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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วยั

ท างาน เม่ือจ าแนกตามตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส และรายได  ้และเพื่อท านายการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการดแูลสขุภาพ โดยใชแ้รงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ  ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายุ  และการ
สนบัสนนุทางสงัคม กลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้หญ่วยัท างาน จ านวน 469 คน ใชว้ิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  สถิติที่ใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวิเคราะหค์่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ผลการวิจยั
พบว่า (1) ผูใ้หญ่วัยท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวม  และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย และจิตใจ สูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (2) ผู้ใหญ่วัยท างานที่ไม่มีคู่มี
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย และจิตใจ สงูกวา่ผูใ้หญ่วยัท างานที่
มีคู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รบั .01 (3) ผูใ้หญ่วัยท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุสูงกว่าผูใ้หญ่วัยท างานที่มีรายไดพ้อใช้ และไม่พอใช ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ (4) 
แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ความรูพ้ัฒนาการผูสู้งอายุ และการสนับสนุนทางสงัคม ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวมได้ รอ้ยละ 56.3 โดยตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุโดยรวมเป็นอันดบัแรกคือ การสนับสนุนทางสงัคม อันดบัที่สองรองลงมาคือ แรงจูงใจในการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ 

 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย,ุ ผูใ้หญ่วยัท างาน, แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย,ุ  ความรู้
พฒันาการผูส้งูอาย,ุ การสนบัสนนุทางสงัคม 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title MOTIVATION, DEVELOPMENTAL KNOWLEDGE AND SOCIAL 
SUPPORTRELATED TO ELDERLY HEALTH CARE BEHAVIORS OF 
WORKING ADULTS 

Author NICHAREE NIYOMSIN 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Associate Professor Dr. Shuttawwee Sitsira-at  

  
This main purpose of this research is to compare the behavior of adult caretaker 

categorized by variables such as gender, marital status, and income to predict their ability to take care 
of their health by using the motivation to take care of elderly health, development knowledge of the 
elderly and social support. The sample group consisted of a total of 469 persons working adults for 
using the layered randomization method. The statistic used in the research were mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, Correlation, and Multiple Regression. The results revealed the 
following: (1) female adults had higher overall health care behaviors for the elderly, including physical 
and mental aspects, than males with a statistical significance of .01; (2) single adults had higher overall 
and individual health care behaviors for the elderly, including physical and mental aspects than 
working adults with a partner and at the statistical significance of .01; (3) working adults with a residual 
income had higher health care behaviors for the elderly than working adults with moderate and 
inadequate incomes with a statistical significance of .01; and (4) motivation for elderly health 
care  Knowledge of the development of the elderly and social support  Together, they predicted the 
overall health care behavior of the elderly by 56.3%. The primary variables predicted the overall health 
care behavior of the elderly was social support and the secondary was Incentives for elderly health 
care. 

 
Keyword : Elderly health care behavior and motivation, Working adults, Development knowledge, 
Social support 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในปัจจุบันแนวโน้มของประชากรในประเทศไทยผู้สูงวัยนั้นมีจ านวนที่เพิ่มมากขึน้ 

ประกอบกบัผูส้งูวยัที่อยู่ดว้ยตนเองไม่ไดต้อ้งอาศยัอยู่กบัผูด้แูลเพราะอยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่งเกิดมา
จากความเสื่อมสมรรถภาพของรา่งกายจนน าไปสูค่วามพิการนัน้ก็มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั 
นอกจากปัญหาสขุภาพแลว้ สถานการณก์ารเติบโตอย่างรวดเรว็ของจ านวนผูส้งูอายุ  ก็เพิ่มสงูขึน้
เรื่อยๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งของประชากรที่หลายประเทศก าลังเผชิญ บาง
ประเทศกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูวยัอย่างสมบูรณ ์และผูใ้หญ่วยัท างานกบัเด็กมีอตัราการเกิดและการ
ตายที่ลดน้อยลง เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่พัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ไดน้ิยามวา่ ประเทศใดมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป เกิน
รอ้ยละ 10 หรือผูท้ี่มีอายปุระมาณ 65 ปีขึน้ไปเกินมารอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรในประเทศ ถือ
ไดว้่าประเทศนัน้ไดอ้ยู่ในยคุสงัคมผูส้งูวยัอย่างชดัเจน (Aging Society) และกลายเป็นสงัคมผูส้งู
วยัแบบโดยสมบูรณ ์(Aged Society) และหากจ านวนประชากรผูส้งูอายมีุเพิ่มขึน้เป็นสองเท่าตวั
จากประชากรทัง้ประเทศ จะกลายเป็นสงัคมผูส้งูวยัในระดบัสดุยอด (Super Aged Society) ซึ่ง
ประเทศไทยเองไดเ้ขา้สู่สงัคมวยัชรา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีผูส้งูอายุ 10.4% และในภายในปี 
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเองก็จะเขา้สู ่สงัคมวยัชราโดยสมบรูณ ์(กรมสขุภาพจิต, 2563) 

นอกจากโครงสรา้งของประชากรที่มีการเพิ่มสูงมากขึน้ เรื่อยๆผู้ที่เป็นวัยชราย่อมมี
ผลกระทบต่อทางดา้นพฒันาเรื่องต่างๆของประเทศกระทบทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม มีความ
เก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายทัง้ของรฐัและผูด้แูลบคุคลในวยัชราในเรื่องของสวสัดิการและสขุอนามยัของ
ผูส้งูอาย ุวยัชรานัน้เป็นวยัที่พฒันาการทางดา้นต่างๆมกัถดถอยลง แมว้่าสมรรถภาพของผูส้งูอายุ
ในวยัเดียวกนัอาจมีความแตกต่างกนั แต่ขึน้อยู่กบัการดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองและการไดร้บั
การดแูลจากผูด้แูล โดยหลกัๆ จะพบความเสื่อมถอยของพฒันาการของวยัชราในดา้นต่างๆ เกิด
จาก 1) พฒันาการทางดา้นร่างกาย คือ สภาพร่างกายจะมีการเสื่อมถอย มีความเจ็บไขไ้ดป่้วย
บ่อยครัง้และใชเ้วลานานกว่าคนหนุ่มสาวในการฟ้ืนฟูร่างกาย 2) พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
ผูส้งูอายจุะหลงลืมง่าย ความจ าเลอะเลือน ทกัษะในการคิดรเิริ่มอาจจะไม่คลอ่งแคลว่เหมือนก่อน 
และความรอบคอบลดลง แต่ผูส้งูอายบุางคนจะมีพฒันาการทางดา้นสมองดีกว่าทางดา้นรา่งกาย 
3) พฒันาการทางดา้นอารมณ ์คือ การมีอารมณไ์ม่คงที่ ชอบบ่น แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคม และ ประสบการณท์ี่ผ่านมาดว้ย 4) พฒันาการทางดา้นสงัคม เนื่องจากวยัสงูอายสุว่นมาก
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จะให้ความสนใจเรื่องศาสนา การให้ค าปรึกษา และเป็นหลักใจให้กับลูกหลานในครอบครัว 
(ประณต เคา้ฉิม, 2549) 

จากโครงสรา้งทางสงัคมไดถ้กูเปลี่ยนแปลงและกา้วเขา้สู่สงัคมวยัชราดงักลา่วขา้งตน้ จึง
ส่งผลใหผู้ด้แูลผูส้งูอาย ุซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวยัท างานจ าเป็นตอ้งเขา้มาดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุใน
ครอบครวัเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้หากผูท้ี่จะตอ้งคอยหมั่นดแูลบคุคลในวยัชรามีความเขา้ใจ และ
ตระหนกัในเรื่องของการดแูลสขุภาพใหก้บัผูส้งูอายุ จะช่วยส่งเสริมสขุภาพและไม่ท าใหผู้ส้งูอายุ
หรือตวัผูดู้แลเองตอ้งตกอยู่ในภาวะพึ่งพิง ถึงแมว้่าผูดู้แลจะมีภาระหนา้ที่ที่ท  างานนอกบา้นและ
ตอ้งดแูลสมาชิกทกุคนในครอบครวัทกุช่วงวยั โดยเฉพาะผูมี้พระคณุ หรือ ผูส้งูอายดุว้ยแลว้ ผูด้แูล
ยงัตอ้งจดัการกบัปัญหาสว่นตวัจากการท างานอีกดว้ย (วชิราพรรณ เทพิน, 2553) ดงันัน้ ผูใ้หญ่วยั
ท างานจึงมีทัง้ภารกิจพฒันาการและวิกฤตทางพฒันาการที่ตอ้งปรบัตวักับการดูแลพ่อแม่ที่เป็น
ผู้สูงอายุ ซึ่ง โบเวอร ์(Bower, 1987) ไดอ้ธิบายถึงการได้ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน (Instrumental Caregiving) ว่าเป็นการดูแลบุคคลในวัยชราเพื่อใหเคงเดิมต่อการท า
หน้าที่ของทางร่างกายและภาวะสุขภาพท าให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึน้ เช่น การดูแลดา้น
โภชนาการและอาหาร ดา้นการนอนหลบัพกัผ่อน ดา้นการออกก าลงักาย ดา้นการขบัถ่าย ดา้นการ
ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุและดา้นสขุภาพจิต 

การอธิบายพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ นับว่าเป็นความดีของบุตรหลานที่ดูแล
ผูส้งูอายใุนครอบครวัตามแนวคิดทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) ที่อธิบาย
ว่าบุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการท าสิ่งต่างๆจะตอ้งมีคุณสมบัติของคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ความดีนั้นคือส่วนประกอบที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแล ให้ท าหน้าที่ไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อครอบครวั ต่อตนเองและต่อผูส้งูอาย ุตลอดจนต่อสงัคมสว่นรวม โดยทฤษฎีนีอ้ธิบาย
ถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือสถานการณว์่าเป็นสาเหตุที่มีความเก่ียวขอ้งกนักบัผลที่
เกิดขึน้ในเรื่องของการดแูลผูส้งูอายุ ซึ่งจากผลงานวิจยัตามแนวคิดทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม พบว่า 
ปัจจัยภายในส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ 
แรงจงูใจ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) และ ปัจจยัภายนอกส าคญัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ ความรู ้และ การสนบัสนนุทางสงัคม (วชิราพรรณ เทพิน, 2553) 

แรงจูงใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายุ และการสนบัสนนุ
ทางสงัคม จึงมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 
ซึ่งแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน เป็นตอ้งการของผูใ้หญ่วยัท างานที่จะ
ดแูลผูส้งูอายดุว้ยความมานะพยายามเพื่อท าใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 



  3 

(Loudon และ Bitta, 1988; Lovell, 1980) ผูท้ี่ดูแลผูสู้งอายุตอ้งมีความรูใ้นดา้นต่างๆที่เกียวกับ
การใชชี้วิตประจ าวนัของผูส้งูอายไุม่วา่จะเป็นการรบัประทานอาหาร ยา การออกก าลงักาย เป็นสิ่ง
ที่ผูด้แูลตอ้งน าความรูส้่วนนีม้าดแูลผูส้งูอาย ุ(Burman, 1969) การสนบัสนนุทางสงัคม เป็นการที่
ผูดู้แลผูส้งูอายุไดร้บัการช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แรงงาน หรือวสัดุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนการ
ไดร้บัขอ้มลูเพื่อการเรียนรูแ้ละการประเมินตนเองจากบคุคลอื่นซึ่ง อยู่ใกลช้ิด หรืออยู่ในสงัคมของ
ตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือบุคลากร ทางสขุภาพคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนรวมกัน แลว้ท าใหผู้ดู้แลผูส้งูอายุรูส้ึกว่าตนเองไดร้บัการยอมรบั รูส้ึกมี คุณค่าและ
เป็นที่ตอ้งการของบคุคลอื่น ซึ่งท าใหบุ้คคลนัน้สามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ (วิลา
วลัย ์รตันา, 2552) 

ดงันัน้ งานวิจยัฉบบันีจ้ึงมีวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
ความรูพ้ฒันาการผูส้งูอาย ุและการสนบัสนนุทางสงัคม ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพผูส้งูอายุของผูใ้หญ่วยัท างาน เนื่องจากสงัคมไทยปัจจุบนัสมาชิกครอบครวัจะเป็นผูดู้แล
หลกัในการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ ประกอบกบัโครงสรา้งประชากรที่มีจ านวนของผูส้งูอายุเพิ่มขึน้ 
บางครอบครวัมีขนาดเล็กลง บตุรหลานมีภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบทัง้งานและครอบครวั แต่
บุตรหลานยงัคงมีความตอ้งการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุในครอบครวัของตน ดงันัน้การดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายจุงึเป็นเรื่องส าคญั และผูใ้หญ่ที่เป็นบตุรหลานหรือคนในครอบครวัซึง่เป็นผูด้แูลหลกั จะได้
น าขอ้มลูจากการวิจยันีไ้ปดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั ใหมี้สขุภาพดีและเป็นหลกัใจใหก้บัผูใ้หญ่วยั
ท างานและสมาชิกทกุคนในครอบครวัตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วัยท างาน เม่ือ
จ าแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้

2. เพื่อท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุโดยใชแ้รงจงูใจในการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการผูส้งูอาย ุและการสนบัสนนุทางสงัคม ของผูใ้หญ่วยัท างานในกลุม่รวม 
และเม่ือจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดข้อ้มูลของผูใ้หญ่วัยท างานที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผูใ้หญ่วัย

ท างานในกลุ่มเสี่ยง ดงันีค้ือ ผูใ้หญ่วยัท างานเพศ ชาย หรือ หญิง สถานภาพมีคู่หรือไม่มีคู่ และ
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รายไดพ้อใชแ้ละไม่พอใชห้รือเหลือเก็บ จะมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายนุอ้ยกว่า ซึ่งถือว่า
เป็นกลุม่เสี่ยงที่ควรจะไดร้บัการสง่เสรมิพฤติกรรม 

2. ทราบผลการท านายตัวแปรที่ส  าคัญและมีความเก่ียงข้องกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วัยท างาน ซึ่งผลการวิจัยจะท าใหไ้ดข้อ้มูลส าคัญว่าตัวแปรใดที่เป็น
สาเหตสุ  าคญัมากที่สดุและล าดบัรองลงมา เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัผูใ้หญ่วยัท างานที่มีผูส้งูอายใุน
ครอบครวั ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอาย ุเช่น พยาบาล อาสาสมคัรชมุชน นกัสงัคมสงเคราะห ์น าไปใช้
ในการสง่เสรมิใหผู้ท้ี่ท  าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายมีุพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายใุหด้ีขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้หญ่วยัท างาน ซึ่งเป็นบคุคลวยักลางคนที่มีอายรุะหวา่ง 40-59 ปี 
ที่ท  างานในบริษัทเอกชน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) ค านวณกลุ่มตวัอย่าง คือ 10 ถึง 40 คน × จ านวนตวัแปรในงานวิจยั  ดงันัน้จะไดก้ลุม่
ตวัอย่างจ านวนอย่างนอ้ย 40 × 10 = 400 คน ซึง่งานวิจยันีมี้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 469 คน 

ตัวแปรทีศ่กึษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
1.2 ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุ4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1.2.1 ดา้นรา่งกาย 
1.2.2 ดา้นอารมณ ์
1.2.3 ดา้นสงัคม 
1.2.4 ดา้นสติปัญญา 

1.3 การสนบัสนนุทางสงัคม 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.3.1 ดา้นอารมณ ์
1.3.2 ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
1.3.3 ดา้นทรพัยากร 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
3. ตวัแปรกลุม่ย่อย ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้
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นิยามปฏบิัตกิาร 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การช่วยเหลือและเอาใจใส่ผูส้งูอายใุห้

สามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได ้ดว้ยการดแูลสขุภาพรา่งกาย และจิตใจ ดงันี ้
1. พฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุดา้นร่างกาย คือ การออกก าลงักาย การขบัถ่าย 

การนอนหลบัพกัผ่อน การอ านวยความสะดวกสบายส าหรบัการเดินทาง การจดัเตรยีมอาหาร การ
ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุการอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

2. พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ คือ เขา้ใจถึงความตอ้งการภายในจิตใจ
ผูสู้งอายุและยงัสามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูสู้งอายุได ้ในเรื่อง การจัดการดา้น
การเงิน การใหผู้ส้งูอายมีุสว่นรว่มในการท ากิจกรรมภายในบา้น  

การวดัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองโดยใชแ้นวคิด 
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ของ โบเวอร ์(Bower, 1987) แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 
(Summate rating scale) 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิที่สดุ ถึง ไม่จรงิเลย บคุคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างานที่ได้
คะแนนสงูกวา่แสดงวา่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพมากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง เป็นความตอ้งการภายในของผูใ้หญ่
วยัท างานที่จะดแูลผูส้งูอายดุว้ยความมานะพยายามเพื่อท าใหผู้ส้งูอายุภายในครอบครวัด ารงชีวิต
ไดอ้ย่างมีความสขุ โดยมีเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นอยากท าใหผู้ส้งูอายุไดร้บัสิ่งที่ดีและมีสขุภาพดี
ทัง้กายและจิตใจ 

การวดัแรงจงูใจในงานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุี่
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ตามแนวคิดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคเคลแลนด ์(McClelland, 1961) แบบวดัมี
ลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า (Summate rating scale)  6 ระดบั ตัง้แต่ จริงที่สดุ ถึง ไม่จริง
เลย ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัแรงจูงใจในการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุสงูกว่าแสดงว่ามีแรงจูงใจใน
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายมุากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

ความรู้พัฒนาการของผู้สูงอายุ หมายถึง การมีความรูค้วามเขา้ใจตามหลกัพฒันาการ
ของผูส้งูอาย ุไดแ้ก่  

1. พัฒนาการทางดา้นร่างกาย เป็นสภาวะทางร่างกายที่เกิดขึน้ของผูสู้งอายุจะมีการ
เสื่อมถอย 

2. พฒันาการทางดา้นอารมณ ์เนื่องจากผูส้งูวยัหรือวยัชรามีอารมณไ์ม่คงที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยว
รา้ย ชอบบ่น  
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3. พัฒนาการทางด้านสังคม คือการท าหน้าที่ผู้ให้การสนับสนุนดูแลลูกหลานใน
ครอบครวั 

4. พฒันาการทางดา้นสติปัญญา เนื่องดว้ยผูส้งูวยัมกัจะหลงลืมง่าย ความจ าเลอะเลือน 
การวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุใชแ้บบวดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง ตามหลกัพฒันาการ

ของผูส้งูอาย ุ(ประณต เคา้ฉิม, 2549) แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบ ถกู ผิด การใหค้ะแนน คือ 1 คือ 
ถกู และ 0 คือ ผิด ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายสุงูกวา่แสดงวา่มีความรู้
พฒันาการของผูส้งูอายมุากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การไดรู้ว้่าตนเองมีการไดร้ับการสนับสนุนจาก
ครอบครวั เพื่อน และกลุม่ในที่ท  างาน ดงัต่อไปนี ้

1. ดา้นอารมณ ์(Emotion support) หมายถึง การไดรู้ว้่าตนเองเป็นที่ยกย่อง ไดร้บัความ
รกั ความผกูพนั ความจรงิใจ ความเอาใจใส ่ความรูส้กึเห็นอกเห็นใจ และการตัง้ใจฟัง 

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) หมายถึง การรับรู ้ว่าตนเองได้รับ
ค าแนะน า ไดร้บัขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ และข่าวสารต่างๆ ที่สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่ก าลงั
ประสบอยู่ได ้

3. ดา้นทรพัยากร (Instrumental support) หมายถึง การรบัรูว้่าตนเองไดร้บัการใหค้วาม
ช่วยเหลือเก่ียวกบั เครื่องมือ สิ่งของ การเงิน แรงงาน การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม และเวลา ที่มี
ความจ าเป็น ตลอดจนการไดร้บัความช่วยเหลือในการจดัเตรียมอาหาร หรือในการท ากิจกรรม ซึ่ง
ช่วยใหบ้คุคลไดมี้โอกาสพกัผ่อนหย่อนใจ 

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองจากการสงัเคราะหแ์นวคิด
ต่างๆ เก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ ์ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
และดา้นทรพัยากร แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า (Summate rating scale) 6 ระดบั 
ตัง้แต่จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวัดการสนับสนุนทางสงัคมสูงกว่าแสดงว่า
ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมมากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัเรื่อง “แรงจงูใจ ความรูพ้ฒันาการ และการสนบัสนนุทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน” ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ 
โดยจะน าเสนอตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 
1.1 ภารกิจพฒันาการของผูใ้หญ่วยัท างาน 
1.2 พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
1.3 ทฤษฎีตน้ไมจ้รยิธรรมกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
1.4 การวดัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

2. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 
2.1. แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

2.1.1 ความหมายของแรงจงูใจ 
2.1.2 การวดัแรงจงูใจ 
2.1.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.2. ความรูพ้ฒันาการผูส้งูอาย ุ
2.2.1 ความหมายและการแบง่ช่วงวยัของผูส้งูอาย ุ
2.2.2 ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุ
2.2.3 การวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุ
2.2.4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.3. การสนบัสนนุทางสงัคม 
2.3.1. ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 
2.3.2. รูปแบบของการสนบัสนนุทางสงัคม 
2.3.3. การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
2.3.4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

3. ตวัแปรภมูิหลงักบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 
4. กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
5. สมมติฐานในการวิจยั 
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1. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วยัท างาน 
การศึกษาพฒันาการของมนุษยส์ามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายช่วงวยั ซึ่งทฤษฎีพฒันาการ

