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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1.ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนสายทิพย 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร2.เปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ โดย

ใชกลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชนสายทิพยจำนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 6 ดาน 

ไดแก 1) การบริโภคอาหารและยา 2) การออกกำลังกาย 3) การพักผอน นอนหลับ 4) การจัดการความเครียด 5) การ

ตรวจรักษาสุขภาพการเจ็บปวย วิเคราะหขอมูลโดยการคำนวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ัง

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมโดยทดสอบคาทีและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวา  

1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดานการเจ็บปวย การพักผอนนอนหลับ การบริโภคอาหารและยาของ

ผูสูงอายุชุมชนสายทิพยโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.82 ,3.72 และ 3.43 ตามลำดับสวนการออก

กำลังกายมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 2.48 

2) เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ พบวาลักษณะสวน

บุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2.1) ผูสูงอายุท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

2.2) ผูสูงอายุท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  

2.3) ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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เนื่องจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนนี้มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในดานการออกกำลังกายคณะผูวิจัยจึง

ไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ใหขอมูลแกบุคคลในชุมชนถึงเร่ืองความสำคัญและประโยชนในการออกกำลังกาย 

2) ผูนำชุมชนควรจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบมีสวนรวมของคนในชุมชนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3) ผูนำในชุมชนควรแสวงหาแนวทางในการนำหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรม

ใหผูสูงอายุไดออกกำลังกายดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและสภาพรางกาย 

 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ผูสูงอายุในชุมชน 

 

Abstract 
The aim of this research were 1)  to study health care behavior of elderly in Saitip 

community, Saimai, Bangkok 2)  to compare the personal factor which effect health care 
behavior of elderly. Fifty elderly people who living in Saitip community were population in 
this research. The instrument was made in form of Questionaires, consist of two parts, part 
one was elderly personal data and part two Consist of 6 topics in health care behavior of 
elderly: 1) Food and Drug consumption 2) Exercise 3) Rest and sleep 4) stress management 
5) Physical Exam 6) Illness. The data analysis by mean and standard deviation and used one 
way variation analysis to compare difference between group 
The findings revealed that : 

1. The Health care behavior of elderly in illness, rest and sleep, food and drug 
consumption were very good, averages 3.83, 3.72, 3.43 respectively while exercise had the 
lowest mean with average 2.48 

2. The comparison of personal factors which effect health care behavior of Elderly 
found that ; factors of sex, age, education level, marital status and in come were 
significantly relate (p <0.05) 

2.1 The Health care Behavior of elderly in different of age had no different (P< 0.05) 
2.2 The Health care behavior of elderly in different of sex had no different (P< 0.05)  

 2.3 The Health care behavior of elderly in different of marital status had different 
(P.<0.05) 

The suggestion ; 1)Community Education for elderly should have exercise by giving 
information of the important and benefit of its. 2) Leader in community should arrange 
exercise activities with community participation 3) Leader in community should seek the way 
to bring agencies both government and private section that related with health promotion in 
setting the appropriate program exercise fit for age and physical status of elderly. 
 
Key word (s) : Health care Behavior, elderly in community 
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บทนำ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) สงผลใหประเทศไทยไดรับการพัฒนา

อยางท่ัวถึงและมีการพัฒนาใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน ประชาชนมีรายไดท่ีสูงข้ึนคุณภาพชีวิตดีข้ึน โดยเฉพาะยุทธศาสตร

ดานท่ี 2 ท่ีเนนการการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน และไดมีการใหความสำคัญกับการ

สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวมดวยการสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ัง

รางกายและจิตใจ พรอมกับพัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน สรางการมีสวน

รวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพควบคูไปกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพพรอม

ท้ังการสงเสริมทางดานการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังดานการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใชมาตรการการเงินเพื่อสุขภาพทำให

ชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพและย่ังยืนประจวบกับผลของการเขาสูยุคโลกาภิวัฒนทำใหเกิดการวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสาธารณสุขและเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ประชากรมี

สุขภาพดี อัตราการตายลดลงและมีอายุยืนยาวข้ึน สัดสวนของผูสูงอายุจึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

จากรอยละ 18.1 ในป พ.ศ.2563 จะเปนรอยละ 31.28 ในป พ.ศ.2583 และในป 2562 เปนปแรกท่ีจำนวนประชากร

วัยเด็กเทากับประชากรวัยสูงอายุท่ี 11.3 ลานคนหลังจากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กนอยกวาผูสูงอายุมาโดยตลอด

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ,2563) จากการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสูงอายุนี้สะทอนใหเห็นถึง 

