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การวิจัยสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลสุข

ภาวะตนเองที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกัน 2) เพื่อศกึษาปฏิสมัพนัธร์ว่มระหว่างกลุ่มตวัแปรปัจจยัดา้นบุคคล 
และกลุ่มตวัแปรปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองที่มีลกัษณะชีว
สังคมต่าง ๆ 3) เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและค้นหาตัวท านายที่ส  าคัญของปัจจัยทางจิตและด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ ผูส้งูอายทุี่
เขา้รบับริการในสถานสงเคราะหค์นชรา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 160 คน ไดม้าจากการสุ่ม
หลายขัน้ตอน ในการเก็บแบบวดัเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบั ทั้งหมด 7 ตอน มีค่าความเชื่อมั่นสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าอยู่ระหว่าง .77 ถึง .92 วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา วิเคราะหค์่าที วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดียว วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง และวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบเป็นขัน้ ผลการวิจยัพบว่า 
1) ผูส้งูอายทุี่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2) พบปฏิสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มรวม  3) กลุ่มปัจจัย
ดา้นบุคคล (ความกรุณาต่อตนเอง, การมองโลกในแง่ดี, การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง) สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองในกลุ่มรวมได้ รอ้ยละ 46 ตวัแปรส าคญัที่ท  านายพฤติกรรมดูแลสขุภาวะ
ตนเอง ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
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The aims of this comparative correlation research are as follows: (1) to compare well-

being and self-care behavior of elderly people in nursing homes in terms of gender and age; (2) to 
study the interaction between the personal, social and environmental factors affecting the well-being 
and self-care behavior of elderly people in nursing homes in subgroups with different social and 
biological characteristics; and (3) to study the predictive power of people suffering from the 
individual factors and the social environment in predicting the well-being and self-care behavior of 
elderly people in nursing homes. The group as a whole and people in the subgroups also had 
different biological and social factors. The sample group used in the research consisted of 160 
elderly people in the nursing home of a local administration department and obtained by multi-stage 
random sampling. Using a collection of measurements as six-level appraisal section, all seven 
episodes had an alpha coefficient of confidence between .77 and .92 The data were analyzed using 
descriptive statistics and analyzed values of the one-way analysis of variance, two-way analysis of 
variance and Stepwise multiple regression analysis, all based on the results of this study. The results 
of the research were as follows: (1) the elderly people in nursing home differed in terms of gender 
and the well-being and self-care behavior of elderly people were at a statistically significant level of 
.05; (2) to meet the interaction between the self-compassion variables and social support in 
subgroups; (3) the factors influencing these groups, such as self-compassion, optimism, and self-
efficacy can jointly predict the well-being and self-care behavior of elderly in nursing homes at 46% 
and the important factors that predict well-being and self-care behavior of elderly people in nursing 
homes included optimism, self-compassion and self-efficacy with a statistical significance of .05 

 
Keyword : Personal factors, Social environmental factors, Elderly people, Nursing homes, Well-being, 
Self-care behavior 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
นโยบายของรฐับาลจากแผนยุทธศาสตรแ์ห่งชาติ 20 ปี (กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ, 

2560) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 13 การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งการจดัการสขุภาวะในทุกรูปแบบอนัจะน าไปสู่
การมีศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะที่ดีไดด้ว้ยตนเอง ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสรา้งเสริมสุขภาวะใหม้ีทักษะดา้นสุขภาวะที่เหมาะสม มีความรอบรูด้า้นสุขภาพ 
และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยส่งผลให้เกิดการกระจายบริกา ร
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและสรา้งระบบรบัมือ ปรบัตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี
เปา้หมายระดบัประเทศที่ก าหนดใหค้นไทยมีสขุภาวะที่ดีขึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

จากยทุธศาสตร ์20 ปี (กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ, 2560) จะเนน้การส่งเสรมิกบัทุก
กลุ่มแต่ประชากร เมื่อมาพิจารณาเก่ียวกบัวยัสงูอายุ ซึ่งเป็นวยัที่ตอ้งพบกับความเปลี่ยนแปลงทัง้
ในดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม ท าใหผู้ส้งูอายุตอ้งพบกับปัญหาสุขภาพ โรคเรือ้รงั จิตใจหดหู่ ภาวะ
ซมึเศรา้ ฯลฯ ผูส้งูอายจุึงตอ้งรูจ้กัการดแูลตนเองเพื่อปอ้งกนัการเจ็บป่วย มีสขุถาพดี และใหต้นเอง
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ดังนัน้ในกลุ่มผูสู้งอายุจึงควรส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแล
ตนเองเบือ้งตน้ เช่น ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ใส่ใจดแูลสุขภาพใน
เรื่องอาหาร การรบัประทานอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ เป็นตน้ (เพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก, 2544) 