ทางจิตสงัคมของอิรคิสนั (Erikson, 1964) แบ่งพฒันาการของมนษุยเ์ป็น 8 ขัน้ ซึง่บคุคลที่อยู่ในวยั
ที่มีความรบัผิดชอบทัง้ทางหนา้ที่การงาน และตอ้งดแูลสมาชิกในครอบครวั คือ วยักลางคน หรือ 
ผูใ้หญ่วัยท างาน ในขั้นที่ 7 ช่วงวัยนี ้เป็นวัยที่มีครอบครวั มีบุตรหลาน ตอ้งหมั่นดูแลบุคคลใน
ครอบครวั และเป็นวัยที่สนใจสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สังคม ท าเพื่อส่วนรวม สามารถแกปั้ญหาที่
เกิดขึน้ไดด้ี และเอาใจใสบ่คุคลในครอบครวั เป็นวยัที่ตัง้ใจท างานเพื่อท าใหส้ิ่งตา่งๆรอบตวันัน้ดีขึน้ 

1.1 ภารกิจพฒันาการของผู้ใหญ่วัยท างาน 
ค าว่า Adult มาจากภาษาละติน Adultus ซึ่งมีความหมายว่า “ เจรญิเติบโตเต็มที่ทัง้

ดา้นขนาดและความแข็งแรง ” หรือ “ มีวุฒิภาวะ ” ดังนั้น ผู้ใหญ่ (Adult) จึงหมายถึงบุคคลที่
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่และพร้อมส าหรับการมีสถานภาพในสังคมร่วมกับผู้อื่น วัยผู้ใหญ่ 
(Adulthood) คือ บุคคลที่มีช่วงอายุระหว่าง 21 ถึง 60 ปี นกัจิตวิทยาแบ่งช่วงระยะพฒันาการวยั
ผู้ใหญ่ออกเป็น วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early adulthood) คือ อายุตั้งแต่ 21 ถึง 40 ปี วัยกลางคน 
(Middle age หรอื Middle adulthood) คือ อายตุัง้แต่ 40–60 ปี (Richardson, 2010; ประณต เคา้
ฉิม, 2549; สชุา จนัทรเ์อม, 2541) ในงานวิจยัฉบบันีท้  าการศึกษาในผูใ้หญ่วยัท างานที่อยู่ในช่วง
วยักลางคน ซึ่งวิกฤตทางพฒันาการที่พบของคนในวยันีมี้สามประการ คือ วิกฤตของการเป็นพ่อ
แม่ วิกฤตจากการดูแลพ่อแม่ และวิกฤตจากความตาย ส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่ท างานที่ มี
พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั จดัเป็นวิกฤตขอ้ที่สอง คือ วิกฤตจากการดแูลพ่อแม่ที่แก่
เฒ่า ซึ่งผูใ้หญ่วยัท างานกลุ่มนีจ้  านวนมากจะรูส้ึกผิดเม่ือไม่สามารถดูแลพ่อแม่ที่เป็นผูส้งูอายุได ้
(ประณต เคา้ฉิม, 2549) 

ฮาวิกเฮิรส์ (Havighurst, 1956; Hurlock, 1967) ไดน้  าเสนอภารกิจพัฒนาการของ
บุคคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างาน ว่าประกอบดว้ย การมีความรบัผิดชอบต่อบา้นเมืองและสงัคม การ
ช่วยเหลือลกูวยัรุน่ใหเ้ป็นผูใ้หญ่ที่มีความรบัผิดชอบและมีความสขุ การพฒันากิจกรรมที่ท  าในเวลา
ว่าง การรักษาสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับคู่ครอง การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง การยึดมั่นในการปฏิบตัิหนา้ที่การงาน และ การปรบัตวักบัพ่อแม่ที่อยู่ในวยัชรา จะ
เห็นไดว้า่ผูใ้หญ่วยัท างานมีทัง้ภารกิจพฒันาการและวิกฤตทางพฒันาการที่ตอ้งปรบัตวัในการดแูล
พ่อแม่ที่เป็นผูสู้งอายุ ซึ่ง โบเวอร ์(Bower, 1987) ไดอ้ธิบายถึงการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั (Instrumental Caregiving) ว่าเป็นการดแูลผูส้งูอายเุพื่อคงไวซ้ึ่งการท าหนา้ที่
ของร่างกายและภาวะสขุภาพท าใหผู้ส้งูอายมีุภาวะสขุภาพที่ดี เช่น การดแูลดา้นโภชนาการและ
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อาหาร ด้านการนอนหลับพักผ่อน ด้านการออกก าลังกาย ด้านการขับถ่าย ด้านการป้องกัน
อบุตัิเหต ุและดา้นสขุภาพจิต 

1.2 พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วัยท างาน เป็นกิจกรรมที่ผูใ้หญ่วัย

ท างานท าเพื่อคงไวซ้ึ่งความสมบรูณท์ัง้ทางร่างกายและจิตใจ ใหผู้ส้งูอายสุามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างปกติสขุ นกัพฤติกรรมศาสตร ์(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538; ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 
2532; สวิง สวุรรณ, 2532) แบ่งแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการดแูลสขุภาพของบุคคลเป็นสามแนวคิด 
คือ แนวคิดที่หนึ่ง ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Intra individual causal assumption) มีสมมติฐาน
เบือ้งตน้ว่า สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากองคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ 
ความรู ้ทัศนคติ ความเช่ือ แนวคิดที่สอง ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล (Extra individual causal 
assumption) มีสมมติฐานว่า สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
เศรษฐกิจ โครงสรา้งสงัคม การศกึษา การเมือง องคป์ระกอบดา้นประชากร และครอบครวั ซึ่งการ
ปฏิบตัิของสมาชิกในครอบครวัจะมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครวัดว้ย แนวคิดท่ี
สาม ปัจจัยหลายปัจจัย (Multiple causality assumption) มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจยัรว่มกนัทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตวับคุคล 

การอธิบายค าจ ากดัความของพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุมีนกัวิชาการหลาย
คนใหค้วามหมายไวด้งันี ้เพนเดอร ์(Pender, 1982) ใหค้วามหมายของการดแูลสขุภาพผูส้งูอายวุา่ 
การดแูลสขุภาพเป็นการปฏิบตัิที่รเิริ่มและกระท าในวิถีทางของบคุคลหรือผูด้แูลผูส้งูอายเุพื่อรกัษา
ชีวิต ส่งเสริมสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีใหแ้ก่ผูส้งูอายใุหมี้ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึน้ โอเรม (Orem, 
1991) ใหค้วามหมายว่า การดูแลสขุภาพเป็นการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ที่ริเริ่มและ กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง มีเป้าหมาย มีแบบแผน และขัน้ตอนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดโรคภัยและอันตรายที่
คกุคามตอ่ชีวิต เป็นสิ่งที่ผูด้แูลผูส้งูอายตุอ้งค านงึถึง สรุยิาภรณ ์อินทรภิรมย ์(2550) ใหค้วามหมาย
ว่า การดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูด้แูล หมายถึง การที่บคุคลหรือผูด้แูลนัน้ใหค้วามส าคญักบัการ
ดแูลผูส้งูอายทุัง้ดา้นรา่งกายและดา้นจิตใจ เพื่อใหีมีสขุภาพที่ดีในการด ารงชีวิตในประจ าวนัเพื่อให้
ผูสู้งอายุมีวิถีชีวิตที่ดีตามมา วชิราพรรณ เทพิน (2553) ใหค้วามหมายว่า พฤติกรรมการดูแล
สขุภาพ หมายถึง การปฏิบตัิหรือการท ากิจกรรมที่เป็นการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุทางดา้น การดแูล
ดา้นโภชนาการและอาหาร ดา้นการนอนหลบัพักผ่อน ดา้นการออกก าลงักาย ดา้นการขับถ่าย 
ดา้นการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุและดา้นสขุภาพจิต 
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ส าหรบัองคป์ระกอบที่เก่ียวของกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยั
ท างานนัน้ บลมู (Bloom, 1975) อธิบายถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมว่าประกอบดว้ยสามส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที่หนึ่ง พุทธิปัญญา (Cognitive Domain) เป็นความรูค้วามเขา้ใจ ความสามารถ และ
ทักษะด้านสติปัญญา ส่วนที่สอง อารมณ์ (Affective Domain) เป็นความรูส้ึกนึกคิด ทัศนคติ 
ความชอบหรือไม่ชอบ ส่วนที่สาม ดา้นการปฏิบตัิ (Psychomotor Domain) เป็นความตัง้ใจหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งผูใ้หญ่วัยท างานเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุจากการที่ผูว้ิจยัไดป้ระมวลเอกสารเก่ียวกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายพุบวา่
ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุ่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครวั ญาติ เพื่อน ซึ่งมกัเป็นผูท้ี่มี
ความเก่ียวขอ้งผกูพนัธแ์ละดแูลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผูส้งูอายทุัง้ดา้นจิตใจ เศรษฐกิจ สงัคม 
และการด ารงชีวิตประจ าวนั (Cieirelli, 1981; Woods, 1991) เพื่อใหส้ามารถอยู่ในครอบครวัและ
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุและมีคณุค่า คาฟเฟร ์(Caffrey, 1991) ไดแ้บ่งพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุ
ไวส้ามระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ระยะที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได ้ผู้สูงอายุยัง
สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครวัได ้แต่จะถกูลดบทบาทการเป็นหวัหนา้ครอบครวัและความ
รบัผิดชอบดา้นเศรษฐกิจของครอบครวั ดังนั้น การดูแลผูสู้งอายุในระยะนีจ้ะเป็นการดูแลดา้น
อารมณ ์เช่น การใหค้วามเคารพยกย่อง เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูส้งูอาย ุระยะที่สอง ระยะที่ผูส้งูอายุ
มีอายุมากขึน้ ผูส้งูอายุจะไดร้บัการดแูลเรื่องการเตรียมอาหาร การซกัเสือ้ผา้ การดแูลที่อยู่อาศยั 
และการดแูลช่วยเหลือใหผู้ส้งูอายสุามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัไดต้ามปกติ ระยะที่สาม ระยะที่
ผูส้งูอายเุจ็บป่วย บคุคลในครอบครวัจะดแูลในเรื่อง การพาไปรบัการรกัษาเพราะการซือ้ยา การจดั
ยาใหร้บัประทาน การจดัเตรียมอาหารที่เหมาะสม การพกัผ่อนอย่างเพียงพอ ตลอดจนการอาบน า้
และการพาไปหอ้งน า้ 

ส าหรบัแนวทางการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วัยท างาน ซิลเลอลี่ (Cieirelli, 
1981) อธิบายพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายไุวส้องประการ คือ ประการที่หนึ่ง การดแูลระดบัปฐมภมูิ 
(Primary service) คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย เป็นการจัดเตรียม
โภชนาการและอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช ้การนอนหลบัพกัผ่อน การออกก าลงักาย การขบัถ่าย 
การป้องกนัอบุตัิเหตุ ประการที่สอง การดูแลระดบัทุติยภูมิ (Secondary service) คือ พฤติกรรม
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจและอารมณ ์เป็นการใหค้วามเคารพนบัถือ ใหเ้กียรติ ใหก้ าลงัใจ 
ใหค้วามยกย่อง โดยที่บตุรหลานปฏิบตัิตนใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัรูส้กึวา่เป็นบคุคลที่มีคณุค่าจาก
การที่บุตรหลานแสดงความเคารพนับถือด้วยกริยาและวาจา ดูแลให้ผู้สูงอายุท างานตาม
ความสามารถ เช่น ปลกูตน้ไม ้ท าอาหาร และท างานอดิเรก ดูแลใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
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หากผูส้งูอายมีุความเลื่อมใสในศาสนาควรหาโอกาสพาไปวดัเพื่อฟังเทศฟังธรรมและท าบญุ ดแูล
ใหไ้ดร้บัความบนัเทิงตา่งๆ ตามสมควรแก่วยัของผูส้งูอาย ุ 

โบเวอร ์(Bower, 1987) แบ่งการดแูลผูส้งูอายอุอกเป็นหา้ดา้น คือ ดา้นที่หนึ่ง การให้
การดแูลอย่างใกลช้ิด (Anticipatory caregiving) คือ การที่บุคคลผูท้ี่ดแูลผูส้งูอายไุดใ้หเ้วลาและ
เปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายุไดพ้ดูคยุดว้ย มีการและเปลี่ยนรบัรูแ้ละตดัสินใจรว่มกนั ดา้นที่สอง การให้
การดแูลเพื่อการปอ้งกนั (Preventive caregiving) คือ การดแูลผูส้งูอายเุพื่อปอ้งกนัความเจ็บป่วย 
การบาดเจ็บ รวมถึงภาวะแทรกซอ้นและความผิดปกติทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น การ
เตรียมอาหารที่เหมาะสม การจดัยารกัษาโรค การจดับา้นเรือน การจดัสิ่งแวดลอ้มที่พกัอาศยัอยู่ให้
มีความปลอดภยั ดา้นที่สาม การใหก้ารดแูลโดยการพาไปท ากิจกรรม (Supervisory caregiving) 
คือ การดแูลผูส้งูอายุโดยบุคคลหรือผูดู้แลผูส้งูอายุสามารถเดินทางไปไหนมาไหนกบัผูส้งูอายุได้
หรอืเป็นการพาไปท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น การพาไปซือ้ของ การพาไปตรวจสขุภาพ และการพาไปรบั
การรักษาเม่ือผู้สูงอายุได้รับความเจ็บป่วย ด้านที่สี่  การให้การดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครอง 
(Protective caregiving) คือ การดแูลผูส้งูอายโุดยการใหค้วามเคารพนบัถือ การใหค้วามรกั เป็น
การดแูลผูส้งูอายทุางสภาพจิตใจ เพื่อใหผู้ส้งูอายรูุส้กึว่าตนเองมีคณุค่า ดา้นที่หา้ การใหก้ารดแูล
ในการปฏิบตัิกิจกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวนั (Instrumental caregiving) คือ การดแูลผูส้งูอายุ
เพื่อคงไวซ้ึ่งการท าหนา้ที่ของรา่งกายและภาวะสขุภาพท าใหผู้ส้งูอายมีุภาวะสขุภาพที่ดี เช่น การ
ดแูลดา้นโภชนาการและอาหาร ดา้นการนอนหลบัพกัผ่อน ดา้นการออกก าลงักาย ดา้นการขบัถ่าย 
ดา้นการป้องกันอุบัติเหตุ และดา้นสุขภาพจิต โบเวอร ์ (Bower, 1987) สรุปพฤติกรรมการดูแล
ผูส้งูอายวุ่าบคุคลที่ท  าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายจุะตอ้ง ดแูลช่วยเหลือผูส้งูอายใุหส้ามารถปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวันได ้ดว้ยการดูแลสุขภาพ การจัดการดา้นการเงิน การช่วยท างานบา้น การจัดเตรียม
อาหาร การอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งสว่นมากเป็นการช่วยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครวั หากติดภารกิจก็จะบริหารจัดการและมอบหมายหนา้ที่ใหผู้ท้ี่ไวว้างใจไดท้ าการดูแล
ผูสู้งอายุแทน อย่างไรก็ตามสถาบนัหลกัที่มีบทบาทในการดูแลผูสู้งอายุคือสมาชิกในครอบครวั
เพราะจะเขา้ใจถึงความตอ้งการผูส้งูอายแุละสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายทุัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ เสนอ อินทรสุขศรี (2526) อธิบายว่าสมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้งดูแล
ผูส้งูอายใุนเรื่องต่อไปนีค้ือ การช่วยเหลืองานบา้น การช่วยจดัอาหารใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูอาย ุการ
จัดที่อยู่อาศัยใหมี้แสงสว่างพืน้ไม่ลื่นจนเกินไปและควรจัดใหผู้สู้งอายุอยู่ชั้นล่ าง ช่วยซ่อมแซม
สิ่งของเครื่องใช ้ใหเ้งินผูสู้งอายุไวใ้ชต้ามสมควร ดูแลเอาใจใส่เรื่องการอาบน า้แต่งตัว การพา
ผูส้งูอายไุปตรวจรา่งกายทกุหกเดือนและใหก้ารรกัษาพยาบาลเม่ือผูส้งูอายเุจ็บป่วย การไปรบัไป
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ส่งเม่ือผูสู้งอายุตอ้งการออกนอกบา้น การใหค้วามบนัเทิงในบา้นและจัดใหพ้บปะเพื่อนฝูง การ
แสดงความรกัใหค้วามเคารพนบัถือดว้ยกาย วาจา รบัฟังปัญหาใหก้ าลงัใจ และใหค้วามเขา้ใจแก่
ผูส้งูอายุ หางานที่เหมาะสมให ้จะท าใหผู้ส้งูอายุรูส้ึกว่าตนยงัมีประโยชนต์่อครอบครวั อย่างไรก็
ตามผูส้งูอายุไม่ตอ้งการใหใ้ครมาสั่งหรือใชใ้หท้  างาน ใหผู้ส้งูอายุไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
หรือส่งเสริมใหท้ างานอดิเรก ตลอดจนดแูลเรื่องความปลอดภยัในบา้นนอกบา้นและการป้องกัน
โรคตา่งๆ 

การดแูลสขุภาพผูส้งูอายคุวรจดัการดแูลใหค้รบถว้นเพื่อใหผู้ส้งูอายมีุสขุภาพที่ดี ควร
ปฏิบตัิในเรื่องต่อไปนี ้

1.การดูแลสขุภาพผูส้งูอายุของผูดู้แลที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตประจ าวนัในแต่ละวนั 
ไดแ้ก่ ในเรื่องของอาหาร น า้ และอากาศ 

อาหาร ผูด้แูลสขุภาพผูส้งูอายตุอ้งค านงึอย่างมากในเรื่องภาวะโภชนาการเพราะเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญ และยังชะลอการทรุดโทรมของร่างกาย คอยดูแลผูสู้งอายุ ใหร้บัประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม ผูด้แูลควรดแูลใหผู้ส้งูอายบุรโิภคอาหารใหค้รบ 5 หมู่ในแต่ละ (จรสัวรรณ เทียน
ประภาส, 2533; พชัรี ตนัศร,ิ 2533) 

น า้ หากขาดน า้จะสง่ผลท าใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูส้งูอายอุย่างรวดเรว็ ผูด้แูลผูส้งูอายจุึง
ตอ้งใส่ใจในเรื่องของการดื่มน า้เป็นอันดับแรก น า้มักจะละลายสารต่างๆไดด้ี ท าใหส้่งผลมีการ
ขบัถ่ายที่ดีตามมา (จรสัวรรณ เทียนประภาส, 2533) 

อากาศ ผู้สูงอายุมีการระบายอากาศลดลงและจุอากาศในปอดไดค้่อนข้างน้อย 
ผูด้แูลผูส้งูอายุจึงควรคอยดใูหผู้ส้งูอายอุยู่ในบา้นที่มีสิ่งแวดลอ้มที่ดีอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก 
เพื่อลดโอกาสไม่ใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ (ชศูกัดิ ์เวชแพทย,์ 2531) 

2. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ดูแลจะตอ้งดูแลดา้นการขับถ่ายของเสียให้เป็นไป
ตามปกติ โดยที่ตอ้งคอยดใูหผู้ส้งูอายไุม่ควรกลัน้ปัสสาวะเป็นเวลานานๆ เพราะอาจท าใหก้ารบีบ
ตวัของกลา้มเนือ้กระเพาะปัสสาวะมีความผิดปกติ อีกทัง้ควรลดเครื่องดื่ม จ าพวก ชา กาแฟ เพื่อ
อาจท าใหผู้ส้งูอายนุอนหลบัพกัผ่อนไดไ้ม่เพียงพอและจะท าใหต้ื่นมาปัสสาวะกลางดกึบอ่ยมากขึน้ 
(ภทัรพร ไพเราะ, 2539) 

3. ผูด้แูลสขุภาพผูส้งูอายุควรดแูลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัรวมถึง
การพกัผ่อน เลือกกิจกรรมที่ท  าใหร้่างกายไดเ้คลื่อนไหวออกก าลงักายอีกทัง้ควรดูแลในเรื่องของ
การพกัผ่อนอย่างเหมาะสม (ยง พิทยานิยม, 2537) 
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4. การใชเ้วลาว่างกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อผูอ้ื่น ผูด้แูลสขุภาพผูส้งูอายุควรแบ่งเวลา
หรือจัดแจงเวลาแก่ผูสู้งอายุใหเ้หมาะสมในแต่ละวัน โดยจัดช่วงเวลาส าหรบัการอยู่ตามล าพัง 
เพื่อที่ผูส้งูอายจุะมีเวลาเป็นของตนเองในแต่ละวนั (พชัรี ตนัศร,ิ 2533) 

5. การป้องกนัอนัตรายต่างๆ การป้องกนัอบุตัิเหตเุป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูด้แูลตอ้ง
ค านึงถึงส าหรบัการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุเพราะการเกิดการเจ็บป่วยขึน้จะหมายถึงปัญหาต่างๆที่
ตามมาทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคม ผูด้แูลหรอืบคุคลในครอบครวัตอ้งดแูลความปลอดภยั
ปอ้งกนัอนัตรายอย่างใกลช้ิดแก่ผูส้งูอาย ุ(จรสัวรรณ เทียนประภาส, 2533; พชัรี ตนัศร,ิ 2533) 

6. ผูด้แูลควรค านึงถึงการสง่เสรมิและพฒันาการความสามารถของผูส้งูอาย ุโดยการ
พฒันาและรกัษาไว ้จากการที่ผูส้งูอายุมีความเสื่อมถอยทางดา้นร่างกายตามอายุที่เพิ่มขึน้ของ
ผูสู้งอายุ ผูดู้แลตอ้งปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของผูสู้งอายุ เช่น ผูดู้ แลหรือบุคคลใน
ครอบครวัพาผูส้งูอายไุปตรวจสขุภาพประจ าปี (ชศูกัดิ ์เวชแพทย,์ 2531) 

เตือนใจ ทองค า (2549) อธิบายว่า การดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุคือ การปฏิบตัิกิจกรรม
ที่ใหผู้ส้งูอายุ ปฏิบตัิดว้ยกิจกรรมต่างๆเพื่อใหผู้ส้งูอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี และการปฏิบตัิกิจกรรม
นัน้ตอ้งกระท าอย่างสม ่าเสมอ ในชีวิตประจ าวนั  

