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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

และภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ และศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 
60 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา จํานวน 354 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ขอมูลพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลภาวะสุขภาพ โดยใช คาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพ โดยใช ไค-สแควรและคราม
เมอร วี ขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ โดยใช สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน  

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาในแตละดานของ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ พบวาทุกดานอยูในระดับสูง สําหรับภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณา
ในแตละดานของภาวะสุขภาพ พบวาอยูในระดับสูง  เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะ
สุขภาพ พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อาชีพมี
ความสัมพันธกับภาวะสุขภาพระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และโรคประจําตัวมีความสัมพันธกับ
ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ี เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และลักษณะครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ นอกจากน้ีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
คําสําคัญ: พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ, ภาวะสุขภาพผูสูงอาย,ุ อําเภอกระแสสินธุ  
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Abstract  
 This study was a survey research to study health promoting behaviors and health status 
of the elderly, relationship between demographic data and health status of the elderly and 
relationship between health promoting behaviors and health status of the elderly. The sample 
consisted of 354 elderly aged 60 years and over, and who lived in Krasaesin District, Songkhla 
Province. The sample was selected randomly by multi-stage sampling. The research instruments 
included the demographic data, the health promoting behaviors questionnaire and the health 
status of the elderly questionnaire. The data were analysed by using mean, standard deviation, 
Chi-square, Cramer’s V, and Pearson correlation coefficient.  

The results showed that the average of the overall health promoting behavior of the 
elderly in each dimension was at a high level. The average score of health status for each 
dimension was also high. The factors related to the health status of the elderly, age, career and 
disease were in correlation with the health status of the elderly  significantly at a level of 0.01, 
whereas gender, marital status, education level, income and family style were not related to 
health status significantly. In addition health promoting behaviors was positively related to health 
status at a significant at level of 0.01  
Keyword: Health Promoting Behaviors, Health Status of the Elderly, Krasaesin District  

บทนํา 
สถานการณประชากรกําลังเปนท่ีไดรับความสนใจในสังคมโลกปจจุบัน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 

โครงสรางประชากรท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองซ่ึงเปนสังคมท่ีเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" วัยสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมในทางท่ีเสื่อมลง นํามาซ่ึงภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ ปญหาทาง
สุขภาพของผูสูงอายุอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม วิถีการดําเนินชีวิตตั้งแตวัยเด็ก และกรรมพันธุ 
ดังน้ันประชากรสูงอายุจําเปนตองไดรับการดูแลและสงเสริมสุขภาพหลายๆ ดาน ซ่ึงจะชวยลดภาวะความเจ็บปวย
เร้ือรังท่ีเกิดขึ้น ชวยชะลอความเสื่อมของสุขภาพและยังคงไวหรือเพ่ิมระดับความสามารถในการกําหนดหนาท่ีของ
รางกายใหดีขึ้น (Ebersole & Hess, 1998) ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ตั้งแตป 2548 หากพิจารณา
จากคําจํากัดความท่ีวา สังคมผูสูงอายุคือสังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา 10% หรือมีประชาชนท่ีมีอายุ 
65 ปขึ้นไปมากกวา 7% เพราะตอนน้ันประเทศไทยมีประชากรตั้งแต 60 ปขึ้นไป 10.4% และยังคาดการณวาในอีก 
20 ปขางหนาสังคมไทยจะเปนสังคม ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจํานวนประชากรท่ีมี
อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา 20% หรือมีประชากรท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไปเกินกวา 14% คาดวาในป 2571 ประเทศไทยจะ
มีผูอายุเกิน 60 ป 23.5% (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556) ซ่ึงเปนผลจากการท่ีประเทศไทยประสบผลสําเร็จในนโยบาย
ดานประชากรและการวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเน่ือง รวมท้ังความกาวหนาทางการแพทย
สาธารณสุข และเทคโนโลยี ทําใหประชํากรมีอายุยืนยาวขึ้น สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 

วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกายจิตใจ และสังคมในทางท่ีเสื่อมลง นํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพ ปญหาดานสุขภาพเปนปญหาสําคัญลําดับตนของผูสูงอายุ เน่ืองจากเปนวัยท่ีรางกายเร่ิมเสื่อมถอย
และเกิดโรคตาง ๆ ไดงายโดยเฉพาะกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง รวมถึงโรคจิตเวช เชน โรคซึมเศรา โรคเหลาน้ียอมสงผล
ใหผูสูงอายุมีภาวะทุพพลภาพ ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง ท้ังน้ี ภาวะทุพพลภาพจะพบมาก
ย่ิงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่ออายุเ พ่ิมสูงขึ้นผูสูงอายุจึงตองการความชวยเหลือจากผูอื่นในการใช
ชีวิตประจําวันท่ีแตกตางกันออกไปตามระดับความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพ ปญหาเหลาน้ีไมเพียงแตสงผลตอ
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การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุหรือผูดูแลเทาน้ัน แตยังสงผลตอภาระงบประมาณ คาใชจายดานสุขภาพภาครัฐ      
จากการสํารวจพบวาโรคท่ีทําใหผูสูงอายุสูญเสียปสุขภาวะ 5 อันดับแรกในผูชายไดแกโรคหลอดเลือดสมอง โรค
หลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดก้ันเร้ือรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ สวนเพศหญิงไดแก โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและโรคซึมเศรา ตามลําดับ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
2556) 

จังหวัดสงขลาเปนอีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนและสัดสวนประชากรผูสูงอายุ
เพ่ิมเชนเดียวกับในระดับประเทศ พบวา ป พ.ศ. 2556 มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 129,014 คน คิดเปนรอยละ 
8.61 และเพ่ิมเปน 148,982 คนในป พ.ศ.2557 คิดเปนรอยละ 9.77 ปญหาสุขภาพในผูสูงอายุพบวาแนวโนมโรค
เร้ือรังเพ่ิมขึ้น จากขอมูลสถานการณโรคเร้ือรังในผูสูงอายุของจังหวัดสงขลา พบวาอัตราปวยโรคเบาหวานเทากับ 
996 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงเทากับ 2,415 ตอประชากรแสนคน (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 2558) อําเภอกระแสสินธุเปนอําเภอขนาดเล็กของจังหวัดสงขลา จากการสํารวจ
ประชากรผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2556 พบวา มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 2,719 คน คิดเปนรอยละ 17.42 ป พ.ศ.
2557 เพ่ิมขึ้นเปน 2,889 คน คิดเปนรอยละ 18.51 และป พ.ศ. 2558 จํานวน 3,028 คน คิดเปนรอยละ 19.41 
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสขลา 2556-2558) ซึ่งพบวามีประชากรผูสูงอายุสูงเปนอันดับหน่ึงของ
จังหวัดสงขลา และจากขอมูลสถานการณโรคเร้ือรังในผูสูงอายุของอําเภอกระแสสินธุ พบวา ผูสูงอายุมารับการรักษา
ท่ีสถานบริการดวยโรคเร้ือรังมากท่ีสุดโดยมีผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงสุด จํานวน 1,538 ราย รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน 672 ราย ตามลําดับ 

ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับภาวะสุขภาพและความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ผลวิจัย
สามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแผนการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชากรผูสูงอายุสําหรับหนวยงานหรือ
สถานบริการท่ีทํางานเก่ียวกับผูสูงอายุในเขตอําเภอกระแสสินธุ สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจในการทําวิจัย
โดยนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพผูสูงอายุในบริบทอื่นๆตอไป
และสามารถนําผลวิจัยมาใชเปนขอมูลสนับสนุนการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานไดตามบริบท
และสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ี ในเขตอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอาย ุ
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