การนำไปสูความตองการพึ่งพิงท้ังในซี่งเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ สำหรับแนวโนมประชากรผูสูงอายุไทย

โดยการเพิ่มข้ึนในป พ.ศ.2563 มีประชากรสูงอายุเกือบ 12 ลานคนคิดเปนรอยละ 17 ของคนไทยท้ังประเทศและ

ในป 2583 

จะมีจำนวนเพิ่มข้ึนเปน 12 ลานคนหรือรอยละ 18 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ,2563) ซึ่งไมแตกตางจากประชาขนในแถบยุโรป ซึ่งเปนภูมิภาคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ี

เขาสูสังคมผูสูงอายุมากท่ีสุดในโลก และในแถบเอเชียประเทศท่ีมีสัดสวนของประชากรผูสูงอายุมากท่ีสุดคือประเทศ

ญี่ปุน โดยมีอายุขัยเฉลี่ย 82 ป สัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุในประเทศไทยเปนการเพิ่มข้ึนแบบกาวกระโดด จึง

สงผลถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท่ีพบไดอยางเดนชัด คือ ปญหารายไดจากภาษีท่ีรัฐควรไดจะลดลง การขาด

แคลนแรงงาน การขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขาอาชีพ รวมท้ังคาใชจายในการดูแลรักษาดานสุขภาพและการ

สาธารณสุข ซึ่งเปนปญหาท่ีสำคัญของผูสูงอายุ จากรายงานของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข (2563) พบวาประชากรไทยในกลุมท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปมักปวยเปนโรคท่ีทำใหผูสูงอายุสูญเสีย

สุขภาวะ อันดับแรกท่ีพบในผูสูงอายุเพศชาย คือ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดตันเร้ือรัง 

เบาหวานและโรคมะเร็งตับ สวนเพศหญิงไดแกโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม

และโรคซึมเศราตามลำดับ จากบนสรุปแผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของกลุมผูสูงอายุ(กระทรวง

สาธารณสุข, 2558) ไดกลาวถึงภาวะคุกคามในการดูแลผูสูงอายุคือ 

1) ระบบการดูแลรักษาผูสูงอายุยังไมมีความแตกตางจากกลุมอายุอ่ืน เพียงแตมุงเนนการรักษาโรค

มากกวาการรักษาแบบการจัดการดูแลผูปวยรายกรณี 

2) มาตรฐานในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการและในชุมชนยังคงมีความตองการในการพัฒนา 
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3) ระบบและรูปแบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวในชุมชนตาง ๆ 

4) บุคลากรท่ีมีองคความรูและทักษะในการดูแลรักษาผูสูงอายุ 

5) รูปแบบของบริการสาธารณสุขในอนาคตเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ เปนการชะลอความเสื่อมของ

รางกายและจิตใจ มีการนำเสนอแนวทางการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหกับผูสูงอายุท้ังทางรางกายและ

จิตใจ (ประเสริฐ อัสสันตชัย,2558) และไดแบงการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคของผูสูงอายุเปน 3 ระดับคือ 

 1) การปองกันโรคในระดับปฐมภูมิ หมายถึงการปองกันโรคโดยการสงเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุมี

สุขภาพท่ีดีตามควรแกอัตภาพคงระยะเวลาท่ีมีสุขภาวะโดยรวมใหยาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรต้ังแตยังไมมีโรค 

 2) การปองกันโรคในระดับทุติยภูมิ หมายถึงการปองกันโรคท่ีเกิดข้ึนแลว แตปองกันไมใหพยาธิ

สภาพรุนแรงข้ึน ดวยการคัดกรองสุขภาพเปนระยะเพื่อตรวจหาโรคและใหดูแลรักษาโรคต้ังแตระยะแรก 

 3) การปองกันโรคในระดับตติยภูมิ หมายถึงการปองกันภาวะแทรกซอน การปองกันการเกิดโรค

ซ้ำ ตลอดจนการปองกันความพิการ ภาวะทุพพลภาพระยะยาวมท่ีอาจเกิดในภายหลัง  

สำหรับปญหาสุขภาพจิตท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 5 อันดับแรก คือ ความวิตกกังวล ซึมเสศรา นอนไมหลับ 

ภาวะสมองเสื่อม ปญหาทางเพศ นอกจากนี้จากการสำรวจสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยสำนักงานสถิติแหงชาติดวยแบบ

คัดกรองความสุขฉบับ 15 ขอในป พ.ศ.2563 พบวาคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยของผูสูงอายุต่ำกวาท่ัวไปโดยประมาณ 1 