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปว่าผูใ้หญ่วยัท างานมีทัง้ภารกิจพฒันาการ
และวิกฤตทางพฒันาการที่ตอ้งปรบัตวัในการดแูลพ่อแม่ที่เป็นผูส้งูอาย ุดงันัน้ พฤติกรรมการดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุหมายถึง การที่ผูใ้หญ่วยัท างานซึ่งมีผูส้งูอายใุนครอบครวัดแูลช่วยเหลือผูส้งูอายุ
ใหส้ามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได ้ดว้ยการดแูลสขุภาพ การจดัการดา้นการเงิน การช่วยท างาน
บา้น การจัดเตรียมอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การออกก าลังกาย การขับถ่าย การป้องกัน
อบุตัิเหต ุการอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ตลอดจนเขา้ใจถึงความตอ้งการผูส้งูอายุ
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายทุัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 

1.3 ทฤษฎีตน้ไม้จริยธรรมกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุซึง่ในงานวิจยั

นี ้ อธิบายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ในการอธิบาย 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ว่าเป็นความดีของบตุรหลาน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) 
ดงัละเอียดตอ่ไปนี ้

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ได้สรา้งทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมที่ได้จากประมวล
สรุปผล การวิจยัต่างๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับการแสวงหาสาเหตทุางจิตใจของบคุคลที่มีพฤติกรรมคนดี
และคนเก่งในสังคมไทยที่ประสบความส าเร็จในการปฎิบัติงานหรือกระท าสิ่งใดๆ จะต้องมี
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คณุสมบตัิของคนเก่ง ส่วน ความดีนัน้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัของบุคคลที่ขยนัขนัแข็งเพื่อ
องคก์รและเพื่ออนาคตของชาติ ทฤษฎีนีไ้ดว้ิเคราะหส์าเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเก่งว่ามี
องคป์ระกอบทางจิตใจท่ีส าคญั 8 ประการ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทแรกคือ ลกัษณะที่เป็นพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ประการซึ่งเป็นสว่นรากของตน้ไม้
ไดแ้ก่ 1) สติปัญญาดี 2) การมีสขุภาพจิตดี 3) ประสบการณท์างสงัคมสงู  

ประเภทที่สองเป็นส่วนของล าตน้ เป็นส่วนจิตลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมอีก 5 
ประการ ประกอบไปดว้ย 1) ความสามารถในการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 2) ลกัษณะมุ่งอนาคต
และควบคมุตน 3) ความเชื่ออ านาจในตน 4) ทศันคติหรือเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนัน้ๆ 5) แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ  

ประเภทท่ีสามเป็นสว่นของดอกและผลไมบ้นตน้ เป็นสว่นที่แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม
การท าความดีต่อผูอ้ื่นและตนเอง หรือเรียกไดว้่า ท าความดีละเวน้ความชั่ว ในเรื่องของการท างาน
มกัท างานอย่างขยนัขนัแข็งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่การงาน ซึง่สว่นนี ้เป็นการบ่งชีถ้ึงความเป็น
พลเมืองดี ท าดีเพื่อสว่นรวมและคนรอบขา้ง เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคณุความดีในแบบของ
ตนเองที่มีต่อผูอ้ื่น 

จากการศกึษาทฤษฎีตน้ไมจ้รยิธรรม จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 
เป็นความดีของบุตรหลานตามแนวคิดทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ที่
อธิบายวา่การท่ีบคุคลจะประสบความส าเรจ็ในการกระท าใดๆ จะตอ้งมีคณุสมบตัิของคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข ซึ่งความดีนั้นจะเป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของบุคคลที่แสดงบทบาทไดอ้ย่าง
เหมาะสมทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครวั ตลอดจนต่อสังคมส่วนรวม โดยทฤษฎีนีอ้ธิบายถึงปัจจัย
ภายในหรือจิตลักษณะเดิม (Psychological factors) และปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ 
(Situational factors) ว่าเป็นสาเหตุที่มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับผลที่ปรากฏ ดังนัน้ในงานวิจัย
ฉบบันีผู้ว้ิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุของผูใ้หญ่วยัท างาน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของคนดี โดยศกึษาความเก่ียวขอ้งระหวา่งปัจจยัภายในหรือจิตลกัษณะ ประกอบดว้ย แรงจงูใจใน
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ และความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุและปัจจยัภายนอกหรือสถานการณ ์
ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคม 

1.4 การวัดพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารการวิจัยที่ เก่ียวกับการวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุของผู้ที่ท  าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ พบงานวิจัยที่มีการสรา้งแบบวัดการดูแลสุขภาพของ
ผูส้งูอายทุี่น  ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยั ดงัเช่น 
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งานวิจัยของ วชิราพรรณ เทพิน (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูด้แูลผูส้งูอายุ ไดส้รา้งแบบวดัพฤติกรรมการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุจ านวน 30 ขอ้ แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดบั ตัง้แต่ ทกุครัง้ 
ถึง ไม่เคยเลย เม่ือสรา้งแบบวดัแลว้ไดน้  าแบบวัดไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และไป
ทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูดู้แลผูสู้งอายุที่น  าผูสู้งอายุเขา้รบับริการตรวจที่ตึกผูป่้วยนอก 
จ านวน 50  คน น าแบบวดัมาท าการวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ และหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า พบว่า 
มีค่า 0.95 

พรพรรณ วรสีหะ และ หนึ่งฤทยั โพธ์ิศร ี(2018) ไดใ้ชก้ลุม่ตวัอย่าง คือ ผูด้แูลผูส้งูอายุ
ที่มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัเพศ โดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี simple random sampling จาก การจบั
ฉลาก จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุของ
ผูดู้แล ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น rating scale 4 ระดบั (คะแนน 1-4) หาคุณภาพเครื่องมือ
โดยการใหผู้เ้ช่ียวชาญจานวน 3 คน ตรวจความตรงตามเนือ้หา และหาค่าความเที่ยง โดยใชส้ตูร 
Cronbach alpha coeffcient ไดค้่าความเที่ยง = .86 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ สมมตุิฐานดว้ย independent t-test  

การวดัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน ในงานวิจยันีใ้ชม้าตร
วดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง ตามแนวคิดของ โบเวอร ์(Bower, 1987) 

2. ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน 
2.1 แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของแรงจงูใจจากนกัวิชาการหลายท่าน ดงันี ้
แมคเคลแลนด ์(McClelland, 1961) อธิบาย แรงจูงใจ ว่าเป็นความตอ้งการที่เกิด

จากความคาดหวังของบุคคลซึ่งอาจจะไดพ้บหรือมีประสบการณ์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นรอย
ประทบัใจมาตัง้แต่ยงัเยาวว์ยั และท าให้บคุคลพยายามที่จะกา้วไปสู่ความส าเรจ็นัน้ โดยมีการตัง้
มาตรฐานการกระท าของตวัเองไว ้ซึ่งหากงานใดที่คาดหวงัใหเ้กิดผลส าเร็จก็จะมีก าลงัใจที่จะท า 
และคาดหวงัถึงความส าเร็จในครัง้ต่อๆ ไปมากขึน้กว่าเดิม และเป็นความตอ้งการที่ท  าใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการยอมรบัจากบุคคลอื่น หรือหมายความถึง แรงจูงใจที่ท  าให้
บคุคลมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับคุคลอื่น ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การยอมรบันบัถือของบคุคลในสงัคม 
ทัง้นีเ้นื่องจากธรรมชาติของมนษุยน์ัน้ มีความตอ้งการเป็นที่ยอมรบัของคนอื่น อนัส่งผลใหบุ้คคล
ท าใจใหช้อบและแสดงพฤติกรรมที่เอาใจใสผู่อ้ื่น รูจ้กัเห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือกระท าเพื่อใหค้นอื่น
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เห็นว่าเขามีความสามารถที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ไดร้ับการยอมรับนับถือ โดยบุคคลที่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธจ์ะมีลกัษณะที่ชอบท างานกบับคุคลอื่น และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่นเสมอ 

นอกจากนี ้โลเวล (Lovell, 1980) ใหค้วามหมาย แรงจูงใจ ว่าเป็นกระบวนการที่ชกั
น าโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้
บรรลผุลส าเรจ็ รวมทัง้เป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบคุคลโดยบุคคลจง
ใจกระท าพฤติกรรมนัน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ วอลลเ์ทอร ์(Walters, 1978) อธิบายว่า 
แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตวัของบุคคลที่มีผลท าใหบุ้คคลตอ้งกระท า หรือ
เคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะที่มีเปา้หมาย ดงันัน้ แรงจงูใจจึงเป็นเหตผุลของการกระท า 
ลาวนด์อน และ บิททา (Loudon และ Bitta, 1988) ใหค้วามหมาย แรงจงูใจ ว่าหมายถึง สภาวะที่
อยู่ภายในตวัที่เป็นพลงั ท าใหร้า่งกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเปา้หมาย ที่ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ 
ซึ่งมกัจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดลอ้ม ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และ ฉัฐวีณ ์สิทธ์ิศิรอรรถ 
(2562) อธิบายความหมายของ แรงจงูใจ ว่าเป็นความตอ้งการของบคุคลในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ใหบ้รรลเุป้าหมายโดยไม่ย่อทอ้ พยายามฝ่าฟันอปุสรรค ตลอดจนมุ่งมั่นในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้  
โดยสรา้งสภาพเอือ้อ านวยตอ่ความส าเรจ็ โดยตอ้งการผลที่ถาวรและระยะยาว 

ส าหรับแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน จึงเป็นความ
ตอ้งการของผูใ้หญ่วัยท างานที่จะดูแลผูสู้งอายุดว้ยความมานะพยายามเพื่อท าใหผู้สู้งอายุใน
ครอบครวัด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ สรุปว่า แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุหมายถึง การ
ที่ผูใ้หญ่วัยท างานซึ่งมีผูสู้งอายุในครอบครวัมีเป้าหมายและความตอ้งการที่อยากจะบรรลุและ
ประสบความส าเร็จในเป้าหมายนั้น มีความมุ่งมั่นในการอยากดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใหมี้
สขุภาพที่ดีขึน้ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ 

2.1.2 การวัดแรงจูงใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ธีระวฒัน ์จันทึก และ อาภาภรณ ์เกิดดวง (2017) ท าการวดั “แรงจูงใจในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลที่พาผู้สูงอายุมาใช้สถานที่ออกก าลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
กรณีศึกษาศนูยกี์ฬา เฉลิมพระเกียรติ ส  านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร” 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนี ้ยังมีการท าการวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative research) กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูดู้แลผูส้งูอายุ จ านวน 231 คน ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูดู้แลผูส้งูอายุดว้ย
แบบสอบถาม โดยใชก้ารสุม่แบบเจาะจง แลว้น าขอ้มลูมาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
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การวัดแรงจูงใจในงานวิจัยฉบับนี ้ผูว้ิจัยใชแ้บบวัดแรงจูงใจที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ตาม
แนวคิดของแมคเคลแลนด ์(McClelland) แบบวดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงที่สดุ 
ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัแรงจงูใจสงูกว่าแสดงว่ามีแรงจงูใจมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนน
ต ่ากวา่ 

2.1.3 แรงจูงใจกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ธีระวฒัน ์จนัทึก และ อาภาภรณ ์เกิดดวง (2017) ท าการวิจยัเรื่อง “แรงจงูใจในการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูดู้ที่พาผูสู้งอายุมาใชส้ถานที่ออกก าลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
กรณีศึกษาศนูยกี์ฬา เฉลิมพระเกียรติ ส  านกัวฒันธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร”
คณะผูว้ิจัยไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายุที่ไดเ้ขา้ใชบ้ริการ สถานที่ออกก าลังกายโดยตรงและ
รายงานผลการวิจยัความวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแรงจงูใจของผูด้แูลผูส้งูอายทุี่อยากน าพาผูส้งูอายุ
มาออกก าลงักาย มีทัง้แรงจงูใจภายนอกของตวัผูด้แูลและภายในตวัผูด้แูล โดยผลการวิจยัพบว่า 
แรงจงูใจภายในมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไดว้่าแรงจงูใจ
ในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายมีุความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 

2.2 ความรู้พฒันาการของผู้สูงอายุกบัพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ 
2.2.1 ความหมายและการแบ่งช่วงวัยของผู้สูงอายุ 
ผูส้งูวยั เป็นค าที่บ่งบอกถึงตวัเลขของผูท้ี่มีอายมุาก โดยนิยมนบัตามอายุตัง้แต่แรก

เกิด  (Chronological age) หรือทั่ ว ไปเรียกว่า  คนแก่  หรือคนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวยัชรา 
และใหค้วามหมายของค าว่า ชรา คือ แก่ดว้ยอาย ุช ารุดทรุดโทรม แต่องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้
นิยามว่า"ผูส้งูอายุ" คือประชากรทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป โดยเป็น
การนิยาม นับตัง้แต่อายุเกิด และส าหรบัประเทศไทย  "ผูสู้งอายุ" ตามพระราชบัญญัติผูสู้งอายุ 
พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไป และมีสัญชาติไทย 
(ชมพนูทุ พรหมภกัดิ,์ 2556) 

สรุกุล เจนอบรม (2534) ไดก้ าหนดการเป็นบุคคลสงูอายวุ่า บุคคลผูจ้ะเขา้ข่ายเป็น
ผูส้งูอายมีุเกณฑใ์นการพิจารณาแตกต่างกนัโดยกาหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเป็น ผูส้งูอายุ
ไว ้4 ลกัษณะดงันี ้ลกัษณะที่หนึ่ง พิจารณาความเป็นผูส้งูอายจุากอายจุรงิที่ปรากฏ ลกัษณะที่สอง 
พิจารณาความเป็นผูส้งูอายุจากลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  ลกัษณะที่สาม พิจารณา
ความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ลักษณะที่สี่ พิจารณาความเป็น
ผูส้งูอายจุากบทบาททางสงัคม 
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บารโ์ร และสมิธ (Barrow และ Smith, 1979) อธิบายว่า เป็นเรื่องยากที่จะก าหนดว่า
ผูใ้ดชราภาพหรือสูงอายุ แต่สามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดด้ังนีค้ือ  ประการแรก 
ประเพณีนิยม เป็นการก าหนดผูส้งูอาย ุโดยยึดตามเกณฑอ์ายทุี่ออกจาก งานเช่น ประเทศไทยกา
หนดอายุวยัเกษียณอายุ เม่ืออายุครบ 60 ปีแต่ประเทศสหรฐัอเมริกา กาหนด อายุ 65ปี เป็นตน้ 
ประการที่สอง การปฏิบัติหนา้ที่ทางร่างกาย (Body Functioning) เป็นการก าหนดโดยยึดตาม
เกณฑ ์ทางสรีรวิทยาหรอืทางกายภาพ บคุคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่แตกตา่งกนัในวยั
สงูอาย ุประการที่สาม การปฏิบตัิหนา้ที่ทางดา้นจิตใจ (Mental Functioning) เป็นการก าหนดตาม
เกณฑ ์ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์การเรียนรู ้และความเสื่อมทางดา้นจิตใจ สิ่งที่พบมาก
ที่สดุในผูท้ี่สงูอายคุือ ความจ าเริ่มเสื่อมขาดแรงจูงใจซึ่งไม่ไดห้มายความว่าบุคคลผูส้งูอายทุกุคน
จะมีสภาพเช่นนี ้ประการที่สี่ ความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self - Concept) เป็นการก าหนดโดยยึด
ความคิดที่ผูส้งูอาย ุมองตนเอง เพราะโดยปกติผูส้งูอายมุกัจะเกิดความคิดวา่ “ตนเองแก่ อายมุาก
แลว้” และสง่ผลต่อ บคุลิกภาพทางกาย ความรูส้กึทางดา้นจิตใจ และการดาเนินชีวิตประจาวนั สิ่ง
เหล่านี ้จะเปลี่ยนแปลง ไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้น ๆ ได้กาหนดขึ ้น ประการที่ห้า 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เป็นการก าหนดโดยยึด ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ โดยใชแ้นวความคิด จากการเสื่อมถอยของสภาพทางรา่งกาย และจิตใจ คนทั่วไป
จึงก าหนดว่า วัยสูงอายุเป็นวัยที่ตอ้งพักผ่อนหยุดการประกอบอาชีพ ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในวั ย
สงูอาย ุจึงหมายถึงบคุคลที่มีวยัเกินกว่าวยัที่จะอยู่ในกาลงัแรงงาน ประการที่หก ความกดดนัทาง
อารมณแ์ละความเจ็บป่วย (Coping with Stress and Illness) เป็นการ ก าหนดโดยยดึตามสภาพ
รา่งกายและจิตใจ ผูส้งูอายจุะเผชิญกบัสภาพโรคภยัไขเ้จ็บอยู่เสมอ (ศศิพฒัน ์ยอดเพชร, 2544) 

การแบ่งช่วงวัยผู้สูงอายุ 
องคก์ารสหประชาชาติ (กรมสขุภาพจิต, 2563 อา้งอิงจาก องคก์ารสหประชาชาติ) มี

การแบ่งช่วงวยัของผูส้งูวยัเป็นทัง้หมด 3 ระดบั ระดบัแรกคือการกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Ageing 
society) ระดบัที่สองก็คือสงัคมผูส้งูอายุแบบโดยสมบรูณ ์(Aged society) และสดุทา้ยเป็นระดบั 
Super - aged society โดยมีการใหค้ านิยามในระดบัต่างๆ ดงันี ้

1. การที่เขา้สู่สงัคมผูส้งูวยั (Aged society) คือ การที่มีประชากรจ านวนหนึ่งมีอายุ 
60 ปีขึน้ไปที่รวมทัง้เพศชาย และหญิงและยงัมากกวา่ 10% ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ  

2. การเขา้สู่สังคมผูสู้งวัยแบบโดยสมบูรณ์ (Completed aged society) คือ เม่ือมี
จ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปที่เพิ่มขึน้เป็น 20% หรือจ านวนของประชากรอายุ 65 ปี เพิ่มขึน้
เป็น 14% ของประชากรโดยรวมในทัง้ประเทศ 



  19 

3.การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society) คือ การที่สังคมมี
จ านวนของประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกว่า 20% ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศถึงแมว้่า ทุก
ประเทศทั่วโลกมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่แตกต่าง กันตามความเจริญของ
บา้นเมือง ซึ่งส่วนนีมี้ผลอย่างมากในระดับหนึ่งต่อสุขภาพและการที่จะมีอายุอย่างยืนยาวของ
จ านวนประชาชน 

ชศูกัดิ์ เวชแพทย ์(2531)  ไดเ้สนอถึงขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลก โดย อลัเฟรด เจ 
คาหน์ (Professor Dr. Alfred J. Kahn) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มีการแบ่งช่วงของอายุตาม
สภาพของรา่งกาย  

ยูริค และคนอื่น ๆ (Yuriek, 1980) เสนอการแบ่งช่วงอายุของผูส้งูอายุ ตามสถาบนั
ผูส้งูอายแุห่งชาติ (National Institute of Aging) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุม่ผูส้งูอายวุยัตน้ (Young - old) มีอาย ุ60 – 74 ปี 
2. กลุ่มผูส้งูอายวุยัปลาย (Old - old) มีอาย ุ75 ปีขึน้ไป ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน

ภาคตะวนัออก (2543) ไดเ้สนอขอ้มลูการแบ่งช่วงอายผุูส้งูอายขุองประเทศไทย ดงันี ้
1. อายตุัง้แต่ 60–69 ปี 
2. อายตุัง้แต่ 70–79 ปี 
3. อาย ุ80 ปีขึน้ไป 
จากความหมายของผู้สูงอายุและข้อมูลการจัดเกณฑ์ช่วงอายุของผู้สูงอายุที่

นกัวิชาการ องคก์าร หน่วยงาน ก าหนดไวน้ัน้ สรุปไดว้่า ผูส้งูอาย ุคือ บคุคลที่มีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้
ไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจไปในทางที่เสื่อมลง มีบทบาท ทางสังคม และ
กิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง ส าหรับงานวิจัยนีผู้ ้วิจัยศึกษากับผู้ใหญ่วัยท างานที่ดูแล
ผูส้งูอายใุนครอบครวัของตนเอง 

2.2.2 ความรู้พัฒนาการของผู้สูงอายุ 
ผูดู้แลตอ้งมีความรูม้าก่อนว่าผูสู้งอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทาง

เสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของอวยัวะต่างๆในรา่งกายของแต่ละคนสามารถ
เกิดขึน้ไม่พรอ้มกัน พฒันาการทางดา้นร่างกายและจิตใจจะมีการเสื่อมถอยมากในระยะนี ้ขาด
ความคล่องแคล่ว ว่องไว ความจ าเสื่อม ความคิดความอ่านชา้ลง สภาพทางรา่งกายเสื่อมถอย หู
ตึง ตามัว ผมหงอก เป็นตน้ (จันทนา รณฤทธิวิชัย, 2530) ซึ่งพัฒนาการในดา้นต่างๆ มีดว้ยกัน
ทัง้หมด คือ พฒันาการทางดา้นร่างกาย ผูด้แูลผูส้งูอายตุอ้งดวู่าสภาวะร่างกายของผูส้งูอายจุะมี
การเสื่อมถอย มีความเจ็บไขไ้ดป่้วยบ่อยๆ และหากจะใชเ้วลาในการรกัษาและฟ้ืนฟูนานกว่า 



  20 

ผูด้แูลจึงตอ้งหมั่นตรวจรา่งกายของผูส้งูอาย ุคนหนุ่มสาวในการฟ้ืนจากความเจ็บป่วย กลา้มเนือ้
หย่อนสมรรถภาพ การทรงตวัไม่ดี ตามสภาพรา่งกายอย่างเช่น แขน ขา ที่เริ่มอ่อนแรงลง ไม่มีแรง
ในการเดิน ขอ้เข่าเสื่อมสภาพ รวมถึงการไดย้ินจะเสื่อมสภาพลง ไดย้ินไม่ค่อยชดั สายตาในเรื่อง
ของการปรบัระยะการมองเห็นก็เสื่อมลง บางคนมีสายตายาว มองอะไรยากเห็นเป็นภาพเบลอ 