แนวคิด ทฤษฎี  
 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

คําท่ีใชเรียกบุคคลวา คนแก คนชราหรือผูสูงอายุน้ัน โดยท่ัวไปเปนคําท่ีใชเรียกบุคคลท่ีมีอายุมาก ผมขาว 
หนาตาเหี่ยวยน การเคลื่อนไหวเชื่องชา พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายคําวา “ชรา” วาแก
ดวยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม แตคําน้ีไมเปนท่ีนิยมมากนักโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ และกลุมนักวิชาการ ท่ีพิจารณา
แลวเห็นวาคํานี้ กอใหเกิดความหดหูใจและความถดถอย สิ้นหวัง ดังน้ันท่ีประชุมคณะผูอาวุโส โดยมี พล.ต.ต.หลวง
อรรถสิทธิสุนทร เปนประธาน จึงไดกําหนดคําใหเรียกวา ผูสูงอายุ ขึ้นแทนตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2512 เปนตนมา 
ซ่ึงคําน้ีไดใหความหมายท่ียกยองใหเกียรติ แกผูท่ีชราภาพวาเปน ผูท่ีสูงท้ังวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณดวย 
(ศศิพัฒน ยอดเพชร. 2544: 8-9) 

การแบงกลุมผูสูงอายุ บรรลุ ศิริพานิช (2538: 125) แบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามอายุและภาวะ
สุขภาพท่ัวๆ ไปคือ 
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1) ผูสูงอายุระดับตน มีอายุระหวาง 60-70 ป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยายังไมเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ยังสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ 

2) ผูสูงอายุระดับกลาง มีอายุระหวาง 71-80 ป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป
แลวเปนสวนใหญ ทําใหการชวยเหลือตนเองบกพรอง เร่ิมตองการความชวยเหลือในบางอยาง 

3) ผูสูงอายุระดบัปลาย มีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไประดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด บางคมมีความพิการ บางคนชวยเหลือตนเองไมได บางอยางจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ 
องคการอนามัยโลก ใหคําจํากัดความวาการสงเสริมสุขภาพ หมายถึงกระบวนการเพ่ิมความสามารถของ

คนในการควบคุมและพัฒนา สุขภาพของตนเอง ในการท่ีจะบรรลุสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสังคม 
ปจเจกบุคคลหรือกลุมคนจะตองมีความสามารถท่ีจะบงบอกและตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเอง ท่ีจะ
ตอบสนองความตองการตาง ๆ ของตนเองและสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม  (พิสมัย 
จันทวิมล 2541:57 ) 

เพนเดอร (Pender, 1996 ) กลาววาการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ 
ท่ียกระดับและเพ่ิมความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคลใหมีสุขภาพดี (well-being)และมีผลกระทบโดยตรง
ตอการเพ่ิมระดับความผาสุก เพ่ือนําไปสูสุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Healthy People) เนน
พฤติกรรมของบุคคลท่ีปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสุขภาพดี 

แบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร 
Pender นักทฤษฎีทางการพยาบาล ไดพัฒนาแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ ซ่ึงไดรับการตีพิมพคร้ัง

แรกในป ค.ศ. 1980 เพ่ืออธิบายและทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคคลทุกวัย เปนแบบจําลองท่ีมุงเนนท่ี
ความสามารถของบุคคล (Competence - or approach - oriented model) และเชื่อวา พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพเปนกิจกรรมท่ีบุคคลกระทําเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมีภาวะสุขภาพใหดีย่ิงขึ้น ทําใหบุคคลน้ันมีความ
ผาสุกในชีวิตและมีศักยภาพท่ีสูงสุด ตลอดจนประสบผลสําเร็จผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวในชีวิต โดยมุงสนใจการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตเพ่ือสงเสริมใหตนเองมีสุขภาพท่ีดีอยางตอเน่ืองซ่ึงประกอบดวย
กิจกรรม 6 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอสุขภาพ กิจกรรมทางดานรางกาย ดานโภชนาการสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล การเจริญทางจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียด  

แนวคิดภาวะสุขภาพ 
บรูคและคณะ (Brook et al., 1979) นิยามสุขภาพวา เปนสภาพรางกาย จิตใจและสังคม และการรับรู

ภาวะสุขภาพ โดยภาวะสุขภาพแบงออกเปน 3 มิติ คือ  
1) มิติดานรางกาย หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมปกติท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถ

ปฏิบัติได ประกอบดวย กิจกรรมการดูแตนเอง เชน การรับประทานอาหาร ดานการเคลื่อนไหว เชน การเดิน การวิ่ง 
ดานการปฏิบัติตามบทบาท เชน กิจกรรมยามวางและกิจกรรมงานบาน 

2) มิติดานจิตใจ ซ่ึงเปนปรากฏการณความผิดปกติทางจิตใจ เก่ียวกับความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา 
ความรูสึกตอสภาพรางกายท่ัวไป ความรูสึกในทางบวก ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความมีพลังใน
ตนเอง 

3) มิติดานสังคม หมายถึงการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม และการมีกิจกรรมรวมกันในสังคม 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ กรณีศึกษา อําเภอกระแสสินธุ 
จังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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1. ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนอายุ 60 ปขึ้นไป ตามทะเบียนผูสูงอายุของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุ จํานวน 3,028 คน  

2. กลุมตัวอยาง ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยกําหนดขนาดและสุมกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีคํานวณจากสูตรของทาโรยามาเน   Taro 

Yamane (อางใน ชาญชัย เรืองขจร, 2550) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความเคลื่อน 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางเทากับ 354 คน 

 2.2 วิธีการสุมตัวอยาง เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(MultiStage Sampling) โดยผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางงานวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 354 คนเพ่ือใหมีจํานวนกลุม
ตัวอยางครบตามองคประกอบของผูสูงอายุ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling ) โดยสุมตําบลท่ีจะทําการศึกษา จาก
ตําบลในอําเภอกระแสสินธุท้ังหมด 4 ตําบล สุมมาจํานวน 2 ตําบล โดยวิธีจับฉลากรายชื่อตําบลในอําเภอกระแส
สินธุ ทําการสุมมารอยละ 50 ไดมา 2 ตําบล คือ ตําบลเชิงแสและตําบลกระแสสินธุ 

 ขั้นตอนท่ี 2 สุมตัวอยางตามสัดสวน (Proportional) แยกรายตําบลและหมูบาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) สุมกลุมตัวอยางท่ีจะ

ทําการศึกษา จํานวน 354 คน โดยการจับฉลากรายชื่อผูสูงอายุในแตละหมูบานตามจํานวนท่ีกําหนด เมื่อไดรายชื่อ
แลวสอบถามความสมัครใจของกลุมตัวอยางในการใหขอมูลกอนลงมือเก็บขอมูล 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัวและโรคประจําตัว 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพ 6 ดาน คือ 

ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางกาย ดานโภชนาการ ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ ดานการจัดการกับความเครียด ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง ปฏิบัตินานๆคร้ัง ไมเคยปฏิบัติ เกณฑการแปรผลพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพจําแนกเปน 3 ระดับ คือ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพระดับสูง พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพระดับปาน
กลาง พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพระดับต่ํา 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ครอบคลุมภาวะสุขภาพ 3 ดาน คือ ดานสุขภาพกาย 
ดานสุขภาพจิตใจ ดานสุขภาพสังคม ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเปน
ประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง ปฏิบัตินานๆคร้ัง ไมเคยปฏิบัติ เกณฑการแปรผลภาวะสุขภาพจําแนกเปน   
3 ระดับ คือ ภาวะสุขภาพระดับสูง ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง ภาวะสุขภาพระดับต่ํา 

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูวิจัยนําเคร่ืองมือ ท่ีสรางขึ้นเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ ใหคําแนะนํา เพ่ือปรับปรุงแกไข  
2. เมื่อสรางเคร่ืองมือฉบับรางเสร็จแลว จัดพิมพเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลจริง นําเคร่ืองมือท่ีสราง 

และผานการตรวจสอบแกไขจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของเน้ือหาตามวัตถปุระสงคการวิจัย และพิจารณาใหคะแนนความคิดเห็นโดยกําหนดคะแนนความคิดเหน็  
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 +1  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม 