ใน 3 ของผูสูงอายุเปนผูท่ีมีความเปราะบางทางจิตใจ และมีสาเหตุมาจากปญหาการเจ็บปวยเร้ือรัง ความรูสึกมีคุณคา

ในตนเองลดลง และคานิยมตอผูสูงอายุในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสภาพปญหาสุขภาพอนามัย การเจ็บปวยใน

ปจจุบันของประชาชนไมใชเปนปญหาเกี่ยวกับโรคเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวโยงถึงโครงสรางของประชากร ท่ีอยูอาศัย 

การศึกษาและความมั่นคงทางสังคม ความสัมพันธในสังคม อาหาร รายได ระบบนิเวศนท่ีมั่นคง การใชทรัพยากรแบบ

ย่ังยืน ความเปนธรรมในสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และนโยบาย

ของประเทศ ซึ่งจัดเปนภัยคุกคามตอสุขภาพอีกอยางหนึ่งของคนไทย(ลักษณา และคณะ,2563) 

การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดีไดนั้นตองรูจักการดูแลตนเอง ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองเปนเร่ืองของพฤติกรรม

ในแตละบุคคลท่ีควรมีการริเร่ิมและมีรูปแบบของตนเองในการท่ีจะกระทำใหเกิดประโยชนแกการดำรงชีวิตเพื่อให

ตนเองมีสุขภาพดี รวมถึงการดำรงชีวิตท่ีดีซึ่งแตละบุคคลสามารถท่ีจะดูแลสุขภาพตนเองได (Kaster อางในแจม

จันทร พลหาราช,2560) ดังนั้นการสงเสริมการกระทำกิจกรรมหรือสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีของ

ผูสูงอายุใหเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จึงเปนเปาหมายท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี และเปนการ

ปองกันโรคไดในระดับหนึ่ง และสามารถดำเนินชีวิตไดอยางเปนปกติและมีความสุข 

ชุมชนสายทิพยเปนชุมชนหนึ่งท่ีต้ังอยูในเขตสายไหมเปนชุมชนประเภทจัดสรรท่ีประกาศเปนชุมชนท่ีจัดต้ัง

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ต้ังแตป พ.ศ.2541 ต้ังอยูท่ีหมู 2 ซอยสายทิพย ถนนสายไหม แขวงสายไหม ซึ่งเปนกลุม

เขต 3 คือกลุมกรุงเทพเหนือ มีประชากรชายจำนวน 231 คนและประชากรหญิงจำนวน 293 คน รวม 524 คน           

มีจำนวนครัวเรือนท้ังหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบานจำนวน 122 หลัง ชุมชนหมูบานสายทิพย มีกรรมการชุมชน 7 คน 
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ชุมชนสายทิพย เปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี สังคม และเศรษฐกิจ มีความเจริญ

แบบเมืองผสมผสานกับชนบท เพระอยูในสวนปลายของกรุงเทพมหานครติดกับจังหวัดปทุมธานี ปจจุบันมีการ

ขยายตัวอาคารหมูบานเพิ่มข้ึนทำใหสภาพสังคมกำลังกลายเปนสังคมกึ่งเมือง ประชากรท่ีอาศัยอยูในชุมชนมีความ

หลากหลายในดานความเปนอยูและอาชีพ เชน รับราชการทหารอากาศ พลเรือน ครู-อาจารย รับจางและคาขาย 

ซึ่งความเปนอยูและความตองการของผูสูงอายุในแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน จากขอมูลของประธานชุมชน 

สายทิพยพบวานอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปแลวผูสูงอายุในชุมชนสายทิพยยังมีการดูแลสุขภาพตนเอง

ดวยวิธีตาง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อสรางเสริมสุขภาพตนเอง เชน การปฏิบัติสมาธิ การออกกำลังกายแบบตาง ๆ การใช

สมุนไพรท้ังการปองกันและเพื่อการรักษาโรค ผูสูงอายุบางคนมีอายุมากกวา 70 ป และมีสุขภาพรวมท้ังคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีอยางเห็นไดชัด ทำใหผูวิจัยสนใจในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชนสายทิพยวา

ปฏิบัติตนอยางไร จึงสามารถประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม

สนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนสายทิพย 

2. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสายทิพย 

คำถามการวิจัย 

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนสายทิพยอยูในระดับใดแตกตางกันหรือไม 

2. ผุสูงอายุท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ความพอเพียงของรายได แหลงท่ีมาของรายได 