ประณต เคา้ฉิม (2549) อธิบายว่า ผูด้แูลผูส้งูอายจุะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ร่างกายของผูสู้งอายุในทุกระบบในลกัษณะที่มีแต่ความเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
ผูด้แูลผูส้งูอายเุห็นไดช้ดัท่ีสดุคือ ผมของผูส้งูอายเุปลี่ยนเป็นสีขาวมากขึน้ มีรอยเห่ียวย่นบนใบหนา้ 
หลงัโกง กลา้มเนือ้หย่อนสมรรถภาพ เคลื่อนไหวร่างกายชา้ลง การทรงตวัไม่ดี การไดย้ินเสื่อมลง 
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ส  าคัญคือ ความยืดหยุ่นตัวของเส้นเลือดลดลง มีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลลต์่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงของระดบัฮอรโ์มนในรา่งกาย เช่น ผม เป็นสิ่งแรก
ของรา่งกายที่เปลี่ยนแปลงใหเ้ห็นไดช้ัดภายนอกจากสีเดิมเป็นสีขาวแหง้และรว่งง่าย ผิวหนงั เม่ือ
อายุมากขึน้ เนือ้เยื่อต่างๆจะขาดความตึงตัว เนื่องจากการลดจ านวนน า้ในเซลลต์่อมเริ่มเหี่ยว  
กระดูก ผูส้งูอายุเป็นวยัที่กระดูกเปราะง่าย ถา้ไดร้บัอนัตรายเพียงเล็กนอ้ยจะท าใหก้ระดกูหกัได ้
พฒันาการทางดา้นสติปัญญา ผูส้งูอายมุกัหลงลืมง่าย ความจ าเลอะเลือน แต่เหตผุลยงัดี ทกัษะ
ในการคิดริเริ่มอาจจะไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อน และความรอบคอบลดลง แต่พบว่า พฒันาการ
ทางดา้นสมองยังดีกว่าทางดา้นร่างกาย ผูดู้แลจึงตอ้งคอยช่วยเหลือและหมั่นเช็คหรือตรวจดู
ความจ าหรือฝึกความจ าของผูส้งูอายถุึงสิ่งที่ผูส้งูอายตุอ้งจดจ า 

ศรีธรรม ธนะภมูิ (2535) อธิบายถึงการที่ผูส้งูอายเุขา้สงูวยัชรานัน้ สมองจะฝ่อและมี
น า้หนกัลดลง เลือดมาเลีย้งสมองไดน้อ้ย มีภาวะความดนัโลหิตสงู เซลลป์ระสาทตายเพิ่มขึน้และ
จ านวนเซลลล์ดลงตามอาย ุมกัพบอาการความจ าเสื่อมโดยเฉพาะความจ าในเหตกุารณปั์จจบุนั  
และความจ าเฉพาะหนา้ แต่ความจ าในอดีตจะไม่เสีย ซึง่ถา้พฒันาทางดา้นสติปัญญาของผูส้งูอายุ
แย่ลง จะเป็นเรื่องที่ล  าบากใจมากของผูดู้แลผูส้งูอายุ เพราะจะมีปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมา 
พัฒนาทางดา้นสติปัญญาเป็นเรื่องที่กระทบต่อผูดู้แลผูสู้งอายุอย่างมากเลยทีเดียว พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์ไม่คงที่  เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ชอบบ่น แต่ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม สังคม และ ประสบการณ์ที่ผ่านมาดว้ย ผูดู้แลจึงตอ้งคอยลองรบัอารมณ์ของ
ผูส้งูอายทุี่เปลี่ยนไปมา และมุ่งเนน้ไปที่การท ากิจกรรมรว่มกนัเพื่อใหผู้ส้งูอายมีุอารมณท์ี่คงที่ 

ศรีเรือน แกว้กังวาล (2551) อธิบายว่า ผูดู้แลผูส้งูอายุจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณผ์ูสู้งอายุยงัคงมีอารมณร์กัในบุคคลอนัเป็นที่รกัโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ คู่
สมรส บตุร หลาน และเม่ือเกิดการสญูเสีย ผูส้งูอายจุะมีความเศรา้โศกอย่างมาก จะมีผลกระทบ
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ต่อจิตใจ สขุภาพกาย และพฤติกรรมของผูส้งูอายคุ่อนขา้งมาก มีอารมณเ์หงา วา้เหว่ บางรายอาจ
รูส้กึว่าคณุค่าของตนเองลดลงเนื่องจากตอ้งพึ่งพาผูด้แูลผูส้งูอายใุนการท าสิ่งต่างๆ เรื่องค่าใชจ้่าย 
ค่ารกัษาพยาบาล ผูส้งูอายุจะรูส้ึกว่าตนเองเป็นภาระของผูดู้แลผูส้งูอายุ ท าใหบ้างครัง้มกัแสดง
อาการหงดุหงิด นอ้ยใจ ต่อผูด้แูลผูส้งูอาย ุเช่น การเปลี่ยนแปลงทางดา้นจิตใจ ซึง่การเปลี่ยนแปลง
ในวัยสูงอายุไม่เพียงแต่สภาพร่างกายเท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางความรูส้ึก การรับรู ้
บคุลิกภาพ ความจ า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลา่นีมี้ผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมดว้ย 
การเสื่อมความเคารพและการถกูทอดทิง้ จะเป็นปัญหาต่อสขุภาพจิตมาก มีความวิตกกงัวล บาง
รายอาจแยกตวัเองเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ สญูเสียความรูส้ึกมีค่า ความเป็นเอกลกัษณข์อง
ตนเอง ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้ขัดแยง้ในตัวเอง และจะเพิ่มมากขึน้ตามระดับอายุ พัฒนาการทางดา้น
สงัคม ดว้ยความที่ว่าวยัชราส่วนมากจะใหค้วามสนใจทางศาสนา หรือเป็นผูใ้ห ้ความสนับสนุน
ดแูลลกู หลานในครอบครวั ผูด้แูลผูส้งูอายจุึงจ าเป็นที่จะตอ้งพาผูส้งูอายเุขา้สงัคมที่เขาเคยอยู่มา
เพื่อน ามาพฒันาต่อยอดในการใชชี้วิต 

ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต (2541) อธิบายว่า ผูส้งูอายทุี่ประสบผลส าเรจ็และมีผูด้แูลที่ดี 
จะเป็นวัยที่สุขุม รอบคอบ ฉลาด ยอมรบัความจริง ภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณใ์หบุ้ตร
หลาน และคนรุ่นหลงั มีความมั่นคงในชีวิต ตรงขา้มกบัผูส้งูอายุที่ลม้เหลว มีผูด้แูลที่ไม่ดีมากนกั 
มกัจะท าใหผู้ส้งูอายไุม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ไม่ยอมรบัสภาพที่เปลี่ยนไป รูส้กึคับขอ้งใจทอ้แทใ้น
ชีวิต เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งในครอบครวั ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผูส้งูอายุจะตอ้งยอมรบั จากที่เคยเป็น
หัวหนา้ครอบครวั ก็จะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครวั เป็นที่ปรกึษา หรือผูค้อยดูแลบา้น 
หรืออาจเป็นผู้อาศัยไป ดังนั้นพัฒนาการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ในผู้สูงอายุเป็นผลให้
ผูสู้งอายุจะตอ้งปรบัตัวและยอมรบัต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ฉะนัน้ผูดู้แลผูส้งูอายุควรจะ
เข้าใจและยอมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นๆดว้ย เพื่อที่จะไดป้ฏิบัติต่อผู้สูงอายุไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

สุวัฒน ์วัฒนวงศ ์(2547) ท าการวิจัยพบว่า หลักการเรียนรูแ้ละความรูข้องผู้ดูแล
ผูส้งูอายุไว ้10 ประการ ซึ่งในหลกัการนีจ้ะมีส่วนสนบัสนนุและส่งเสริมการเรียนรูแ้ละความรูข้อง
ผูด้แูลผูส้งูอาย ุใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยมีรายละเอียดดงันี ้1) ผูด้แูลผูส้งูอายคุวรใหค้วามส าคญั
กับการสรา้งแรงจูงใจในความรูท้ี่จะดูแลผูสู้งอายุ 2) สรา้งสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูก้ารดูแล
ผูสู้งอายุ 3) ผูดู้แลตอ้งค านึงถึงความตอ้งการในการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ 4) ผูดู้แลตอ้งค านึงถึง
ความรูเ้ดิมและประสบการณ์ (Experience) ของผูสู้งอายุเพราะถือว่าเป็นสิ่งมีค่าอย่างมาก 5) 
ผูดู้แลผูสู้งอายุควรเลือกเนือ้หาและกิจกรรมในการเรียนรูของผูสู้งอายุใหมี้ความเหมาะสมกับ
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ผูส้งูอายุ 6) การที่ผูด้แูลผูส้งูอายุก าหนดสิ่งที่ผูส้งูอายุตอ้งเรียนรูค้วรสอดคลอ้งกบัความจริง เพื่อ
เนน้ใหผู้ส้งูอายสุามารถน าสิ่งที่ผูด้แูลถ่ายทอดความรูใ้หไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 7) ผูด้แูลจะตอ้งให้
การเอาใจใสก่บัการมีสว่นรว่มในการดแูล ทัง้ทางดา้นสติปัญญา และทางดา้นรา่งกายของผูส้งูอายุ
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้ 8) ผูดู้แลควรใหเ้วลากับผูสู้งอายุอย่างเพียงพอในการเรียนรูข้อ้มลู
ใหม่ 9) ผูดู้แลผูสู้งอายุตอ้งใหโ้อกาสในการฝึกภาคปฏิบตัิกับผูสู้งอายุจนไดผ้ลที่ดี หรือผูส้งูอายุ
สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ด ้และ 10) ผูด้แูลผูส้งูอายุจะตอ้งใหผู้ส้งูอายุไดแ้สดงศกัยภาพ
หรือสมรรถภาพในการเรียนรู ้จนกระทั่ง ท าใหผู้ส้งูอายุไดเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ว่าเกิดผลสมัฤทธ์ิ
แลว้ 

บาโรว์ และ สมิท  (Barrow และ Smith, 1979) ได้อธิบายลักษณะของความรู้
พฒันาการผูส้งูอายขุองผูด้แูล ดงัต่อไปนี ้คือ 1) ผูด้แูลผูส้งูอายตุอ้งมีความรูถ้ึงสิ่งที่เกิดขึน้ในชีวิต
ของผูสู้งอายุ ซึ่งอาจเกิดโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ได้ 2) ผูดู้แลผูสู้งอายุตอ้งเรียนรูเ้ป็นเรื่องราว ที่
เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของตวัผูส้งูอายุ เรื่องของความกลวั  ความกระวนกระวาย และการ
ต่อต้าน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ  3) ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้
พฒันาการของผูส้งูอาย ุผูด้แูลผูส้งูอายทุ าใหผู้ส้งูอายเุกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นบคุลิกภาพ ค่านิยม 
บทบาท และสติปัญญาของผูส้งูอาย ุ4) ผูด้แูลผูส้งูอายตุอ้งมีความรูแ้ละมีประสบการณใ์นการดแูล
ผูส้งูอายุอย่างไร และ 5) ผูดู้แลผูส้งูอายุตอ้งมีความรูแ้ละเขา้ใจสิ่งที่เกิดขึน้ภายในตวัผูดู้แล และ
น าไปถ่ายทอดใหก้บัผูส้งูอาย ุยกเวน้วา่เมื่อผูส้งูอายุ แสดงออกมาใหผู้ด้แูลทราบทัง้ทางท่าทางและ
ค าพูด เช่น “รูแ้ลว้” เป็นตน้ เพราะถา้เรายิ่งไปขดัหรือพยายามยดัเยียดในสิ่งที่ผูส้งูอายุทราบอยู่
แลว้ อาจจะกลายเป็นผลเสียได ้ฉะนัน้ผูด้แูลผูส้งูอายจุึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีความเขา้ในตวัผูส้งูอายุ
อย่างมาก 

สรุปว่า การมีความรูค้วามเขา้ใจตามหลกัพฒันาการของผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ พฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย เป็นการที่สภาวะร่างกายของผูสู้งอายุจะมีการเสื่อมถอย พัฒนาการทางดา้น
สติปัญญา เป็นการที่ผูส้งูอายจุะหลงลืมง่าย ความจ าเลอะเลือน พฒันาการทางดา้นอารมณ ์เป็น
การที่ผูส้งูอายมีุอารมณไ์ม่คงที่ เด๋ียวดีเดี๋ยวรา้ย ชอบบ่น และพฒันาการทางดา้นสงัคม เป็นการท า
หนา้ที่ผูใ้หก้ารสนบัสนนุดแูลลกูหลานในครอบครวั 

2.2.3 การวัดความรู้พัฒนาการของผู้สูงอายุของผู้ดูแล 
วชิราพรรณ เทพิน (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูด้แูลผูส้งูอายุ ไดส้รา้งแบบวดัความรูใ้นการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุจ านวน 15 ขอ้ แบ่งความรูใ้นการดแูลสขุภาพผูส้งูอายเุป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการ
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และอาหาร ดา้นการนอนหลับพักผ่อน ดา้นออกก าลังกาย ดา้นการขับถ่าย ดา้นการป้องกัน
อุบตัิเหตุ ดา้นสขุอนามยั ดา้นสขุภาพจิต โดยใหค้ะแนนถูก ผิด คือใหค้ะแนนตัง้แต่ 0-1 คะแนน 
เม่ือสรา้งแบบวดัแลว้ไดน้  าแบบวดัไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และไปทดลองใชก้บักลุม่
ตวัอย่างที่เป็นผูด้แูลผูส้งูอายุที่น  าผูส้งูอายเุขา้รบับริการตรวจที่ตึกผูป่้วยนอก จ านวน 50  คน น า
แบบวดัมาท าการวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ พบว่ามีค่าตัง้แต่ 0.194 - 0.630 และหาค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่า พบวา่ มีค่า 0.819 

การวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายุ ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เอง โดยตามหลกั
พฒันาการของผูส้งูอาย ุ(ประณต เคา้ฉิม, 2549) แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบ ถกู ผิด การใหค้ะแนน 
คือ 1 คือ ถกู และ 0 คือ ผิด ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายสุงูกว่าแสดง
วา่มีความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายมุากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

 
2.2.4 งานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้พฒันาการของผู้สูงอายุของผู้ดูแล 
วชิราพรรณ เทพิน (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุของผูด้แูลผูส้งูอายุ พบว่า ความรูใ้นการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ
ของผูด้แูลผูส้งูอายสุามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุดเ้ป็นล าดบัที่สอง จากการ
วิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรพยากรณ ์

จากการศกึษางานวิจยั สรุปไดว้่า ผูด้แูลผูส้งูอายุตอ้งมีความรูท้ี่จะน ามาดแูลสขุภาพ
ของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน เช่น การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การมีความรูถ้ึง
พัฒนาการในดา้นร่างกาย สติปัญญา ดา้นอารมณ ์และสังคม สรุปเป็นทิศทางในการก าหนด
สมมติฐานงานวิจยัไดว้่าความรูพ้ฒันาการผูส้งูอายมีุความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุ

2.3 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ทีดู่แลผู้สูงอายุ 
2.3.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
วิลาวลัย ์รตันา (2552) ใหค้วามหมายของ การสนบัสนนุทางสงัคม คือ การที่บคุคล

ผูดู้แลผูส้งูอายุไดร้บัการช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แรงงาน หรือวสัดุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนการ
ไดร้บัขอ้มลูเพื่อการเรียนรูแ้ละการประเมินตนเองจากบคุคลอื่นซึ่ง อยู่ใกลช้ิด หรืออยู่ในสงัคมของ
ตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครวั ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน หรือบุคลากร ทางสขุภาพคนใดคนหน่ึง
หรือหลายคนรวมกนั แลว้ท าใหบ้คุคลที่ดแูลผูส้งูอายรูุส้กึว่าตนเองไดร้บัการยอมรบั รูส้กึมี คณุค่า
และเป็นที่ตอ้งการของบคุคลอื่น ซึง่ท  าใหบ้คุคลนัน้สามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
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เตือนใจ ทองค า (2549) อธิบายความหมายของ การสนบัสนนุทางสงัคม เป็นปัจจยั
ส าคญัที่มีผลต่อสขุภาพของบคุคลที่ดแูลผูส้งูอาย ุของบคุคลนัน้โดยทางตรงและทางออ้ม ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายของแรงสนบัสนนุทางสงัคมไวม้ากมาย ซึง่มี ทัง้สว่นที่คลา้ยคลงึกนัและแตกตา่งกนั ใน
ที่นีจ้ะกลา่วเพียงบางสว่นเท่านัน้ ดงันี ้

คาฮน์ (Kahn, 1979) อธิบายว่า แรงสนบัสนนุทางสงัคมว่า เป็นการติดต่อของบคุคล
ต่าง ๆ ในสังคมที่ท  าให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ความพึงพอใจและได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการ 

คอบป์ (Cobb, 1976) ใหค้วามหมายของ การสนบัสนนุทางสงัคม ว่าเป็นขอ้มลูที่ท  า
ใหบุ้คคลเช่ือว่า มีคนรกัและสนใจมีคนยกย่องและ มองเห็นคุณค่า รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
และมีความผกูพนั 

จาคอบสัน (Jacobson, 1986) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นการติดต่อ
ของบุคคลเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือชุมชนขนาด ใหญ่ก็ได ้และการติดต่อกันนี ้ท าใหบุ้คคล
แสดงออกในดา้นการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม เกิดความรูส้กึเป็นเจา้ของหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม 

เฮาส ์(House, 1981) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสงัคมเป็นปฏิพนัระหว่างบุคคล 
ซึง่ประกอบดว้ย ความรกั ความห่วงใย ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือดา้นการเงิน สิ่งของ แรงงาน 
เวลา การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลเพื่อการเรียนรู ้ และการ
ประเมินผลตนเองในสงัคม 

ลกัษมี บญุธรรม (2540) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการสนบัสนน ุทางสงัคมไวว้า่ การ 
สนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การที่บคุคลไดร้บัการช่วยเหลือดา้นการเงิน แรงงานหรือวสัดสุิ่งของ 
ต่างๆ จากบคุคลอื่นที่อยู่ใกลช้ิด หรืออยู่ในสงัคมของตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครวั ญาติ 
พี่นอ้ง เพื่อน บคุลากรทางสขุภาพคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกนั 

บญุเยี่ยม ตระกลูวงศ ์(2528) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมไวว้า่ 
การสนับสนุนทางสงัคมหมายถึง สิ่งที่ “ผูร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม” ไดร้บัความช่วยเหลือ ดา้น
ขอ้มลู ข่าวสาร วสัดสุิ่งของ หรอืการสนบัสนนุดา้นจิตใจจาก “ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ” ซึง่อาจเป็นบคุคล
หรือกลุ่ม บุคคล เช่น พ่อแม่ สามีภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงานหรือเจ้าหนา้ที่
สาธารณสขุ 

สรุปว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู ้ว่าได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครวั เพื่อน และกลุม่ในที่ท  างานในดา้นต่างๆ 
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2.3.2 รูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม 
ไวสส ์(Weiss, 1974) อธิบายว่าการสนบัสนนุทางสงัคมว่าเป็นความรูส้ึกอิ่มใจ หรือ

พงึพอใจต่อความตอ้งการ ซึง่เกิดจากสมัพนัธภาพของสงัคม ที่ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ 
1. ความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนม (Attachment) ท าให้บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุเกิด

ความรูส้กึวา่ ตนเองมีคนรกัและเอาใจ ท าใหเ้กิดความรูส้กึปลอดภยัและอบอุน่พรอ้มที่จะดแูลผูอ้ื่น
ต่อได ้

2.การเขา้ร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (Social Integration) ท าใหมี้การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนหรือมีการรวมพลงัในดา้นความคิดก าลงัทรพัย ์มีความห่วงใยและเขา้ใจต่อกนัดว้ย 

3. การมี โอกาสได้อบรมเลี ้ยงดู  หรือช่ วย เหลือบุคคลอื่ น  (Opportunity for 
Nurturance) ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าบุคคลที่ดูแลผูสู้งอายุเป็นที่ตอ้งการของบุคคลอื่นเพื่อท าให้
บุคคลที่เป็นผูด้แูลรูส้ึกว่าการดแูลผูส้งูอายุเป็นสิ่งที่ดีและคู่ควรกบัการปฏิบตัิในการดแูลผูส้งูอายุ
ต่อไป 

4. การรบัรูถ้ึงความเช่ือถือไวว้างใจบคุคลอื่น (A Sense of Reliable Alliance) ท าให้
บคุคลที่ดแูลผูส้งูอายเุกิดความแน่ใจที่จะไดร้บัการช่วยเหลืออย่างตอ่เนื่อง 

5. การไดร้บัค าแนะน า (The Obtaining of Guidance) จากการไดร้บัค า ปลอบใจ 
ก าลงัใจ ค าแนะน าและค าชีแ้จง ท าใหบุ้คคลที่ดแูลผูส้งูอายุเช่ือว่าไดร้บัความรกัความดแูลเอาใจ
ใส ่มี ความภาคภมูิใจ และรูส้กึวา่มีคณุค่าในตนเองในการดแูล 

จาคอบสนั (Jacobson. 1986) แบ่งการสนบัสนนุทางสงัคม ออกเป็น 3 ดา้น คือ 
1. การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ (Emotional Support) คือพฤติกรรมที่ท  าใหรู้ส้ึก 

สบายใจและเช่ือว่ามีบคุคลยกย่องเคารพนบัถือ รกั หรือพฤติกรรมอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่
และ ความมั่นใจ 

2. การสนบัสนนุทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Support) คือ ความรูข้อ้มลูข่าวสาร 
ค าแนะน า ที่จะช่วยให้บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุเข้าใจสิ่งต่างๆ และสามารถปรับตัวได้กับความ
เปลี่ยนแปลง 