  -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย 
และนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความตรงดานเน้ือหา (Index of item 

objective congruence : IOC) 
3. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูสูงอายุในอําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนเพ่ือดําเนินการหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ซ่ึงทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชวิ ธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวม เทากับ 0.71 และ
คาความชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวม เทากับ 0.72 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล  
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามการวิจัยพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย ไปยังสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุและประสานไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชนท้ัง 2 แหง 
เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลและชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย รายละเอียดของการวิจัยและ
รายละเอียดของแบบสอบถาม 

3. ดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการเก็บ
แบบสอบถาม ท้ังน้ีผูวิจัยไดชี้แจงใหผูชวยวิจัยทุกคนเขาใจในแบบสอบถามกอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
สามารถชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถูกตองและตรงกัน 

4. รวบรวมแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอน
นําไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ลักษณะครอบครัว โรคประจําตัว 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคาความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ขอมูลพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ขอมูลภาวะสุขภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพ ใชสถิติ ไค-สแควร (Chi-square) 
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และหาระดับความสัมพันธดวยการทดสอบ ครามเมอร วี (Cramer’s V)  

5. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson correlation) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปผลการวิจัย 
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสงูอายุ:กรณีศึกษา อําเภอกระแสสินธุ จังหวัสงขลา 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.30 มีอายุระหวาง 60-69 ป 

รอยละ 38.70 สถานภาพคู รอยละ 73.40 การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 93.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
รอยละ 41.50 รายไดพอใช รอยละ 91.20 ลักษณะครอบครัวขยาย รอยละ 69.20 มีโรคประจําตัว รอยละ 56.80  
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2. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับสูง (=118.23, S.D.=10.06) และเมื่อพิจารณาแตละดานของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
1) ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ( =19.05, S.D.=2.53) 2) ดานกิจกรรมทางกาย ( =18.34, S.D.=2.42)     
3) ดานโภชนาการ (=19.70, S.D.=1.92) 4) ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ( =20.47, S.D.=2.65)       
5) ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ( =20.36, S.D.=2.26) และ 6) ดานการจัดการความเครียด ( =20.39, 
S.D.=2.77) พบวาทุกดานมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับสูงเชนกัน สําหรับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา 
มีภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง (=116.73, S.D.=9.43) และเมื่อพิจารณาแตละดานของภาวะสุขภาพ ไดแก 
1) ดานสุขภาพกาย (=38.65, S.D.=7.05) 2) ดานสุขภาพจิตใจ (=39.76, S.D.=1.98) และ 3) ดานสุขภาพ
สังคม ( =38.31, S.D.=5.74) พบวาทุกดานมีภาวะสุขภาพอยูในระดับสูงเชนกัน 

 3. ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ขอมูลสวนบุคคลของ
ผูสูงอายุ ไดแก อายุ มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อาชีพมี
ความสัมพันธกับภาวะสุขภาพระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โรคประจําตัวมีความสัมพันธกับภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 
และลักษณะครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ  

4. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพโดยรวมในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
(r=0.62) และเมื่อพิจารณารายดาน ดังตอไปน้ี พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพ
ดานรางกายในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=0.31 ) พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพดานจิตใจในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=0.13 ) และ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพดานสังคมในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (r=68) 

 

  อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ กรณีศึกษา: อําเภอกระแสสินธุ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษารวมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยขอนํามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวม
อยูในระดับสูงสอดคลองกับการศึกษาของ วิไลวรรณ คมขํา กฤษณํา หงสทอง และคมสัน แกวระยะ (2556) ศึกษา
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา 
พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ยังมีบางขอไดระดับ
คะแนนปานกลาง คือ พฤติกรรมดานความรับผิดชอบดานสุขภาพ คือ การปรึกษาคนในครอบครัว ญาติ เก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ การหาความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพดานกิจกรรมทางกาย คือ กอนออกกําลังกายมีการทําใหรางกายอบอุนกอนออกกําลังกาย หลังการออกกําลัง
กายมีการผอนคลายกลามเน้ือเพ่ือใหรางกายกลับสูภาวะปกติ และออกกําลังกายติดตอกัน 30 นาทีอยางนอยสัปดาห
ละ 3 คร้ัง พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการบริโภคอาหาร คือ การรับประทานอาหารเน้ือสัตวติดมันหรือกะทิและ
รับประทานอาหารรสจัด เชน เค็ม หวาน เผ็ด พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล คือ กลาว
ยกยองชมเชยในความสําเร็จของผูอื่น 

ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ระดับภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูงสอดคลองกับการศึกษาของ 
วิไลวรรณ คมขํา กฤษณํา หงสทอง และคมสัน แกวระยะ (2556) ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา ภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี     
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ยังมีบางขออยูระดับคะแนนปานกลาง คือ ดานสุขภาพกาย คือ ความสามารถในการ
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เดินขึ้นบันไดหรือทางลาดชัน ความสามารถเคลื่อนยายของ ยกหรือผลักของท่ีหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม สามารถว่ิงใน
ระยะทางสั้น และความสามารถออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน ดานสุขภาพจิตใจ คือ รูสึกหงุดหงิดหรือกระวน
กระวายใจและชีวิตประจําวันของเต็มไปดวยสิ่งท่ีนาสนใจ ดานสุขภาพสังคม คือ การมีเพ่ือนมาเท่ียวท่ีบาน 

2. ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะสุขภาพ พบวา อายุ อาชีพและโรคประจําตัว มี
ความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ < 0.01 สวน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได และลักษณะครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

3. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพ ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาถามี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีก็จะทําใหมีภาวะสุขภาพดี ท้ังน้ีสามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจะสงผลตอ
ภาวะสุขภาพ โดยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนกลวิธีหลักในการลดอัตราความเจ็บปวย ทําใหมีภาวะสุขภาพท่ีดี 
ตลอดจนปองกันการเจ็บปวยและพฤติกรรมสุขภาพนอกจากจะเปนการกระทําเพ่ือคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพแลว ยังทําให
ภาวะสุขภาพดีขึ้นกวาเดิมอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของ นาตยา วงศยะรา (2553) ศึกษาภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ จ.ราชบุรี ผลการศึกษา พบวาภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ วิไลวรรณ 
คมขํา กฤษณา หงสทอง และคมสัน แกวระยะ (2556) ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ขอเสนอแนะ 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการ ควรทบทวนการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยการจัด

โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ครอบคลุมพฤติกรรมสงเสริม ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางกาย ดาน
โภชนาการ ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ดานการจัดการความเครียด  

2. ผูดูแลผูสูงอายุควรสงเสริมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ และเพ่ิมความตระหนักในกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพแกกลุมผูสูงอายุ ใหมีการปฏิบัติกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง 

3. ควรมีการจัดอบรมวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุขในอําเภอกระแสสินธุ ท่ีมีหนาท่ีดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
เก่ียวกับการสงเสริมพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในดานตางๆ 

4. ควรมีการจัดบริการสงเสริมสุขภาพในชุมชน บริการดูแลสุขภาพท่ีบานแกผูสูงอายุ 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
สามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแผนการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชากรผูสูงอายุสําหรับ

หนวยงานหรือสถานบริการท่ีทํางานเก่ียวกับผูสูงอายุในเขตอําเภอกระแสสินธุ สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจ
ในการทําวิจัยโดยนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพผูสูงอายุใน
บริบทอื่นๆตอไปและสามารถนําผลวิจัยมาใชเปนขอมูลสนับสนุนการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานไดตามบริบทและสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ีในเขตอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก            

รองศาสตราจารย เทพกร  พิทยาภินันท อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระพรรณ      
จุลสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.กัลยา  ตันสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีไดกรุณา
ตรวจสอบเคร่ืองมือและใหขอคิดเห็น คําแนะนําในการปรับปรุงเคร่ืองมือใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณผูท่ีเก่ียวของ ผูใหขอมูลทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนในทุกๆดาน 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 
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