โรคประจำตัวท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกันหรือไม  

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีมีอาศัยอยูในชุมชนสายทิพย

กรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสิ่งท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เชน ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได ความพอเพียงของรายได แหลงท่ีมาของรายไดและโรคประจำตัว ท่ีมีความแตกตางกันจะสงผลให

ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันหรือไมอยางไร โดยจะเนนพฤติกรรมสุขภาพ 6 ดาน คือ 1) การบริโภค

อาหารและยา 2) การออกกำลังกาย 3) การพักผอนนอนหลับ 4) การจัดการกับความเครียด 5) การตรวจรักษา

สุขภาพ 6) การเจ็บปวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยใน

ชุมชนสายทิพย กรุงเทพมหานครดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

เปนวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสายทิพย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เปน ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชนสายทิพย จำนวน 50 คน 

เนื่องจากจำนวนประชากรผูสูงอายุมีจำนวนเพียง 50 คน ผูวิจัยจึงใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 6 ดาน คือ การบริโภคอาหารและยา การออกกำลังกาย การพักผอน           

การจัดการสิ่งแวดลอม การตรวจรักษาสุขภาพและการจดัการความเครียด 

สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

กลุมโดยทดสอบคาทีและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชนสายทิพยจำนวน 50 คน มีลักษณะสวน

บุคคลคือสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 58 เปนเพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 42 สถานภาพ

สมรสสวนใหญสมรสแลว 42 คน คิดเปนรอยละ 84 อายุระหวาง 60-69 มีจำนวนมากท่ีสุดคือ 21 คน คิดเปนรอยละ 

42 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44 มีรายไดตอเดือนมากท่ีสุดคือสูงกวา 10, 000บาทจำนวน 

21 คน คิดเปนรอยละ 42 แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญมาจากลูกหลานจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 48 ความ

พอเพียงของรายไดสวนใหญไมพอใชจำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 56 โรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุสวนใหญเปน

โรคเบาหวานจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 

ดังตารางตอไปนี้ 

ตัวแปรตน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายได 

6. ความพอเพียงของรายได 

7. แหลงท่ีมาของรายได 

8. โรคประจำตัว 

ตัวแปรตาม 

1. การบริโภคอาหารและยา 

2. การออกกำลังกาย 

3. การพักผอนนอนหลับ 

4. การจัดการกับความเครียด 

5. การตรวจรักษาสุขภาพ 

6. การเจ็บปวย 
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคล (N=50) 

ขอมูลสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางจำนวน 50 คน 

จำนวน รอยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

21 

29 

 

42 

58 

สถานภาพสมรส 

  โสด 

  สมรส 

  หมาย 

  หยา 

  แยกกันอยู 

 

6 

42 

2 

- 

- 

 

12 

84 

4 

อายุ 

  60 - 69 

  70 - 79 

  80 - 89 

  90 ปขึ้นไป 

 

21 

16 

11 

2 

 

42 

32 

22 

4 

ระดับการศึกษา 

  ประถม 

  มัธยม 

  ปริญญาตร ี

  สูงกวาปริญญาตรี 

 

9 

19 

22 

- 

 

18 

38 

44 

- 

รายได 

  ไมมีรายได 

  ต่ำกวา 5,000 บาท 

  5,001 - 6,000 บาท 

  6,001 - 10,000 บาท 

  สูงกวา 10,000บาท 

  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

 

2 

3 

5 

19 

21 

 

4 

6 

10 

38 

42 

แหลงท่ีมาของรายได 

  ลูกหลาน 

  การทำงาน 

  เบี้ยยังชีพ 

 

21 

19 

10 

 

48 

42 

10 

ความพอเพียงของรายได 

  เหลือเก็บ 

  พอใช 

  ไมพอใช 

 

7 

15 

28 

 

14 

30 

56 

โรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 

  เบาหวาน 

  ความดันโลหิตสูง 

  ขอเส่ือม 

  กระดูกพรุน 

 

16 

14 

12 

8 

 

32 

28 

24 

16 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุพบวาสวนใหญผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ดานการเจ็บปวย การพักผอนนอนหลับและการบริโภคอาหารและยาโดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.82, 

3.72 และ 3.43 ตามลำดับ สวนการออกกำลังกายมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 2.48 ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจำแนก

ตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสายทิพย 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ X SD ระดับพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารและยา 

การออกกำลังกาย 

การพักผอนนอนหลับ 

การจัดการความเครียด 

การตรวจรักษาสุขภาพ 

การเจ็บปวย 

3.43 

2.48 

3.72 

3.25 

3.31 

3.82 

0.82 

0.93 

1.09 

0.99 

0.92 

1.12 

มาก 

นอย 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

วิจารณ 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวากลุมผูสูงอายุในชุมชนสายทิพยมีลักษณะสวนบุคคลใกลเคียงกันสวนใหญเปน