3. การสนบัสนุนทางดา้นสิ่งของ (Material Support) คือ สิ่งของและบริการต่างๆ ที่ 
ช่วยแกปั้ญหาตา่งๆได ้

เพนเดอร์ (Pender, 1982) ได้แบ่งชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 
ประเภท คือ 
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1. แรงสนับสนุนทางดา้นอารมณ ์(Emotional Support) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือ 
สนบัสนนุการมีสว่นรว่มซึง่อาจเป็นการช่วยในสภาวะซมึเศรา้ 

2.แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Support) เป็นการช่วยเหลือ
บคุคลที่ดแูลผูส้งูอายใุห ้เกิดการเขา้ใจว่า อย่างไรควรท า จึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อตนเอง 

3.การช่วยเหลือทางดา้นทรพัยากร (Instrumental Aid) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือใน
เรื่องงาน เช่น ช่วยเตรียมอาหารหรือช่วยดแูลบตุรใหเ้พื่อน มารดาไดมี้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อ
พกัผ่อน หย่อนใจ 

4. การยอมรบั (Affirmation) การยอมรบัช่วยใหบ้คุคลที่ดแูลผูส้งูอายแุต่ละคนเขา้ใจ
ภาวะและศกัยภาพที่ เป็นจรงิของตนเอง แรงสนบัสนนุทางสงัคมนบัเป็นปัจจยั ภายนอกตวับคุคล 
ที่สามารถสนบัสนนุ หรือเอือ้อ  านวยใหบ้คุคลที่ไดร้บัแรงสนบัสนนุเกิดการ ปฏิบตัิตวัหรือเม่ือมีการ
ปรบัเปลี่ยนการ ปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าหรือแรงสนบัสนุนของผูใ้หจ้ึงน่าจะน ามาประยกุตใ์ชใ้น
งานสาธารณสขุ โดยเฉพาะงานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบตัิตวั ทางดา้นสขุภาพของประชาชน
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง ปกติสงัคมไทยมีการเกือ้กลูต่อกนั มาเป็นเวลาชา้นานแลว้ 

ทอยด ์(Thoits, 1982) ไดแ้บ่งประเภทของการสนบัสนนุ ทางสงัคมออกเป็น 3 ชนิด 
ดงันี ้

1. การสนับสนุนทางดา้นเครื่องมือ หมายถึงการไดร้บัความช่วยเหลือดา้นแรงงาน 
วสัดอุปุกรณ ์สิ่งของ เงินทอง ที่จะท าใหบ้คุคลที่ดแูลผูส้งูอายทุี่ไดร้บันัน้สามารถด ารงบทบาทหรือ
หนา้ที่รบัผิดชอบไดต้ามปกติ 

2. การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารรวมทั้ง
ค าแนะน าและการปอ้นกลบั 

3. การไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นอารมณแ์ละสงัคมหมายถึง การไดร้บัความรกั การ
ดแูลเอาใจใส ่การไดร้บัการยอมรบัเห็นคณุค่า และรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

เฮาส ์(House, 1981) ไดแ้บ่งชนิดของการสนบัสนนุทางสงัคม เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ ์(Emotional Support) คือ 

การไดร้บัความรูส้กึเห็นอกเห็นใจ การดแูลเอาใจใส ่ความรกั ความจรงิใจและความสนใจ 
2. การไดร้บัความช่วยเหลือดา้นสิ่งของการเงินหรือแรงงาน (Instrumental Support) 
3. การได้รับความช่วยเหลือด้านการประเมินผล และเปรียบเทียบพฤติกรรม 

(Appraisal Support) เป็น การไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัการเรียนรูต้นเอง หรอื ขอ้มลูที่น  า ไปใชป้ระเมิน
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ตนเอง ไดแ้ก่ การเห็นพอ้ง การรบัรอง และการใหข้อ้มูลป้อนกลับ ท าใหเ้กิดความมั่นใจ และ
สามารถน าไปเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ้ยู่รว่มกนัในสงัคม 

4. การไดร้บัความช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Support) เป็นขอ้มูล 
หรอืค าแนะน าที่สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิต 

คาฮน์ (Kahn, 1979) ไดแ้บ่งประเภทการสนบัสนนุทางสงัคมไวเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี ้
ความผูกพนัดา้นอารมณแ์ละความคิด (Affection) เป็นการแสดงออกถึงอารมณใ์น

ทางบวกของบคุคลหนึ่ง ซึง่แสดงออกในรูปของความผกูพนั การเคารพหรอืดว้ยความรกั 
การยืนยนัและการรบัรองของพฤติกรรมของกนัและกนั (Affirmation) เป็นการ แสดง 

ออกถึงการเห็นดว้ย การยอมรบัในความถกูตอ้งเหมาะสมท้งัในการกระท าและความคิดของบคุคล
ผูเ้ป็นผูด้แูล 

การใหค้วามช่วยเหลือ (AID) เป็นปฏิสมัพนัธท์ี่มีต่อบคุคลอื่นโดยการใหส้ิ่งของ หรือ 
การใหค้วามช่วยเหลือโดยตรง ซึง่การช่วยเหลือนัน้อาจเป็นวตัถ ุเงินทอง ข่าวสาร หรอืเวลา 

ทิลเดนท ์อิสราเอล และบราวน ์(Tilden, Isarael and Brown 1980 อา้งถึงในเตือนใจ 
ทองค า, 2549) อธิบายถึง รูปแบบชนิดของแรงสนบัสนนุทางสงัคมว่า ชนิดของแรงสนบัสนนุทาง
สงัคมมี 4 อย่าง คือ 

1. แรงสนบัสนนุทางอารมณ ์(Emotion support) หมายถึงการสนบัสนนุดา้นการยก
ย่อง การใหค้วามรกั ความผูกพนั ความจริงใจ ความเอาใจใส่ ความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจและ การ
ตัง้ใจฟัง 

2. แรงสนบัสนุนทางดา้นการประเมิน (Appraisal support) หมายถึง การให ้ขอ้มลู
ยอ้นกลบั เพื่อน าไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบพฤติกรรม การใหก้ารรบัรอง ซึ่งจะท า ใหผู้ร้บั
เกิดความมั่นใจ น าไปเปรียบเทียบตนเองกบัผูท้ี่อยู่รว่มในสงัคม 

3. แรงสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informational support) หมายถึงการ ให้
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะทิศทางและการใหข้อ้มลูข่าวสาร ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่ 
เผชิญอยู่ได ้

4. แรงสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ สิ่งของ การเงินและแรงงาน (Instrumental 
support) หมายถึงการช่วยเหลือโดยตรงต่อความจ าเป็นของบคุคล ในเรื่องเงิน แรง งาน เวลาและ
การปรบัสภาพแวดลอ้ม 

วิลาวลัย ์รตันา (2552) แบ่งชนิดของการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ดา้น ดงันี ้
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1. การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์(Emotional Support) หมายถึง การไดร้บัการปลอบใจ 
ใหก้ าลงัใจ (Reassurance) การไดร้บัความรกัใคร่ห่วงใย (Intimacy and Attachment) การไดร้บั 
ความมั่นใจ (Confidence) และความรูส้ึกมีที่พึ่ง (Reliance and Another) ซึ่งท าใหบุ้คคลที่ดูแล
ผูส้งูอายรูุส้กึวา่ มีคนรกั มีคนคอยดแูลเอาใจใส่ 

2. ความช่วยเหลือดา้นสิ่งของและการไดร้บับริการ (Tangible Support) หมายถึง 
การไดร้บัความช่วยเหลือดา้นสิ่งของ การเงิน แรงงาน 

3.ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึงการได้รับ 
ค าแนะน า ซึง่สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นสขุภาพอนามยัได ้

จากการประมวลเอกสารตา่งๆ เก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม ผูว้ิจยัน ามาท าตาราง
สงัเคราะหก์ารสนบัสนนุทางสงัคมดา้นต่างๆ ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 สงัเคราะห ์ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม 

ชื่อนักวิจยั อารมณ ์ ข้อมูล
ข่าวสาร 

ทรัพยากร การ
ประเมิน 

Weise (1974) ✓ ✓ ✓  

Jacobson. (1986) ✓ ✓ ✓  

Pender (1996) ✓ ✓ ✓  

Thoits (1982) ✓ ✓ ✓  

House (1981) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kahn (1979) ✓  ✓  

Tilden, Israel and Brown 
(1980) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

อจัฉรา โอประเสรฐิสวสัดิ ์
(2535) 

✓ ✓ ✓  

 
จากการสงัเคราะหง์านวิจัยประเภทของการสนับสนุนทางสงัคมดา้นต่างๆ สรุปว่า  

การสนบัสนุนทางสงัคม (Social support) หมายถึง การรบัรูว้่าไดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวั 
เพื่อน และกลุม่ในที่ท  างาน ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี ้

1. ด้านอารมณ์ (Emotion support) หมายถึง การรับรูว้่าตนเองได้รับการยกย่อง 
ไดร้บัความรกั ความผกูพนั ความจรงิใจ ความเอาใจใส ่ความรูส้กึเห็นอกเห็นใจ และการตัง้ใจฟัง 

2. ดา้นข้อมูลข่าวสาร (Informational support) หมายถึง การรับรูว้่าตนเองไดร้ับ
ค าแนะน า ไดร้บัขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ และข่าวสารต่างๆ ที่สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่ก าลงั
ประสบอยู่ได ้

3. ดา้นทรพัยากร (Instrumental support) หมายถึง การรบัรูว้่าตนเองไดร้บัการให้
ความช่วยเหลือเก่ียวกบั เครื่องมือ สิ่งของ การเงิน แรงงาน การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม และเวลา 
ที่มีความจ าเป็น ตลอดจนการไดร้บัความช่วยเหลือในการจัดเตรียมอาหาร หรือในการท ากิจกรรม 
ซึง่ช่วยใหบ้คุคลไดมี้โอกาสพกัผ่อนหย่อนใจ 

2.3.3 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
วิลาวลัย ์รตันา (2552) ไดส้รา้งแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม โดยไดแ้นวทางของ 

เฮา้ส ์(House, 1981) ในการก าหนดองคป์ระกอบของการสนบัสนนุทางสงัคม 4 ดา้น คือ ดา้นสิ่ง
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อ านวยความสะดวก ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้นประเมินพฤติกรรม ดา้นอารมณแ์ละสงัคม แบบวดัมี
จ านวน 26 ขอ้ มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ จริงมากที่สดุ จริง
มาก จรงิปานกลาง จรงินอ้ย จรงินอ้ยท่ีสดุ แบบวดัมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนราย
ขอ้กบัคะแนนรวม อยู่ระหวา่ง 0.294 – 0.797 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.902 

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองจากการสงัเคราะหแ์กา
รสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ทรพัยากร แบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า (Summate rating scale) 6 ระดับ ตัง้แต่
จรงิที่สดุ ถึง ไม่จรงิเลย ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมสงูกว่าแสดงว่าไดร้บัการ
สนบัสนนุทางสงัคมมากกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

2.3.4 งานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 
วชิราพรรณ เทพิน (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูดู้แลผูสู้งอายุ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมในเรื่อง
สมัพนัธภาพระหว่างผูด้แูลกบัผูส้งูอายสุามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุดเ้ป็น
ล าดบัแรก จากการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรพยากรณ ์

วิลาวลัย ์รตันา (2552) ท าการวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ และการสนบัสนนุ
ทางสงัคม กับคุณภาพชีวิตผูส้งูอายุ ชมรมผูส้งูอายุโรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี ไดพ้บว่า การไดร้บั
สนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกต่อพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ นอกจากนี ้งานวิจยัของ 
พรสวุรรณ จารุพนัธุ ์(2547) ไดศ้ึกษา ความสมัพนัธ์ต่อการสนบัสนนุทางสงัคม รวมถึงปัจจยับาง
ประการกบัคณุภาพชีวิตของบคุคลที่ดแูลผูส้งูอาย ุจงัหวดัชยันาท พบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคม มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคณุภาพชีวิตของบคุคลที่ดแูลผูส้งูอาย ุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และแรงสนบัสนนุทางสงัคมกบัระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรที่ สามารถรว่มกนัท านายคณุภาพ
ชีวิตของบุคคลที่ดูแลผูสู้งอายุไดร้อ้ยละ 39.5 ซึ่งสอดคล่องกับงานวิจัยของ สมพิศ พรหมเดช 
(2537) ซึ่งไดศ้ึกษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาหลงัผ่าตดั การสนบัสนนุ ทางสงัคม กบั
คณุภาพชีวิตผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนไต งานวิจยันัน้พบไดว้่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์
กนัในทางบวกต่อคณุภาพชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือดเูป็นรายดา้น พบวา่ การ
สนับสนุนทางสงัคมแต่ละดา้นมีความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตดว้ย ดงัเช่น งานวิจัยของ บณัฑิต 
เคียงธนสมบตัิ (2547) ไดศ้ึกษาเรื่องการ สนบัสนนุทางสงัคม การมีกิจกรรมกบัความพึงพอใจใน
ชีวิตของบคุคลที่ดแูลผูส้งูอาย ุพบว่า การสนบัสนนุทาง สงัคมโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
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สนับสนับสนุนทางสงัคมรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ การสนับสนุน ทางดา้นเครื่องมือ ขอ้มลูข่าวสาร 
และอารมณ-์สงัคม มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกต่อความพึงพอใจใน ชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพิศ พรหมเดช (2537) พบว่า แรงสนบัสนุนทาง
สงัคมมีความสมัพนัธก์บัคณุภาพชีวิตดา้นจิตใจและอารมณ ์และดา้นสงัคม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และ .001 ตามล าดบั และมีความสมัพนัธก์บัคณุภาพ ชีวิตดา้นรา่งกาย อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นอกจากการพิจารณาการสนับสนุนทางสงัคมเป็นรายดา้นกับคุณภาพชีวิตแลว้ยงั
พบวา่ กลุม่ที่ใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคม ก็เป็นตวัแปรอีกตวัแปรหนึ่งที่มีสว่นท าใหค้ณุภาพชีวิตของ
แต่ละคน แตกต่างกันด้วยดังเช่นงานวิจัยของ วันทนี ข าเพ็ง (2540) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพันธ์ กับคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ดูแลผูสู้งอายุชนบทจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การ
ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจาก เพื่อนบา้นมีความสมัพนัธท์างบวกกบัคณุภาพชีวิตของบคุคลที่
ดูแลผูสู้งอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งตรง กับงานวิจัยของ สุวัฒน ์ศรีฉัตร และ คณะ 
(2543) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุชนบท จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อนบา้น มีความ สมัพนัธท์างบวกกบั
คุณภาพชีวิตบุคคลที่ดูแลผูสู้งอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัย 
ของ สมพิศ พรหมเดช (2537) ซึ่งพบว่าการสนับสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกับ คุณ 
ภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่มีค่าความสัมพันธ์กับ 
คณุภาพชีวิตสงูสดุ คือ แหลง่สนบัสนนุทางสงัคมจากเจา้หนา้ที่สขุภาพ 

เตือนใจ ทองค า, (2549) ท าการวิจยั ที่ศึกษาถึงความสัมพนัธข์องแรงสนบัสนนุทาง
สงัคมกบั ความสามารถในการดแูลตนเอง เช่น คอป (Cobb, 1976) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การรบัรูถ้ึงแรงสนับสนุนทาง สังคมกับการปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเองในดา้นสุขภาพ โดย
ศึกษาในกลุ่มผูใ้หญ่ที่มีสขุภาพ ปกติ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีอายุ 55 ปีขึน้ไป อายุเฉลี่ย 70 ปี จ านวน 
97 ราย กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 25 -77 ปี อายุ 44 ปี จ านวน 153 ราย ใชแ้บบสอบถามแผนการ
ด าเนินชีวิต (The Life Questionnaire) ที่สรา้งโดย บราวนแ์ละคณะ โดยจดักิจกรรมการดแูลตนเอง
ในดา้นการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย การพกัผ่อน การปอ้งกนัอนัตราย การใชย้า และ
การ ป้องกันโรค และใชแ้บบสอบถามการรบัรูแ้รงสนับสนุนทางสงัคมที่สรา้งโดย แบรนดแ์ละไว
เนิรท์ ซึ่งอาศยัแนวความคิดของ ไวสส ์(Weise 1974) วดั แรงสนบัสนนุทางสงัคมใน 5 ดา้น คือ 1) 
ความใกลช้ิดผกูพนั 2) การไดร้บัความช่วยเหลือในดา้น ต่างๆ เช่น การไดร้บัขอ้มลู การสนบัสนนุ 
ทางดา้นอารมณ ์และความช่วยเหลือในดา้นวตัถสุิ่งของต่าง ๆ 3.) การแลกเปลี่ยนประโยชนซ์ึ่งกนั
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และกนั เช่น การมีโอกาสไดอ้บรมเลีย้งด ูบุคคลอื่นหรือใหค้วามช่วยเหลือบคุคลอื่น 4.) การรบัรูว้่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 5.) การรบัรูถ้ึงการมีคณุค่าในตนเอง ผลการวิจยัพบว่า การรบัรูถ้ึงแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองทางดา้น
สขุภาพ 

จากเอกสารขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การสนับสนุนทางสงัคมในทุกๆ ดา้น และไม่ว่าจะ
เป็นจากครอบครัว จากเพื่อน จากสถานศึกษา ส่งผลทางบวกต่อการรับรูใ้นการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอาย ุเป็นสิ่งที่ช่วยใหบ้คุคลสามารถจดัการกบัการดแูลสขุภาพในวยัผูส้งูอายไุดร้วมถึงการที่ตวั
บคุคลซึ่งเป็นผูด้แูลจะมีการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในดา้นต่างๆเพื่อใหเ้กิดความตอ้งการใน
การคอยดูแลผูส้งูอายุตามมา ดงันัน้จากประมวลเอกสารงานวิจัยขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงตัง้สมมติฐาน
การวิจยัว่าการสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการรบัรูค้วามสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุ สรุปเป็นการตั้งสมมติฐานงานวิจัยไดว้่าการสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 

3. ตัวแปรภมิูหลังกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน 
ตวัแปรภูมิหลงัมีขึน้เพื่อสามารถเปรียบเทียบและน าขอ้มลูที่เก็บรวมรวมไดต้ามตวั

แปรมาวิเคราะหผ์่านกระบวนการต่างๆที่จะบ่งบอกถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของ
บคุคลที่ดแูลผูส้งูอาย ุเนื่องจากตวัแปรเหลา่นี ้เป็นปัจจยัขัน้พืน้ฐานในการแบ่งกลุม่บคุคลไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

เพศ 
งานวิจยั ของ โอเรม (Orem, 1991) ผูดู้แลสขุภาพผูส้งูอายุที่มีเพศแตกต่างกนัจะมี

ความสามารคในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแตกต่างกันดว้ย โดยที่เพศหญิงเป็นผูร้บัผิดชอบงาน
บา้นและสขุภาพของสมาชิกคนในครอบครวั สว่นเพศชายเป็นผูท้  างานหารายได ้ประกอบกบัความ
เช่ือทางสงัคมและการปลกูฝ่ังค่านิยมที่คาดหวงัใหเ้พศหญิงท าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายุ ดงันัน้ ผูดู้แล
เพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดีุกว่าเพศชาย และในงานวิจยัของ นงนชุ โอบะ, รุง่
เพชร หอมสวุรรรณ,์ และ ชญาภา บญุลือ (2564) พบว่า ผูด้แูลผูส้งูอายุเพศหญิงมีพฤติกรรมการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกวา่ผูด้แูลผูส้งูอายเุพศชาย 

จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไดว้า่ ผูใ้หญ่วยั
ท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกวา่เพศชาย 
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สถานภาพสมรส 
งานวิจัยของ ฮาสส ์(Hass, 1990) ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 

โดยเฉพาะในดา้นความรูส้กึนึกคิด ความเช่ือ รวมถึงการปฏิบตัิตนตามพฒันาการของชีวิต พบว่า 
บุคคลที่มีคู่สมรสมีความสามารถในการดูแลเด็กป่วยในครอบครวัมากกว่าบุคคลที่ไม่มีคู่สมรส 
งานวิจยัของ วิลาวลัย ์รตันา (2552) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ และการสนบัสนุนทาง
สงัคม กบัคณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี พบวา่ บคุคลที่อยู่กบัสามี
หรือภรรยามีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดีกว่าผูท้ี่โสด หมา้ย หย่า แยกกันอยู่ นอกจากนี ้ วชิราพรรณ 
เทพิน (2553) พบว่า ผูด้แูลผูส้งูอายุที่มีสถานภาพโสดจะมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุม่
แตกตา่งจากผูด้แูลผูส้งูอายทุี่มีสถานภาพสมรสหรอืหย่ารา้ง 

จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไดว้่าผูใ้หญ่วยั
ท างานที่มีคูมี่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุีกวา่ผูใ้หญ่วยัท างานที่ไม่มีคู่ 

รายได ้
พิมพิสทุธ์ิ บวัแกว้ และ รติพร ถึงฝ่ัง (2559) พบว่า ผูท้ี่ดแูลผูส้งูอายมีุรายไดม้ากหรือ

