย      

 
ด้านการรับประทานอาหาร 
 

 

ล าดับ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 ท่านรับประทานอาหารหลากหลายไม่ซ้ าซาก      
2 ท่านรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า      
3 ท่านรับประทานอาหารโดยการเคี้ยวช้าๆ ให้ละเอียด      
4 ท่านรับประทานขนมหวาน      
5 ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์      
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ล าดับ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
6 ท่านรับประทานอาหารรสเค็ม      
7 ท่านรับประทานอาหารทอดเป็นประจ า      
8 ท่านรับประทานอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก      
9 ท่านดื่มชา กาแฟเป็นประจ า      
10 ท่านรบประทานอาหารปิ้ง ย่างที่ไหม้เกรียมเป็น

ประจ า 
     

 
พฤติกรรมสุขภาพด้านความเครียด 
 
ล าดับ  

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1  ท่านรับประทานยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท      
2  ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพ่ือคลายเครียด      
3 เมื่อท่านรู้สึกเครียดท่านจะไปพักผ่อนเพ่ือคลายเครียด      
4 เมื่อท่านมีความทุกข์ท่านจะนั่งสมาธิและสวดมนต์      
5 ท่านปรึกษาปัญหาชีวิตกับผู้อ่ืน      
6 ท่านระบายความเครียดด้วยการออกก าลังกาย      
7 ท่านท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว      
8 เมื่อเกิดปัญหาท่านจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ

หาทางควบคุมสถานการณ์ให้ได้ 
     

9 ท่านสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง      
10 ท่านให้ก าลังใจตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น      
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ 
วันเดือนปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2515 
สถานที่เกิด อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่อยู่ 27/2 หมู่ 4 ต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน รับราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  

ระดับช านาญการ 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2543 
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