เพศหญิง 60-69 ป สถานภาพ สมรส การศึกษาสวนใหญ อยูระดับปริญญาตรี รายได มากกวา10,000 บาท/เดือน

แหลงท่ีมาของรายไดไดจากลูกหลานและการทำงาน ความพอเพียงของรายได ไมพอใชรอยละ 56 พอใชรอยละ 30 

โรคท่ีพบบอยคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขอเสื่อมและกระดูกพรุน 

จากวัตถุประสงคของการดำเนินงานวิจัยท่ีตองการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสาย

ทิพยและเพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสายทิพยนั้นสามารถ

อภิปรายได ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนสายทิพย 

 1.1) ผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการเจ็บปวย การพักผอนนอนหลับและการบริโภค

อาหารและยาโดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.8, 3.72 และ 3.43 ตามลำดับ) ท้ังนี้อธิบายไดวาผูสูงอายุสวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีและอาศัยอยูใกลสถานบริการสาธารณสุขสามารถรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพและ

แนวทางการปฏิบัติจากสถานบริการสาธารณสุขและสื่อตาง ๆ รวมท้ังจากแกนนำสุขภาพในชุมชนอยูเปนประจำจึง

อาจเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหมีการรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพและแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ อยูเปนประจำซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของศิริสุข นาคะเสนีย(2561) ท่ีพบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการ

ปองกันโรคดานการฟนฟูสุขภาพ และดานการสงเสริมสุขภาพ อยูใน ระดับมากท่ีสุด 

  1.2) ผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการออกกำลังกายนอยท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยอยูระดับนอย 

(�̅�𝑥 = 2.48) เนื่องจากวัยและความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุอาจไมคลองตัวเหมือนคนหนุมสาว การออก

กำลังกายของผูสูงอายุจึงอาจทำการออกกำลังกายท่ีบานซึ่งเปนการกระทำอยูคนเดียวไมมีแรงกระตุนใหออกกำลัง

กายอยางตอเนื่องผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมดานการออกกำลังกายอยูในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งมีผลใกลเคียงกับการวิจัย

ของประภาพร มโนรัตนและคณะท่ีผลการวิจัยของผูสูงอายุในดานการออกกำลังกายอยูในระดับปานกลาง 
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2. ลักษณะสวนบุคคลระหวางอายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

 2.1) ผูสูงอายุท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกตางกัน 

 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 70 ป และผูสูงอายุท่ีอายุนอยกวา 70 ป มีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวและสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของศิริสุข นาคะเสนีย(2561), วัชพลประสิทธ์ิ กอนแกว (2557) มนฑิญา กงลา และจรวย กงลา (2558), 

ท่ีพบวาผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมไมแตกตางกัน อาจเนื่องจาก

ผูสูงอายุในชุมชนนี้มีการดำเนินชีวิตท่ีคลายกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีการชวยเหลือเอ้ืออาทรกัน อายุจึงไมสงผลกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

 2.2) ผูสูงอายุท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีต้ังไวและกลาวคือ เพศจะเปนตัวกำหนดการแสดงออก บทบาทในครอบครัวในชุมชนและสังคม        

ซึ่งความแตกตางของเพศอาจทำใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมได แตจากสภาพแวดลอมของผูสูงอายุมีลักษณะ

เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทวิถีการดำเนินชีวิตจึงคลายกัน และผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงไดรับขาวสารเกี่ยวกับ

สุขภาพเหมือนกันจึงสงผลใหผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมแตกตางกันซึ่งขัดแยงกับ

งานวิจัยของศิริสุข นาคะเสนีย(2561), ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกตางกัน 

 2.3) ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ

เจ็บปวยและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากผูสูงอายุท่ีมี

สถานภาพสมรส โสด หมาย หยา แยก นั้นอาจทำใหขาดผูดูแล ซึ่งตรงกันขามกับผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคู ท่ีมีคู

สมรสคอยดูแล สงผลตอรางกายและจิตใจ ทำใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตางกันสอดคลองกับนริสา วงศพนารักษ 

(2557) ท่ีกลาววาเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและฐานะการเงิน เปนปจจัยสำคัญท่ีมีผลและมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หากผูสูงอายุมีปจจัยเหลานี้ตางกันยอมทำใหคุณภาพชีวิตมีความแตกตางกัน 
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