ยิ่งผูส้งูอายมีุรายไดม้าก ผูส้งูอายกุ็จะมีสขุภาพที่ดีขึน้ ซึ่งองคก์ารอนามยัโลก (WHO: 2014) และ
งานวิจัยของ Central Texas Sustainability Indicators Project (CTSIP, 2012: 98) ไดก้ล่าวไว ้
สอดคลอ้งกนัว่า รายไดข้องบคุคลเป็นตวักาหนดการที่บคุคล จะมีสขุภาพที่ดีหรือไม่ดี นัน้คือยิ่งมี
รายไดม้ากย่อมส่งผลให ้มีสขุภาพที่ดียิ่งขึน้ ในทางกลบักนัหากบุคคลมีรายไดต้  ่าย่อมส่งผลใหมี้
สุขภาพไม่ดีและยิ่งเห็นไดอ้ย่างชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบสุขภาพระหว่างคนรวยกับคนจน ดังนั้น
สามารถกล่าวไดว้่าปัญหาสุขภาพและรายไดมี้ความสมัพันธ์กัน เม่ือสุขภาพไม่ดี การประกอบ
อาชีพย่อมท าไม่ได ้รายไดจ้ึงตกต ่าลง ในทางกลบักนัเม่ือรายไดไ้ม่ดี โอกาสที่จะมีเครื่อง อปุโภค
บริโภคสมบูรณเ์พียงพอย่อมเป็นไปไม่ได ้สขุภาพไม่ดีจึงเป็นผลที่ติดตามมา วชิราพรรณ เทพิน, 
2553 อธิบายว่า รายไดเ้ป็นเครื่องบ่งชีท้างการเงิน เม่ือมีรายไดด้ีจะสามารถหาแหล่งหรือเขา้ถึง
สวสัดิการที่ดีได ้ผูด้แูลจะสามารถใชชี้วิตควบคู่กบัการดแูลผูส้งูอายไุดอ้ย่างสะดวกสบายเนื่องจาก
ไม่ตอ้งคิดเรื่องรายไดท้ี่ตอ้งไดร้บั 

จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไดว้า่ ผูใ้หญ่วยั
ท างานที่มีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุตกตา่งกัน 
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กรอบแนวคดิของการวิจยั  
งานวิจยัฉบบันีศ้ึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุของผูใ้หญ่

วยัท างานในครอบครวัของตนเอง ผูว้ิจยัไดก้รอบแนวคิดของงานวิจยัจากแนวคิดทฤษฎีพฒันาการ
ทางจิตสงัคม 8 ขัน้ ของอีริคสนั (The Eight Stages of Psychosocial Development in Erikson) 
ในขัน้ที่ 7 อธิบายพัฒนาการของบุคคลที่เป็นผูใ้หญ่ซึ่งอยู่ในวัยท างาน และมีภาระหนา้ที่ทัง้ต่อ
ตนเองและครอบครวั ส าหรบัการอธิบายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ เป็นความดีของบุตร
หลานตามแนวคิดทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538, 2559) ที่อฺธิบายว่าการที่
บคุคลจะประสบความส าเรจ็ในการกระท าใดๆ จะตอ้งมีคณุสมบตัิของคนดี คนเก่ง และมีความสขุ 
ซึง่ความดีนัน้จะเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของบคุคลที่แสดงบทบาทไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้ตอ่ตนเอง 
ต่อครอบครวั ตลอดจนต่อสงัคมส่วนรวม โดยทฤษฎีนีอ้ธิบายถึงปัจจยัภายในหรือจิตลกัษณะเดิม 
(Psychological factors) และปัจจยัภายนอกหรือสถานการณ ์(Situational factors) วา่เป็นสาเหตุ
ที่มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัผลที่ปรากฏ ดงันัน้ในงานวิจัยฉบบันีผู้ว้ิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วยัท างาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี โดยศึกษาความเก่ียวขอ้ง
ระหว่างปัจจัยภายในหรือจิตลักษณะ ประกอบดว้ย แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และ
ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุและปัจจยัภายนอกหรือสถานการณ ์ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคม 

ดงักรอบแนวคิดการวิจยัตอ่ไปนี ้
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...................................................................................................................... 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 

 
 
 

จติลักษณะ (Psychological 
factors) 
แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุ
ความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุ
 -พฒันาทางรา่งกาย 
 -พฒันาการทางอารมณ ์
 -พฒันาการทางสงัคม 
 -พฒันาการทางสติปัญญา 
สถานการณ ์(Situational 
factors) 
การสนบัสนนุทางสงัคม 
 -ดา้นอารมณ ์
 -ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
 -ดา้นทรพัยากร 
 

  
 
 
 

 พฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 -ดา้นรา่งกาย 
 -ดา้นจิตใจ 

  

 สังคมภมิูหลัง 
เพศ สถานภาพสมรส 

รายได ้
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สมมตฐิานของการวจิัย 
1. ผูใ้หญ่วยัท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกวา่เพศชาย 
2. ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีคู่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุีกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่ไม่

มีคู ่
3. ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุตกตา่งกนั 
4. แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการผูส้งูอายุ และการสนับสนุน

ทางสงัคม สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุของผูใ้หญ่วยัท างานได้ ใน
กลุม่รวม และเมื่อจ าแนกกลุม่ย่อยตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20



 

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้เ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ  (Comparative-relative 
research) โดยศึกษาความเก่ียวขอ้งสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรู้
พฒันาการของผูส้งูอายุ และการสนับสนุนทางสงัคมกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุของ
ผูใ้หญ่วยัท างาน ซึง่ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. สถิติท่ีใชท้ดสอบขอ้มลูในการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้หญ่วยัท างาน ซึ่งเป็นบคุคลวยักลางคนที่มีอายรุะหวา่ง 40-59 ปี 
ที่ท  างานในบริษัทเอกชน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) ค านวณกลุ่มตวัอย่าง คือ 10 ถึง 40 คน × จ านวนตวัแปรในงานวิจยั  ดงันัน้จะไดก้ลุม่
ตวัอย่างจ านวนอย่างนอ้ย 40 × 10 = 400 คน ซึง่งานวิจยันีมี้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 469 คน 
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ภาพประกอบ 2 กลุ่มตัวอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

1. แบบวดัขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก่  เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้
2. แบบวดัตวัแปรตา่งๆ ประกอบดว้ย แบบวดัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุอง

ผู้ใหญ่วัยท างาน แบบวัดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  แบบวัดความรูพ้ัฒนาการของ
ผูส้งูอาย ุแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 

แบบวัดพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน 
ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วัยท างานขึน้เอง 

การสรา้งขอ้ค าถามเพื่อใชว้ดัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน โดยจะสรา้ง
ข้อค าถามให้ครอบคลุมนิยามของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน 
ลกัษณะของขอ้ค าถามจะเป็นมาตรประเมินรวมค่า (Summate Rating scale) 6 ระดบั ตัง้แต่มาก
ที่สดุ มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งนอ้ย นอ้ย และนอ้ยที่สดุ จ านวน 33 ขอ้ โดยผูว้ิจยัจะน าแบบวดั
ดงักล่าวไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
(Content validity) และภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับกับนิยามของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน แล้วจะท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างานที่มีผูส้งูอายุ
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อาศยัอยู่ในครอบครวั จ านวน 50  ( ไปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกคน น าผลที่ได้  Discrimination 
power) ของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) การคดัเลือกเป็นขอ้ค าถามในการวิจยัใชเ้กณฑด์งันี ้มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนขอ้นัน้กบัคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้นัน้ (Item-total correlation) 
ค่าตัง้แต่  .20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามท่ีน าไปใชจ้รงิ จ านวน 32 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .330 ถึง .810 ค่าความเช่ือมั่น
ทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากับ .959 และในดา้นร่างกาย ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อยู่ที่ .272 ถึง 
.836 ค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั .948 ในดา้นจิตใจ ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ยู่ที่ .497 ถึง .762 ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากบั .893 

 
ตวัอย่างค าถามแบบวดัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 

0) ขา้พเจา้พาผูส้งูอายไุปพบแพทยต์ามนดั 
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
0) ขา้พเจา้พููดคยุและใหค้ าปรกึษาแก่ผูส้งูอาย ุ
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
 

แบบวัดแรงจงูใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
การวัดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในงานวิจัยฉบับนี ้ผู้วิจัยใช้แบบวัด

แรงจงูใจที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ตามแนวคิดของแมคเคลแลนด ์(McClelland) การสรา้งขอ้ค าถามเพื่อใช้
วดัแรงจูงใจนัน้ ผูว้ิจัยจะสรา้งขอ้ค าถามที่ครอบคลมุนิยาม ลกัษณะของขอ้ค าถามจะเป็นมาตร
ประเมินรวมค่า (Summate Rating scale) 6 ระดับ ตัง้แต่มากที่สุด มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้ง
นอ้ย นอ้ย และนอ้ยที่สดุ จ านวน 20 ขอ้ โดยผูว้ิจัยจะน าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาที่ใช้
ใหส้อดคลอ้งกบักบันิยามของแรงจงูใจ แลว้จะท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒุิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) กับบุคคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างานที่มีผูส้งูอายุ
อาศยัอยู่ในครอบครวั จ านวน 50 คน น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination 
power) ของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) การคดัเลือกเป็นขอ้ค าถามในการวิจยัใชเ้กณฑด์งันี ้มีค่า



  40 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ 
 .20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามที่น  าไปใชจ้ริง จ านวน 15 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .241 ถึง .779 ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 
(Reliability) เท่ากบั .866 

 
ตวัอย่างค าถามแบบวดัแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

0) ขา้พเจา้มีการวางแผนการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
0) ขา้พเจา้มีเปา้หมายส าคญัคอืไม่อยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัเจ็บป่วย 
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
 
แบบวัดความรู้พัฒนาการของผู้สูงอายุ 

การวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอายุ ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เอง โดยตามหลกั
พัฒนาการของผูสู้งอายุ (ประณต เคา้ฉิม, 2549) ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ ์สติปัญญา 
และสงัคม แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบ ถกู ผิด การใหค้ะแนน คือ 1 คือ ถกู และ 0 คือ ผิด แบบวดัมี
จ านวน 25 ขอ้ โดยผูว้ิจยัจะน าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาที่ใชใ้หส้อดคลอ้งกบักบันิยาม
ของความรูพ้ัฒนาการของผูสู้งอายุ แลว้จะท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) กับบุคคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างานที่มีผูส้งูอายุ
อาศยัอยู่ในครอบครวั จ านวน 50 คน น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination 
power) ของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) การคดัเลือกเป็นขอ้ค าถามในการวิจยัใชเ้กณฑด์งันี ้มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ 
.20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามที่น  าไปใชจ้ริง จ านวน 16 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .244 ถึง .676 ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 
(Reliability) เท่ากบั .797 และในแต่ละดา้น ดา้นรา่งกาย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ที่ .199 ถึง 
.286 ค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั .455 ดา้นอารมณ ์ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ที่ .115 ถึง .372 
ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .539 ดา้นสงัคม ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ที่ .108 ถึง .207 ค่าความ
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เช่ือมั่น เท่ากับ .304 และดา้นสุดทา้ย ดา้นสติปัญญา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่ .101 ถึง 
.206 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั .308 

ตวัอย่างค าถามแบบวดัความรูพ้ฒันาการของผูส้งูอาย ุเช่น 

ข้อความ ถูก ผิด 
ผู้สูงอายุมีสภาวะความจำเลอะเลือน   
ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติ   

 
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม ใชแ้บบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองจากการสงัเคราะหแ์กา
รสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ทรพัยากร แบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า (Summate rating scale) 6 ระดับ ตัง้แต่ 
มากที่สดุ มาก ค่อนขา้งมาก ค่อนขา้งนอ้ย นอ้ย และนอ้ยที่สดุ จ านวน 21 ขอ้ โดยผูว้ิจยัจะน าแบบ
วดัดงักลา่วไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
(Content validity) และภาษาที่ใชใ้หส้อดคลอ้งกบักบันิยามของการสนบัสนนุทางสงัคม แลว้จะท า
การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) 
กับบุคคลที่เป็นผูใ้หญ่วยัท างานที่ มีผูสู้งอายุอาศัยอยู่ในครอบครวั จ านวน 50 คน น าผลที่ไดไ้ป
วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ ดว้ยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การ
คดัเลือกเป็นขอ้ค าถามในการวิจยัใชเ้กณฑด์งันี ้มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามที่น  าไปใชจ้รงิ จ านวน 20 
ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) อยู่
ระหว่าง .227 ถึง .705 ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั (Reliability) เท่ากบั .903 และเม่ือหาค่าในแต่ละ
ดา้น ดา้นอารมณ ์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ที่ .369 ถึง .744 ค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั .783 ดา้น
ข่าวสาร อยู่ที่ .381 ถึง .751 มีค่าความเช่ือมั่นนัน้อยู่ที่ .826 สดุทา้ยคือดา้นทรพัยากร มีค่าอยู่ที่ 
.142  ถึง .596 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ .740 
  



  42 

ตวัอย่างค าถามแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม เชน่ 
0) ขา้พเจา้ไดร้บัการสนบัสนนุจากครอบครวัในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
0) ขา้พเจา้ไดร้บัข่าวสารเก่ียวกบัการวิธีการดแูลสขุภาพผูส้งูอายจุากคนในครอบครวัอายุ 
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 
 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
1. น าแบบวดัตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดา้น

เนือ้หา โดยน าเสนออาจารยผ์ูค้วบคมุสารนิพนธ ์และผูท้รงคณุวฒุิ และคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า 
IOC ตัง้แต่ 2/3 ขึน้ไป 

2. น าแบบวดัท่ีปรบัปรุงแกไ้ขจนสมบรูณแ์ลว้ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจ านวน 50 คน 
น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) การคัดเลือกเป็นข้อค าถามในการวิจัยใชเ้กณฑด์ังนี ้มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่  .20 ขึน้ไป โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. หาค่าระดบัความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัแต่ละฉบบั โดยวิเคราะหค์วามคงที่
ภายใน ( Internal consistency) ใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's 
ceofficient) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขออนมุตัิจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ

โรฒ  
2. ผูว้ิจยัติดตอ่ประสานงานกบัผูท้ี่ช่วย ด าเนินการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง 
3. ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัใหก้ลุ่มตวัอย่างรบัทราบและขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบวดั หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้ค าถามก็จะสามารถติดต่อกบัผูว้ิจยัไดท้นัที โดยระบุไวใ้น
แบบฟอรม์ในสว่นตน้ก่อนกลุม่ตวัอย่างจะเริม่ตอบแบบวดั 

4. ด าเนินการเก็บขอ้มลู โดยใช ้Google Form 
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สถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลี่ย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
2. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test (ทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยขอ้ที่ 1-2) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนในทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) (ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ที่ 3) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธซ์ึ่งเป็นของ เพียรส์นั (Pearson's product moment correlation 
coefficient) ทดสอบข้อตกลงเบื ้องต้นของสถติ  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) (ทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 4-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยน าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของตารางและค าบรรยาย
ใตต้าราง ตามวตัถปุระสงคง์านวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 5 สว่น 

ในสว่นที่ 1 เป็นผลการวิเคราะหข์อ้มลูค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 

ในส่วนที่ 2 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน เม่ือจ าแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพสมรส 

ในส่วนที่ 3 เป็นผลการวิเคราะหข์อ้มูลความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอายโุดยรวมและรายดา้น ของผูใ้หญ่วยัท างาน จ าแนกตามตวัแปรรายได ้

ในส่วนที่ 4 เป็นผลการวิเคราะหข์้อมูลความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างานกับตัวแปรแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตัวแปรความรู้
พฒันาการ ได ้ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้ยสติปัญญา ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม 
ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ ์ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้นทรพัยากร 

ในส่วนที่ 5 เป็นผลการวิเคราะหข์อ้มูลการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
โดยใชแ้รงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ความรูพ้ัฒนาการผูสู้งอายุ และการสนับสนุนทาง
สงัคม ของผูใ้หญ่วยัท างานในกลุม่รวม และเมื่อจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการ

ดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน โดยปรากฏผลดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยั
ท างาน 

ตวัแปร n Mean S.D. ระดบั 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ 469 3.59 0.99 คอ่นขา้งมาก 
- ดา้นรา่งกาย 469 3.63 0.99 คอ่นขา้งมาก 
- ดา้นจิตใจ 469 3.50 1.06 คอ่นขา้งมาก 
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จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัหาค่าพิสยัแลว้แบ่งคะแนนเป็น 
4 ระดบั จากตาราง พบว่า ผูใ้หญ่วยัท างานมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม
และทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน เม่ือจ าแนกตามตวัแปร เพศ และสถานภาพสมรส โดยปรากฏผลดงั
ตารางที่ 3 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน เม่ือ
จ าแนกตามตวัแปร เพศ และสถานภาพสมรส 

ตวัแปร n 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ

ผูส้งูอายโุดยรวม 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายดุา้นรา่งกาย 

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายดุา้นจิตใจ 

  M S.D. t M S.D. t M S.D. t 

เพศ 

- หญิง 355 3.70 0.97 
4.31** 

3.74 0.96 
4.43** 

3.60 1.08 
3.71** 

- ชาย 114 3.25 0.96 3.28 1.00 3.18 0.96 

สถานภาพ 

- ไม่มีคู่ 220 3.82 1.09 
4.68** 

3.86 1.12 
4.73** 

3.72 1.11 
4.18** 

- มีคู่ 249 3.39 0.85 3.43 0.81 3.31 0.98 
 

**P < .01, 

 
หมายเหต:ุ  n     แทน จ านวนของผูใ้หญ่วยัท างาน 

M    แทน คา่เฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน 

       t      แทน คา่สถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-test) 
 

จากตารางที่ 3 พบวา่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างานเพศหญิง มี
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกาย และ
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ สงูกวา่เพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างานเม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพการมีคู่และไม่มีคู่ พบว่า พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างานที่
ไม่มีคู่ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดา้น
ร่างกาย และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุดา้นจิตใจ สูงกว่าผูใ้หญวยัท างานที่มีคู่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความแปรปรวนของพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ
โดยรวมและรายดา้น ของผูใ้หญ่วยัท างาน จ าแนกตามตวัแปรรายได ้โดยปรากฏผลดงัตารางที่ 4 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวมและราย
ดา้น ของผูใ้หญ่วยัท างาน จ าแนกตามตวัแปรรายได ้

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวม 

ระหวา่งกลุม่ 2 41.295 20.647 22.90** 

ภายในกลุม่ 466 420.118 0.902  

รวม 468 461.413   

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย 

ระหวา่งกลุม่ 2 44.556 22.278 24.62** 

ภายในกลุม่ 466 421.662 0.905  

รวม 468 466.218   

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านจติใจ 

ระหวา่งกลุม่ 2 34.600 17.300 16.13** 

ภายในกลุม่ 466 499.539 1.072  

รวม 468 534.139   
 

**P <.01 

หมายเหต:ุ  df  แทน ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง 

 SS แทน ระดบัชัน้แห่งความแปรปรวน  F   แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหก์ารแจกแจงแบบเอฟ 
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ตารางที่ 4 พบว่า ผูใ้หญ่วัยท างานที่มีรายไดแ้ตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอายแุตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผูว้ิจยัท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคูโ่ดยวิธี LSD ปรากฏผลดงัตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 

การเปรียบเทยีบภายหลัง (Post-Hoc) 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวมของผูใ้หญ่วยั
ท างานตามรายได ้

รายได ้ N Mean 
เหลือเก็บ พอใช ้ ไม่พอใช ้

4.10 3.61 3.14 

เหลือเก็บ 80 3.98 - 0.49** 0.95** 

พอใช ้ 286 3.51  - 0.46** 

ไม่พอใช ้ 103 3.10   - 
**P <.01 

จากตารางที่ 5  พบว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บ มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช้และไม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช ้มีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่า
ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายของผูใ้หญ่วยั
ท างานตามรายได ้

รายได ้ N Mean 
เหลือเก็บ พอใช ้ ไม่พอใช ้

4.15 3.65 3.16 

เหลือเก็บ 80 3.98 - 0.50** 0.99** 

พอใช ้ 286 3.51  - 0.48** 

ไม่พอใช ้ 103 3.10   - 
 

**P <.01 
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จากตารางที่ 6  พบว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บ มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช้และไม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช ้มีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่า
ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจของผูใ้หญ่วยั
ท างานตามรายได ้

รายได ้ N Mean 
เหลือเก็บ พอใช ้ ไม่พอใช ้

3.98 3.51 3.10 

เหลือเก็บ 80 3.98 - 0.46** 0.87** 

พอใช ้ 286 3.51  - 0.40** 

ไม่พอใช ้ 103 3.10   - 
 

**P <.01 

 
จากตารางที่ 7  พบว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บ มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ

ผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใชแ้ละไม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช ้มีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุโดยรวมสงูกว่า
ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
สว่นที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุอง

ผูใ้หญ่วัยท างานกับตัวแปรแรงจูงใจ ตัวแปรความรูพ้ฒันาการ ได ้ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สงัคม ดา้ยสติปัญญา ตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ ์ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้น
ทรพัยากร ใชส้ถิติคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั โดยปรากฏผลดงัตารางท่ี 8 ตารางที่ 9 
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ตาราง 8 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการ 
และการสนบัสนนุทางสงัคมกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน (N = 469) 

ตวัแปร moti know social beha psysic phyco 

moti  -.051 .678** .627** .612** .606** 

know   -.168** -.158** -.117** -.230** 

social    .725** .689** .740** 

mean 4.12 0.72 3.69 3.59 3.63 3.50 

S.D. 0.69 0.77 0.87 0.99 0.99 1.06 

**P <.01 
 

หมายเหต*ุ beha หมายถึง พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม psysic หมายถึง พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ 
                          ผูส้งูอายดุา้นรา่งกาย 

 phyco หมายถึง พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ moti หมายถึง แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 

 know หมายถึง ความรูพ้ฒันาการโดยรวม social หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า เป็นการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามกบั

ตัวแปรอิสระ เพื่อทดสอบข้อตกลงเบื ้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
regression) ที่ว่าตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธก์นั หรือหากสมัพนัธก์นัก็ตอ้งมีความสาัพนัธ์
กนัไม่สงูมากนกั จากผลการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัค่านยัส าคญัของสหสมัพนัธ ์พบว่า
ค่าสัมบูรณ์ของสหสัมพันธ์ต ่ากว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ตามเกณฑท์ี่
สามารถน าไปวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูได ้โดยไม่เกิด Multicollinearity (อทุยัวรรณ สายพฒันะ 
และ ฉตัรศิร ิปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2547)  
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ตาราง 9 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการ
รายดา้น และการสนบัสนนุทางสงัคมรายดา้น กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยั
ท างาน 

ตวัแปร moti kpsy kemo ksoc kintell ssemo ssinfo ssmon beha psysic phyco 

moti  -.241** -.011 -.004 -.008 .690** .563** .659** .627** .612** .606** 

kpsy   .123** -.034 .047 -.152** -.101* -.106* -.153** -.158** -.130** 

kemo    -.072 -.055 .035 -.057 -.056 -.119** -.118** -.111** 

ksoc     .028 -.003 -.019 -.040 -.005 .009 -.034 

kintell      .101* .071 .075 .099* .102* .084* 

ssemo       .757** .838** .617** .581** .641** 

ssinfo        .819** .725** .698** .721** 

ssmon         .696** .659** .715** 

mean 4.12 0.89 0.87 0.87 0.87 3.93 3.63 3.60 3.59 3.63 3.50 

S.D. 0.69 0.13 0.19 0.21 0.18 0.96 0.92 0.95 0.99 0.99 1.06 

**P <.01 
 

หมายเหต*ุ beha หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยรวม 

psysic หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้าน
รา่งกาย 

 phyco หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ดา้น   จิตใจ 

moti หมายถึง แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 

 kpsy หมายถึง ความรูพ้ฒันาการดา้นรา่งกาย kemo หมายถึง ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ ์

 ksoc หมายถึง ความรูพ้ฒันาการดา้นสงัคม kintell หมายถึง ความรูพ้ฒันาการดา้นสติปัญญา 

 ssemo หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์ ssinfo หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นข่าวสาร 

 ssmon หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมดา้น
ทรพัยากร 

ssinfo หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นข่าวสาร 

 

ตาราง 9 เป็นการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ 
เพื่อทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณุ (Multiple regression) ที่ว่าตวั
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แปรอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธก์นั หรอืหากสมัพนัธก์นัก็ตอ้งมีความสมัพนัธก์นัไม่สงูมากนกั จาก
ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับค่านัยส าคัญของสหสัมพันธ์ พบว่าค่าสัมบูรณ์ของ
สหสัมพันธ์ต ่ากว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่สามารถน าไป
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูได ้โดยไม่เกิด Multicollinearity (อทุยัวรรณ สายพฒันะ และ ฉัตรศิริ 
ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2547)  

 
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ โดยใช้

แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการผูส้งูอาย ุและการสนบัสนนุทางสงัคม ของ
ผูใ้หญ่วยัท างานในกลุ่มรวม และรายดา้นเม่ือจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได้ โดย
ปรากฏผลดงัตารางที่ 10 และตารางที่ 11 
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จากตางรางที่ 10 ผูว้ิจยัท าการอธิบายตารางที่ 10 ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้สว่นแรก อธิบาย
ถึง ผลการท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวมของผูใ้หญ่วยัท างาน โดยใชแ้รงจงูใจ
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ความรูพ้ัฒนาการโดยรวม และการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทัง้หมด 3 ตัวแปร ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ความรู้
พฒันาการโดยรวม และการสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม รว่มกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุโดยรวม รอ้ยละ 56.3 โดยตวัแปรที่สามารถท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ

โดยรวมเป็นอนัดบัแรกคือ การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม (β=.556) อนัดบัที่สองคือ แรงจงูใจใน

การดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ(β=.250) และผูว้ิจยัท าการวิเคราะหท์ัง้ 2 ดา้น มีผลการวิจยัดงันี ้
พฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุดา้นร่างกายของผูใ้หญ่วยัท างาน จึงพบว่า ตวัแปร

ทัง้หมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการโดยรวม และการ
สนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุดา้นร่างกาย รอ้ย
ละ 51.4 โดยตวัแปรที่สามารถท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายเป็นอนัดบั

แรกคือ การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม (β=.507) อนัดบัที่สองรองลงมาคือ แรงจงูใจในการดแูล

สขุภาพผูส้งูอาย ุ(β=.268)  
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจของผูใ้หญ่วยัท างาน จากผลการวิจยัพบวา่ 

ตวัแปรทัง้หมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการโดยรวม 
และการสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม รว่มกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ 
รอ้ยละ 58.3 โดยตวัแปรท่ีสามารถท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจเป็นอนัดบั

แรกคือ การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม (β=.580) อันดับที่สอง แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

ผูส้งูอาย ุ(β=.207) อนัดบัสดุทา้ยคือ ความรูพ้ฒันาการโดยรวม (β=.122)  
ส่วนที่สอง ผลการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวมของผู้ใหญ่วัย

ท างาน โดยใชแ้รงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการโดยรวม และการสนบัสนุน
ทางสงัคมโดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได ้ผลการวิจยั
พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม เป็นอนัดบัแรกในเกือบ
ทกุตวัแปรภมูิหลงั คือ ในกลุม่รวม เพศหญิง สถานภาพมีคู ่ไม่มีคู ่รายไดพ้อใช ้ไม่พอใช ้และรายได้
เหลือเก็บ ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุสว่นการสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวมสามารถ
ท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวมไดเ้ป็นล าดับแรกใน สถานภาพไม่มีคู่ และ
รายไดไ้ม่พอใช ้อีกทัง้ แรงจงูใจสามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูสู้งอายโุดยรวมไดเ้ป็น
ล าดบัแรกใน เพศชาย 
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ผลการท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายของผูใ้หญ่วยัท างาน โดย
ใชแ้รงจูงใจในการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการโดยรวม และการสนับสนุนทางสงัคม
โดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได้ ผลการวิจยัพบว่า ตวั
แปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นร่างกาย เป็นอนัดบัแรกในเกือบทกุ
ตวัแปรภมูิหลงั คือ ในกลุม่รวม เพศหญิง สถานภาพมีคู ่ไม่มีคู ่รายไดไ้มพ่อใช ้และรายไดเ้หลือเก็บ 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม ส่วนแรงจูงใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุสามารถท านาย
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายไดเ้ป็นล าดบัแรกใน เพศชาย และรายไดพ้อใช ้ 

ผลการท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจของผูใ้หญ่วยัท างาน โดยใช้
แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ความรูพ้ัฒนาการโดยรวม และการสนับสนุนทางสังคม
โดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได ้ผลการวิจยัพบว่า ตวั
แปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ เป็นอนัดบัแรกในเกือบทกุตวั
แปรภมูิหลงั คือ ในกลุม่รวม เพศหญิง สถานภาพมีคู ่ไม่มีคู ่รายไดพ้อใช ้ไม่พอใช ้และรายไดเ้หลือ
เก็บ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ส่วนแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุสามารถ
ท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจไดเ้ป็นล าดบัแรกใน เพศชาย  
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จากตางรางที่ 11 ผู้วิจัยอธิบายออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก อธิบายถึง ผลการท านาย 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวมของผู้ใหญ่วัยท างาน โดยใช้แรงจูงใจ ในการดูแล
สขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม ดา้นสติปัญญา และการ
สนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์ดา้นข่าวสาร ดา้นทรพัยากร ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทัง้หมด 8 
ตัวแปร ร่วมกันท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวม รอ้ยละ 61.6 โดยตัวแปรที่
สามารถท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวมเป็นอนัดบัแรกคือ การสนบัสนนุทาง

สังคมดา้นข่าวสาร (β=.472) อันดับที่สองรองลงมาคือ แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

(β=.321) อันดับที่สามคือ การสนับสนุนทางสังคมดา้นทรพัยากร (β=.204) อันดับที่สี่คือ การ

สนบัสนุนทางสงัคมดา้นอารมณ ์(β=.136) และอนัดบัสดุทา้ยคือ ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ์

(β=.069) และผูว้ิจยัท าการวิเคราะหท์ัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ โดยมีผลการวิจยัดงันี ้
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุดา้นร่างกายของผูใ้หญ่วยัท างาน ผลการวิจยัพบว่า 

ตวัแปรทัง้หมด 8 ตวัแปร ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุดา้นร่างกาย รอ้ยละ 
57.9 โดยตวัแปรที่สามารถท านาย พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายเป็นอนัดบัแรก

คือ การสนับสนุนทางสงัคมดา้นข่าวสาร (β=.504) อนัดบัที่สองคือ แรงจูงใจในการดูแลสขุภาพ

ผูส้งูอาย ุ(β=.328) อนัดบัสาม ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ ์(β=.083) 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจของผูใ้หญ่วยัท างาน พบว่า ตวัแปรทัง้หมด 

8 ตวัแปร ไดแ้ก่ รว่มท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ รอ้ยละ 60.2 โดยตวัแปร
ที่ท  านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุดา้นจิตใจไดเ้ป็นอันดับแรกคือ การสนับสนุนทาง

สงัคมข่าวสาร (β=.394) รองลงมาคือ แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ (β=.226) อันดับที่

สามคือ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นทรพัยากร (β=.239)  
ในส่วนที่สอง ผลการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวมของผูใ้หญ่วยั

ท างาน ที่จ  าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั อนัไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได ้จากการวิจยัพบว่า ตวั
แปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวม เป็นอนัดบัแรกในทกุตวัแปรภมูิ
หลงั คือ ในกลุม่รวม เพศหญิง สถานภาพมีคู ่ไม่มีคู ่รายไดพ้อใช ้ไม่พอใช ้ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทาง
สงัคมดา้นข่าวสาร ส่วนแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอายโุดยรวมไดเ้ป็นล าดบัแรกใน เพศชาย รวมถึงการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ์สามารถ
รว่มท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดยรวมไดเ้ป็นล าดบัแรกใน ผูท้ี่มีรายไดเ้หลือเก็บ 

ผลการท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกายของผูใ้หญ่วยัท างาน โดย 
เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได ้จากผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรที่
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สามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นรา่งกาย อนัดบัแรกของทกุตวัแปรภมูิหลงั 
คือ ในกลุ่มรวม เพศหญิง สถานภาพไม่มีคู่ รายไดพ้อใช ้ไม่พอใช ้เหลือเก็บ ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
ทางสงัคมดา้นข่าวสาร ส่วนแรงจูงใจในการดูแลสขุภาพผูสู้งอายุร่วมท านายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุดา้นร่างกายไดเ้ป็นล าดับแรกใน เพศชาย และสถานภาพที่มีคู่ และตัวแปรตัว
สดุทา้ยที่รว่มท านาย คือ การสนับสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์พบใน ผูมี้รายไดเ้หลือเก็บ 

ผลการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุดา้นจิตใจของผูใ้หญ่วัยท างาน เม่ือ
น ามาจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายได ้จากการวิจยัพบว่า ตวัแปรที่
สามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายดุา้นจิตใจ เป็นอนัดบัแรก คือ ในกลุม่รวม เพศ
หญิง สถานภาพไม่มีคู่ รายไดพ้อใช ้ไม่พอใช ้เหลือเก็บ ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมด้านข่าวสาร 
ในส่วนของแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุดา้นจิตใจไดเ้ป็นล าดับแรกใน เพศชาย และผู้ที่มีสถานภาพมีคู่ และท้ายสุดคือ การ
สนบัสนนุทางสงัคมดา้นของอารมณ ์ถกูพบใน ผูท้ี่มีรายไดแ้บบเหลือเก็บ 

 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่องแรงจูงใจความรูพ้ัฒนการและการสนับสนุนทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยท างาน  ผู้วิจัยได้ข้อมูลงานวิจัยและน ามา
วิเคราะหเ์พื่อน าขอ้มลูชดุนีม้าสรุปผล โดยแบ่งหวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. สรุปผลการวิจยั 
 2. อภิปรายผลการวิจยั 
 3. ขอ้เสนอแนะในงานวิจยั 

ในการวิจยัคร้ังนีผู้้วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน เม่ือจ าแนก

ตามตวัแปร เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้
2. เพื่อท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ โดยใชแ้รงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

ผูส้งูอาย ุความรูพ้ฒันาการผูส้งูอาย ุและการสนบัสนนุทางสงัคม ของผูใ้หญ่วยัท างานในกลุม่รวม 
และเม่ือจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้

สมมตฐิานของการวจิัย 
1. ผูใ้หญ่วยัท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกวา่เพศชาย 
2. ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีคูมี่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุสงูกวา่ผูใ้หญ่วยัท างานที่ไม่

มีคู ่
3. ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุตกตา่งกนั 
4. แรงจูงใจในการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการผูส้งูอายุ และการสนับสนุน

ทางสงัคมซึ่งสามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างานไดใ้น
กลุม่รวม และเมื่อจ าแนกกลุม่ย่อยตาม เพศ สถานภาพสมรส และรายได ้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 

สรุปผลการวจิัย 
1. ผูใ้หญ่วยัท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุที่สงูกว่าเพศชายอย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2. ผูใ้หญ่วัยท างานที่ไม่มีคู่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่สูงกว่าผูใ้หญ่วัยท างานที่มีคู่
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ผูใ้หญ่ในวัยท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุสงูกว่า
ผูใ้หญ่ที่มีรายไดพ้อใชแ้ละไม่พอใช ้อีกทัง้ ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใชมี้พฤติกรรมการดูแล
สขุภาพผูส้งูอายทุี่สงูกวา่ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดไ้ม่พอใชอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ความรู้พัฒนาการ ประกอบด้วย ความรู้
พัฒนาการโดยรวม ความรู้พัฒนาการด้านร่างกาย ความรู้พัฒนาการด้านอารมณ์ ความรู้
พฒันาการดา้นสงัคม ความรูพ้ฒันาการดา้นสติปัญญา และการสนบัสนนุทางสงัคม ประกอบดว้ย 
การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม การสนับสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุทางสงัคมดา้น
ข่าวสาร การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นทรพัยากร รว่มกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ
โดยรวม รอ้ยละ 56.3 โดยตวัแปรที่สามารถท านาย พฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุโดยรวม
เป็นอนัดบัแรกคือ การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม อนัดบัที่สองรองลงมาคือ แรงจงูใจ อนัดบัที่สาม
คือ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์อนัดบัที่สี่คือ ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ ์และอนัดบัที่
หา้คือ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นข่าวสาร  

 
 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปรายผล

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายกุบัตวั
แปรภมูิหลงัของผูใ้หญ่วยัท างาน สว่นที่สอง ผลการท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายโุดย
ใช ้แรงจงูใจ ความรูพ้ฒันาการ และการสนบัสนนุทางสงัคม 

 
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกับตัวแปรภูมิหลังของผู้ใหญ่วัย
ท างาน 

เพศ 
จากสมมติฐานขอ้ 1 ที่ว่าผูใ้หญ่วยัท างานเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ

สงูกว่าเพศชายจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพสงูกว่าเพศ
ชาย ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้แสดงว่าเพศส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ซึ่ง
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งานวิจัย ของ โอเรม (Orem, 1991) ไดอ้ธิบายว่าผูดู้แลสขุภาพผูส้งูอายุที่มีเพศแตกต่างกันจะมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแตกต่างกันดว้ย โดยที่เพศหญิงเป็นผูร้บัผิดชอบงาน
บา้นและสขุภาพของสมาชิกคนในครอบครวั สว่นเพศชายเป็นผูท้  างานหารายได ้ประกอบกบัความ
เช่ือทางสงัคมและการปลกูฝ่ังค่านิยมที่คาดหวงัใหเ้พศหญิงท าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายุ ดงันัน้ ผูดู้แล
เพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุดีกว่าเพศชาย เนื่องจากระบบของสงัคมไทยเพศ
หญิงมักเป็นเพศที่ท  างานบา้น คอยดูแลความเรียบรอ้ยภายในบา้น รวมถึงคอยดูแลบุคคลใน
ครอบครวั สอดคลอ้งกบันกัพฤติกรรมศาสตร ์(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538; ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 
2532; สวิง สวุรรณ, 2532) แบ่งแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการดแูลสขุภาพของบุคคลเป็นสามแนวคิด 
คือ แนวคิดที่หนึ่ง ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Intra individual causal assumption) มีสมมติฐาน
เบือ้งตน้ว่า สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากองคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ 
ความรู ้ทัศนคติ ความเช่ือ แนวคิดที่สอง ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล (Extra individual causal 
assumption) มีสมมติฐานว่า สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
เศรษฐกิจ โครงสรา้งสงัคม การศกึษา การเมือง องคป์ระกอบดา้นประชากร และครอบครวั ซึ่งการ
ปฏิบตัิของสมาชิกในครอบครวัจะมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครวัดว้ย แนวคิดท่ี
สาม ปัจจัยหลายปัจจัย (Multiple causality assumption) มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจยัรว่มกนัทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตวับคุคล  

 
สถานภาพสมรส 
จากสมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีคู่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุสงู

กว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่ไม่มีคู่ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดย
ผูใ้หญ่วัยท างานที่มีคู่และไม่มีคู่มีพฤติกรรมการดูและสุขภาพผูสู้งอายุที่แตกต่างกัน ผูใ้หญ่วัย
ท างานที่ไม่มีคู่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุสงูกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีคู่ ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับ ฮาสส ์(Hass, 1990) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในดา้น
ความรูส้กึนกึคิด ความเชื่อ รวมถึงการปฏิบตัิตนตามพฒันาการของชีวิต พบวา่ บคุคลที่มีคูส่มรสมี
ความสามารถในการดูแลบุคคลในครอบครวัมากกว่าบุคคลที่ไม่มีคู่สมรส เนื่องจากไดร้บัแรง
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกันในการดูแลบุคคลในครอบครัว นอกจากนี ้
งานวิจยัของ วชิราพรรณ เทพิน (2553) ที่พบว่า ผูด้แูลผูส้งูอายุที่มีสถานภาพโสดจะมีพฤติกรรม
การดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุม่แตกต่างจากผูด้แูลผูส้งูอายทุี่มีสถานภาพสมรสหรือหย่ารา้ง เนื่องจาก
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ปัจจยัทางสงัคมและทางเศรษฐกิจรวมถึงการไดร้บัการสนบัสสนนุทางสงัคมจากคนในรอบตวั จึง
อาจเป็นสาเหตทุี่มีความเก่ียวขอ้งกนักบัสถานภาพสมรส 

 
รายได้ 
จากสมมติฐานขอ้ที่ 3 ที่ว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ

ผู้สูงอายุแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใหญ่วัยท างานที่มีราย ได้ต่างกันมี
พฤติกรรมการดูและสุขภาพผูสู้งอายุที่แตกต่างกัน โดยผูใ้หญ่วัยท างานที่มีรายไดเ้หลือเก็บมี
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกว่าผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดพ้อใช ้และผูใ้หญ่วยัท างานที่
มีรายไดพ้อใชมี้พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายสุงูกวา่ผูใ้หญ่วยัท างานที่มีรายไดไ้ม่พอใช ้วชิรา
พรรณ เทพิน, 2553 อธิบายวา่ รายไดเ้ป็นเครื่องบง่ชีท้างการเงิน เม่ือมีรายไดด้ีจะสามารถหาแหลง่
หรือเข้าถึงสวัสดิการที่ดีได้ ผู้ดูแลจะสามารถใช้ชีวิตควบคู่กับการดูแลผู้สูงอายุได้อย่าง
สะดวกสบายเนื่องจากไม่ตอ้งคิดเรื่องรายไดท้ี่ตอ้งไดร้บั ซึ่งสอดคลอ้งกบั พิมพิสทุธ์ิ บวัแกว้ และ 
รติพร ถึงฝ่ัง (2559) ที่พบว่า ผูท้ี่ดแูลผูส้งูอายมีุรายไดม้ากหรือยิ่งผูส้งูอายมีุรายไดม้าก ผูส้งูอายกุ็
จะมีสขุภาพที่ดีขึน้ ซึ่งองคก์ารอนามยัโลก (WHO: 2014) ไดก้ล่าวไว ้สอดคลอ้งกนัว่า รายไดข้อง
บุคคลเป็นตวักาหนดการที่บุคคล จะมีสขุภาพที่ดีหรือไม่ดี นัน้คือยิ่งมีรายไดม้ากย่อมส่งผลให ้มี
สุขภาพที่ดียิ่งขึน้ ในทางกลบักันหากบุคคลมีรายไดต้  ่าย่อมส่งผลใหมี้สขุภาพไม่ดีและยิ่งเห็นได้
อย่างชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบสุขภาพระหว่างคนรวยกับคนจน ดังนัน้สามารถกล่าวไดว้่าปัญหา
สขุภาพและรายไดมี้ความสมัพนัธก์นั เม่ือสขุภาพไม่ดี การประกอบอาชีพย่อมท าไม่ได ้รายไดจ้ึง
ตกต ่าลง ในทางกลบักันเม่ือรายไดไ้ม่ดี โอกาสที่จะมีเครื่อง อุปโภคบริโภคสมบูรณเ์พียงพอย่อม
เป็นไปไม่ได ้สขุภาพไม่ดีจงึเป็นผลที่ติดตามมา 

 
ผลการท านายพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ แรงจูงใจ ความรู้พัฒนาการ และ
การสนับสนุนทางสังคม 

 
แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผลของงานวิจัย พบว่า แรงจูงใจซึ่งงานวิจัยฉบับนีท้ี่นีค้ือแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

ผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายอุย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุของผูใ้หญ่
วยัท างานไดใ้นทุกๆตวัแปร ทัง้นีเ้พราะว่าแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุเป็นตวักระตุน้ให้
บคุคลไดแ้สดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายมุกั
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ถูกกระตุน้ภายในอนัเนื่องจาก บุคคลผูเ้ป็นพ่อแม่ที่อยู่ในวยัชรา บุตรหลานจะมีแรงจูงใจในการ
ดแูลพ่อแม่ของตน เป็นความดีความกตญัญูของบุตรหลาน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) และ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) อธิบาย แรงจูงใจ ว่าเป็นความต้องการที่เกิดจากความ
คาดหวงัของบคุคลซึ่งในที่นีค้ือการอยากใหพ้่อแม่ที่อยู่ในวยัชรามีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ และสขุภาพ
ที่แข็งแรง แรงจงูใจของบตุรหลานจงึเป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุโดยมี
การตัง้มาตรฐานการกระท าของตวัเองไว ้ซึ่งหากคาดหวงัใหเ้กิดผลส าเร็จก็จะมีก าลงัใจที่จะท า 
และคาดหวังถึงความส าเร็จในครัง้ต่อๆ ไปมากขึน้กว่าเดิม นอกจากนี ้โลเวล (Lovell, 1980) 
อธิบายถึง แรงจงูใจ ว่าเป็นกระบวนการที่ชกัน าโนม้นา้วใหบ้คุคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะ
สนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลผุลส าเร็จ รวมทัง้เป็นการเพิ่มพฤติกรรมใหเ้กิดการ
กระท านั้นของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือส่งที่ตน
ตอ้งการ วอลลเ์ทอร ์(Walters, 1978) อธิบายวา่ แรงจงูใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตวัที่มี
ผลท าใหบ้คุคลนัน้ๆตอ้งกระท า หรือมีพฤติกรรมที่บ่งบอกในลกัษณะมีเป้าหมาย ดงันัน้ แรงจงูใจ
จึงเป็นเหตุผลของการกระท า ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ ฉัฐวีณ ์สิทธ์ิศิรอรรถ (2562) อธิบาย
ความหมายของ แรงจูงใจ ว่าเป็นความตอ้งการอย่างหนึ่งของบุคคลในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อทอ้ พยายามฝ่าฟันอุปสรรค ตลอดจนมุ่ งมั่นในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ 
โดยสรา้งสภาพเอือ้อ านวยต่อความส าเร็จ โดยตอ้งการผลที่ถาวรและระยะยาว  เช่นเดียวกับ ธี
ระวัฒน ์จันทึก และ อาภาภรณ ์เกิดดวง (2017) ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอายขุองผูด้ทูี่พาผูส้งูอายมุาใชส้ถานที่ออกก าลงักายแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร กรณีศึกษาศนูย์
กีฬา เฉลิมพระเกียรติ ส  านักวฒันธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร”  คณะผูว้ิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่ ได้เข้าใช้บริการ สถานที่ออกก าลังกายโดยตรงและรายงาน
ผลการวิจยัความวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแรงจงูใจของผูด้แูลผูส้งูอายทุี่อยากน าพาผูส้งูอายมุาออก
ก าลงักาย มีทัง้แรงจงูใจภายนอกของตวัผูด้แูลและภายในตวัผูด้แูล โดยผลการวิจยัพบวา่ แรงจงูใจ
ภายในมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ ส  าหรบัแรงจงูใจในการดแูล
สขุภาพผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างาน จึงเป็นความตอ้งการของผูใ้หญ่วยัท างานที่จะดแูลผูส้งูอายุ
ดว้ยความมานะพยายามเพื่อท าใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 
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ความรู้พัฒนาการ 
จากผลงานวิจัยพบไดว้่า ความรูพ้ฒันาการ ไดแ้ก่ ความรูพ้ฒันาการดา้นสติปัญญา มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายอุย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วน ความรูพ้ัฒนาการโดยรวม ความรูพ้ัฒนาการดา้นร่างกาย ความรูพ้ัฒนาการดา้นอารมณ ์
ความรูพ้ฒันาการดา้นสงัคม มีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายอุย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจากความรูพ้ฒันาการดา้นต่างๆที่กล่าวมาขา้งตน้ยิ่งบคุคลที่
เป็นผูดู้แลผูสู้งอายุในครอบครวัอยู่แลว้ยิ่งใส่ใจผูสู้งอายุไปในตัวท าใหบ้างครัง้ไม่ไดต้ระหนักถึง
ความรูพ้ฒันาการในบางดา้น โดย ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ์ สามารถท านายพฤติกรรมการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุด ้ทัง้นี ้ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ ์มาจากการมีความเขา้ใจถึงจิตใจของ
ผูส้งูอาย ุศรีเรอืน แกว้กงัวาล (2551) อธิบายวา่ ผูด้แูลผูส้งูอายจุะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
ผูส้งูอายยุงัคงมีอารมณร์กัในบคุคลอนัเป็นที่รกัโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ คู่สมรส บตุร 
หลาน และเม่ือเกิดการสูญเสีย ผูสู้งอายุจะมีความเศรา้โศกอย่างมาก จะมีผลกระทบต่อจิตใจ 
สขุภาพกาย และพฤติกรรมของผูส้งูอายุค่อนขา้งมาก มีอารมณเ์หงา วา้เหว่ บางรายอาจรูส้ึกว่า
คุณค่าของตนเองลดลงเนื่องจากตอ้งพึ่งพาผูดู้แลผู้สูงอายุในการท าสิ่งต่างๆ เรื่องค่าใชจ้่าย ค่า
รกัษาพยาบาล ผูสู้งอายุจะรูส้ึกว่าตนเองเป็นภาระของผูดู้แลผูสู้งอายุ ท าใหบ้างครัง้มักแสดง
อาการหงดุหงิด นอ้ยใจ ต่อผูด้แูลผูส้งูอาย ุเช่น การเปลี่ยนแปลงทางดา้นจิตใจ ซึง่การเปลี่ยนแปลง
ในวัยสูงอายุไม่เพียงแต่สภาพร่างกายเท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางความรูส้ึก การรับรู ้
บคุลิกภาพ ความจ า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลา่นีมี้ผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมดว้ย 
การเสื่อมความเคารพและการถกูทอดทิง้ จะเป็นปัญหาต่อสขุภาพจิตมาก มีความวิตกกงัวล บาง
รายอาจแยกตวัเองเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ สญูเสียความรูส้ึกมีค่า ความเป็นเอกลกัษณข์อง
ตนเอง ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต (2541) อธิบายว่า พัฒนาการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจใน
ผูส้งูอายเุป็นผลใหผู้ส้งูอายจุะตอ้งปรบัตวัและยอมรบัต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ฉะนัน้ผูด้แูล
ผู้สูงอายุควรจะเข้าใจและยอมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นๆด้วย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อ
ผูส้งูอายไุดอ้ย่างถกูตอ้ง นอกจากนี ้วชิราพรรณ เทพิน (2553) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัทางชีวจิต
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุของผูดู้แลผูส้งูอายุ พบว่า ความรูใ้นการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองผูดู้แลผูส้งูอายสุามารถท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุดเ้ป็น
ล าดับท่ีสอง จากการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ ์ท าใหเ้ห็นไดว้่าหาก
บคุคลผูท้ี่ดแูลผูส้งูอายมีุความรูเ้ก่ียวกบัพฒันาการก็จะยิ่งท าใหเ้ขา้ใจผูส้งูอายมุากขึน้ 
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การสนับสนุนทางสังคม 
ผลงานวิจยั พบว่า การสนบัสนนุทางสงัคม ไดแ้ก่ การไดร้บัสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม 

การไดร้บัสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นข่าวสาร และการสนบัสนนุ
ทางสงัคมดา้นทรพัยากร มีความสมัพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นี ้การสนบัสนนุทางสงัคมโดยรวม การสนบัสนนุทางสงัคมดา้น
อารมณ ์การสนับสนุนทางสังคมดา้นข่าวสาร การสนับสนุนทางสังคมดา้นทรพัยากร สามารถ
ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุไดใ้นทกุๆตวัแปร โดยตวัแปรที่สามารถท านาย 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยรวมเป็นอันดับแรกคือ การสนับสนุนทางสงัคมโดยรวม 
อนัดบัที่สามคือ การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นอารมณ ์และอนัดบัที่หา้คือ การสนบัสนุนทางสงัคม
ดา้นข่าวสาร เพนเดอร ์(Pender, 1982) ไดอ้ธิบายถึงการแบ่งประเภทของแรงสนบัสนนุทางสงัคม
ทัง้หมดออกเป็น 4 ประเภท คือ1. แรงสนบัสนุนทางดา้นอารมณ ์(Emotional Support) เป็นการให้
ความเอือ้เฟ้ือและช่วยเหลือ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมซึ่งอาจเป็นการช่วยในสภาวะซึมเศรา้ 2.แรง
สนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Informational Support) เป็นการช่วยเหลือบคุคลที่ดแูลผูส้งูอายุให ้
เกิดการเขา้ใจวา่ อย่างไรควรท า จึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต์่อตนเอง 3.การช่วยเหลือ
ทางดา้นทรพัยากร (Instrumental Aid) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องงาน เช่น ช่วยเตรียม
อาหารหรือช่วยดูแลบุตรใหเ้พื่อน มารดาไดมี้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อพกัผ่อน หย่อนใจ เฮาส ์
(House, 1981) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิพันระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบดว้ย 
ความรกั ความห่วงใย ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือดา้นการเงิน สิ่งของ แรงงาน เวลา การให้
ขอ้มลูข่าวสาร ตลอดจนการใหข้อ้มลูปอ้นกลบั ขอ้มลูเพื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลตนเองใน
สังคม ลักษมี บุญธรรม (2540) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกับการสนับสนนุ ทางสังคมไวว้่า การ 
สนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การที่บคุคลไดร้บัการช่วยเหลือดา้นการเงิน แรงงานหรือวสัดสุิ่งของ 
ต่างๆ จากบคุคลอื่นที่อยู่ใกลช้ิด หรืออยู่ในสงัคมของตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครวั ญาติ 
พี่นอ้ง เพื่อน บุคลากรทางสขุภาพคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน และยงัมีงานวิจัยของ วิลา
วลัย ์รตันา (2552) ท าการวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสขุภาพ และการสนบัสนุนทางสงัคม กับ
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านีพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ นอกจากนี ้งานวิจยัของ พรสวุรรณ จารุพนัธุ ์
(2547) ไดศ้กึษา ความสมัพนัธร์ะหวา่งการสนบัสนนุทางสงัคม และปัจจยับางประการกบัคณุภาพ
ชีวิตของบุคคลที่ดูแลผูสู้งอายุ จังหวัดชัยนาท พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตของบคุคลที่ดแูลผูสู้งอาย ุทัง้นีก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจึงเป็นอีกปัจจยัที่
ส  าคญัต่อพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายอุย่างมาก หากบคุคลที่มีการไดร้บัการสนบัสนนุ ก็จะ
ยิ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมนัน้ไดอ้ย่างชดัเจน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
ผลงานวิจัยในครัง้นี ้แรงจูงใจกับการดูแลสขุภสพผูส้งูอายุ ความรูพ้ฒันาการ และการ

สนบัสนุนทางสงัคม จากผลการวิเคราะหข์อ้มลู แรงจูงใจกบัการดแูลผูส้งูอายุ นบัว่าเป็นปัจจยัที่
ส  าคญัต่อการดแูลผูส้งูอาย ุเนื่องจากเป็นตวัท านายต่อพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอาย ุดงันัน้ การที่จะ
ดแูลผูส้งูอายุไดด้ีเพื่อใหผู้ส้งูอายุมีคณุภาพชีวิตและสขุภาพกายสขุภาพจิตที่ดี จะตอ้งมีแรงจูงใจ
จากภายใน เช่นการสรา้งความผูกพนัระหว่างบุคคุลที่เป็นผูดู้แล หรือบุตรหลาน กับ ผูส้งูอายุใน
ครอบครวั ยิ่งมีความผกูพนัมากยิ่งมีแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุความรูพ้ัฒนาการ ไดแ้ก่ 
ความรูพ้ฒันาการดา้นรา่งกาย ความรูพ้ฒันาการดา้นอารมณ ์ความรูพ้ฒันาการดา้นสงัคม ความรู ้
พัฒนาการดา้นสติปัญญา จากผลการวิจัย ท าให้เห็นถึงผลการท านายและความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ว่า ความรูพ้ัฒนาการในบางดา้น ยังคงเป็นสิ่งที่ส  าคัญต่อ
บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น หากมีการจัดงานเพื่อให้บุคคลเข้าใจความส าคัญของความรู้
พฒันาการตอ่วยัผูส้งูอาย ุเพื่อน ามาดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั อย่างถกูวิธี การสนบัสนนุทางสงัคม 
ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นข่าวสาร การสนบัสนุนทาง
สังคมด้านทรัพยากร นับว่าทุกด้าน เป็นตัวท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ มี
ความส าคญัอย่างมาก ยิ่งไดร้บัการสนบัสนนุยิ่งท าใหมี้พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุี่ดีขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
ซึ่งผลการศึกษาในครัง้นีไ้ดข้อ้มูลของผูใ้หญ่วัยท างานที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ผูส้งูอายขุองผูใ้หญ่วยัท างานมากหรือนอ้ยที่แตกต่างกนัเพียงใด ทัง้ผูใ้หญ่วยัท างานเพศชาย หรือ
เพศหญิง สถานภาพมีคู่หรือไม่มีคู่ และรายไดพ้อใชแ้ละไม่พอใชห้รือเหลือเก็บ ซึ่งผลจากงานวิจยั
ไดท้ราบว่าผูใ้หญ่วยัท างานกลุ่มใดที่มีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุนอ้ยกว่า ซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่ควรจะไดร้บัการส่งเสริมพฤติกรรมต่อไป ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนรูปแบบในการท าวิจัย เป็น
การทดลอง หรือการสมัภาษณผ์ูท้ี่ดูแลผูสู้งอายุ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหรือปัจจัยตัวอื่นที่อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
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แบบสอบถาม “พฤติกรรม ความรู ้และความรูส้กึ”  
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน  

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีแ้บ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ขอ้มลูทั่วไป  (2) แบบวดัพฤติกรรม ความรู ้

และความรูส้กึ ขอความกรุณาตอบให้ครบทุกข้อและตอบตามความเป็นจริง ผลการวิจยัจะ

น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าคญัในการก าหนดแนวทางสง่เสรมิและพฒันาผูท้ี่ท  าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายตุ่อไป 

 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป 

ค าชีแ้จง  ท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน   หนา้ขอ้ความหรอืเติมค าตอบลงในช่องวา่ง 

1. เพศ  

 1. ชาย    2. หญิง 

2. สถานภาพสมรส 

    1. มีคู ่    2. ไม่มีคู ่  

3. รายได ้

  1. พอใช ้

  2. ไม่พอใช ้

  3. เหลือเก็บ 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมและความรูส้กึ 

ค าชีแ้จง ขอใหท้่านส ารวจและประเมินเหตกุารณห์รือความรูส้กึของท่าน แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงในช่องตาราง ที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านมากที่สดุ 

ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรม 

 

1) ขา้พเจา้จดัเตรยีมยาใหก้บัผูส้งูอายตุามค าสั่งของแพทย ์ 
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

2) ขา้พเจา้คอยเตือนใหผู้ส้งูอายทุานยาตรงตามเวลา  
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

3) ขา้พเจา้หลกีเล่ียงการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมในผูส้งูอาย ุ 
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

4) ขา้พเจา้ใหผู้ส้งูอายหุลีกเลี่ยงสิ่งอบายมขุหรอืสิ่งที่สง่ผลต่อการบั่นทอนสขุภาพ  
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

5) ขา้พเจา้เลือกรา้นอาหารที่จะท าใหไ้ดท้านอาหารที่ดีต่อสขุภาพแก่ผูส้งูอาย ุ 
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
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ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่
บอ่ย 

นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

6) ขา้พเจา้ดแูลใหผู้ส้งูอายรุบัประทานอาหารท่ีมีประโยชนต์่อสขุภาพ  
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 

7) ขา้พเจา้คอยตรวจเช็คว่าผูส้งูอายทุานอาหารครบ 5 หมู ่ 
 

…………… …………… …………… …………… …………… …………… 
ปฏิบตัิเสมอ บอ่ยๆ ค่อนขา้งบอ่ย ค่อนขา้งไม่

บอ่ย 
นานๆ ครัง้ ไม่ปฏิบตัิเลย 
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ตัวอย่างแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1. รา่งกายของผูส้งูอายจุะเสื่อมสภาพลง   

2. ผูส้งูอายเุคลื่อนไหวรา่งกายไดเ้หมือนคนทั่วไป   

3. ระบบตา่งๆในรา่งกายของผูส้งูอายเุริ่มผิดปกติ   

4. ผูส้งูอายมีุภมูิคุม้กนัปกติ   

5. ผูส้งูอายมีุปัญหาเรื่องการไดย้ินและการมองเห็น   

6. ผูส้งูอายอุารมณเ์สียโดยไม่รูส้าเหต ุ   

7. ผูส้งูอายมีุอาการซมึเศรา้หากไม่ไดร้บัความสนใจ   

8. ผูส้งูอายตุอ้งการความรกัจากคนในครอบครวั   

9. ผูส้งูอายมุกัรูส้กึเหงาและหดหู่   

10. ผูส้งูอายหุงดุหงิดง่ายและมีอารมณแ์ปรปรวน   

11. ผูส้งูอายชุอบอยู่คนเดียวและแยกตวัจากการเขา้สงัคม   

12. ผูส้งูอายมีุกลุม่เพื่อนนอ้ยลง   

13. ผูส้งูอายเุลือกเขา้สงัคมที่ตนเองสนใจ   

14. ผูส้งูอายมีุความสนใจที่จะเขา้รว่มกิจกรรมทางศาสนา   

15. ผูส้งูอายชุอบที่จะเขา้รว่มกิจกรรมดา้นสขุภาพและอาหาร   
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แบบสอบถามความรู้สึก   

1) ขา้พเจา้พยายามพาผูส้งูอายไุปออกก าลงักาย  

 
………… ………. ……… ……… ………. ……… 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2) ขา้พเจา้ตัง้ใจจะดแูลรา่งกายของผูส้งูอายใุหแ้ข็งแรง 

 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3) ขา้พเจา้ไม่อยากเห็นผูส้งูอายเุจ็บป่วย 

 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4) ขา้พเจา้ไม่สนใจวา่ผูส้งูอายไุดอ้อกก าลงักายหรอืเปลา่ 

 
………… ………… ………… ………… …………. ………… 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5) ขา้พเจา้ตอ้งการเหน็ผูส้งูอายใุนครอบครวัมีความสขุ 
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………… ………… ………… ………… ………… ………. 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6) ขา้พเจา้ชกัชวนใหผู้ส้งูอายทุ ากิจกรรมรว่มกบัสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครวั 

 
……… ………… ………… ………… ………… ………… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7) ขา้พเจา้พยายามแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพผูส้งูอายอุยา่ง
ถกูตอ้ง 

 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8) ขา้พเจา้พยายามท าตามค าแนะน าของแพทยใ์นการดแูลผูส้งูอาย ุ

 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9) ขา้พเจา้รูส้กึวา่การดแูลผูส้งูอายเุป็นภาระที่เพิ่มขึน้ 

 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 
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จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเหน็ 

1) หากขา้พเจา้เหนื่อยลา้จากการท างาน จะมีลกูหลานมาช่วยดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 

………… 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่

จรงิ 
ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

2) ขา้พเจา้มีเพ่ือนสนิทที่ช่วยใหค้  าขอ้มลูเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพผูส้งูอายไุดเ้ป็นอย่างดี 
 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3) คูชี่วิตไม่ไดช้่วยเป็นท่ีปรกึษาใหแ้ก่ขา้พเจา้ในการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 

……………
… …………… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

4) เพื่อนรว่มงานชมเชยท่ีขา้พเจา้รูว้ิธีการดแูลผูส้งูอาย ุ

 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
……………

… 
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……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5) คนรอบขา้งเป็นที่พึ่งใหข้า้พเจา้เมื่อขา้พเจา้รูส้กึเหน่ือยกบัการดแูลผูส้งูอายุ 
 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

6) คนในครอบครวัรูส้กึเห็นใจที่ขา้พเจา้ดแูลผูส้งูอายอุย่างจรงิจงั 
 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

7) ผูส้งูอายทุี่ขา้พเจา้ดแูลกลา่วชมเชยและยกย่องที่ขา้พเจา้ดแูลท่านเป็นอย่างดีกบัคน
สว่นมาก 
 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

8) คนในครอบครวัแชรว์ิธีการดแูลสขุภาพผูส้งูอายใุหก้บัขา้พเจา้ 
 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

……………
… 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ตาราง 12 ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรอื CITC) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของพฤติกรรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

ข้อ CITC 

1 .570 

2 .384 

3 .632 

4 .693 

5 .614 

6 .711 

7 .793 

8 .729 

9 .732 

10 .731 

11 .766 

12 .751 

13 .597 

14 .650 

15 .661 

16 .577 

17 .539 

18 .367 

19 .486 

20 .618 

21 .767 

22 .810 

23 .565 
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ข้อ CITC 

24 .724 

25 .652 

26 .793 

27 .602 

28 .726 

29 .707 

30 .735 

31 .545 

32 .330 

Cronbach’s alpha coefficient .959 
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ตาราง 13 ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรอื CITC) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแรงจงูใจในการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

 

ข้อ CITC 

1 .241 

2 .681 

3 .609 

4 .384 

5 .623 

6 .605 

7 .484 

8 .454 

9 .383 

10 .779 

11 .371 

12 .732 

13 .716 

14 .313 

15 .589 

Cronbach’s alpha coefficient .866 
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ตาราง 14 ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรอื CITC) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของความรูพ้ฒันาการ 

ข้อ CITC 

1 .275 

2 .442 

3 .416 

4 .353 

5 .413 

6 .463 

7 .409 

8 .244 

9 .676 

10 .320 

11 .273 

12 .437 

13 .267 

14 .535 

15 .537 

16 .287 

Cronbach’s alpha coefficient .797 
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ตาราง 15 ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม (Corrected item-total 
correlation หรอื CITC) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของการสนบัสนนุทางสงัคม 

ข้อ CITC 

1 .401 

2 .567 

3 .571 

4 .517 

5 .698 

6 .612 

7 .705 

8 .667 

9 .639 

10 .682 

11 .425 

12 .577 

13 .441 

14 .227 

15 .558 

16 .463 

17 .527 

18 .550 

19 .652 

20 .349 

Cronbach’s alpha coefficient .903 



 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณิชารยี ์นิยมสินธุ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 17 ธนัวาคม 2538 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2561  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิตอล  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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