สถานสงเคราะหค์นชราเป็นหน่วยงานของรฐัที่ ใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุที่ประสบ
ปัญหาความเดือดรอ้น ไดแ้ก่ ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศยั ขาดผูอ้ปุการะหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 
หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครวัไดอ้ย่างปกติสุข โดยใหท้ี่พักอาศยัควบคู่ไปกับการจัดบริการดา้น
สวสัดิการสงัคมอ่ืน ๆ โดยคณุสมบติัในการเขา้รบับริการสถานสงเคราะหค์นชรา ดงันี ้1) มีสญัชาติ
ไทยอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป 2) ไม่เป็นผูต้อ้งหาว่ากระท าผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 3) ไม่เป็นโรคเรือ้รงัหรือโรคติดต่อ
รา้ยแรง 4) ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 5) สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้น
กิจวตัรประจ าวนั (ระเบียบกรมกิจการผูส้งูอายวุ่าดว้ยการใหบ้ริการผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2558, 2558) 
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เมื่อผู้สูงอายุเขา้มาใชบ้ริการสถานสงเคราะห์คนชรา (สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, 2557) 
ส่วนใหญ่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อย มีอาการเจ็บป่วย มีโรคประจ าตัว จึงส่งผลให้
ครอบครวัไม่สามารถดูแลได้ จึงจ าเป็นตอ้งแยกออกมาจากครอบครวัและมาพักอาศัยในสถาน
สงเคราะห์คนชราร่วมกับผู้สูงอายุอ่ืนๆ  ซึ่งนับเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเล็กๆ ในสังคมกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่มี
โอกาสไดร้บัการดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิตจากครอบครวั ท าใหเ้มื่อมีอาการเจ็บป่วยขาดการดูแล
จากคนในครอบครวัที่ตนเองคุน้เคยมาในอดีต และที่สดุตอ้งจากไปโดยไม่ไดร้บัการดแูลจากบุตร
หลานคนใกลช้ิด จึงท าใหผู้ส้งูอายตุอ้งเปลี่ยนสงัคมจากบา้นมาสูส่ถานสงเคราะหค์นชรา และกลัย
รตันแ์ละคณะ (กลัยรตัน ์ศรกลา้, วารี กงัใจ, และ สหทัยา รตันจรณะ, 2562) กล่าวว่าเมื่อผูส้งูอายุ
ต้องเขา้มาใช้บริการในสถานสงเคราะห์คนชราท าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในทุกๆ ด้านทั้งการ
ด าเนินชีวิต สภาพแวดลอ้ม และสงัคม จากการอาศยัอยู่ที่บา้นที่มีการใชช้ีวิตอย่างอิสระ  สามารถ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามความชอบความสมัครใจ แต่เมื่อเขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชราวิถี
ชีวิตของผู้สูงอายุอาจอยู่ภายใต้ขอ้จ ากัดและกฎระเบียบต่างๆ  ของสถานสงเคราะห์คนชราไม่
สามารถติดต่อบุคคลภายนอกได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากสถานสงเคราะหค์นชราตัง้อยู่
ไกลจากที่อยู่เดิม การเดินทางจึงไม่สะดวก ถา้ผูส้งูอายุไม่สามารถปรบัตวัไดจ้ะส่งใหม้ีปัญหาเรื่อง
สุขภาพจิตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย แต่หากผู้สูงอายุยอมรับความเปลี่ยนแปลงและ
พยายามปรบัตัวจะท าใหปั้ญหาสขุภาพของผูส้งูอายุลดลงและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ผูส้งูอายนุอ้ยลงซึ่งการปรบัพฤติกรรมสขุภาพของผูส้งูอายจุะเป็นการลดผลกระทบและช่วยปอ้งกัน
โรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึน้กบัผูส้งูอายุ ถึงแมว้่าผูส้งูอายุที่อาศยัอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรานัน้ จะ
มีที่พกัมีอาหาร และไดร้บัการดแูลจากเจา้หนา้ที่  

เมื่อผูสู้งอายุไม่สามารถปรบัตัวได้และปัญหาสุขภาพท าใหก้ลายเป็นผูสู้งอายุที่ภาวะ
พึ่งพิง พบว่าผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากจะส่งผลถึงค่าใชจ้่ายในการดูแลผูส้งูอายุ โดยศึกษาจาก
งานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการดแูลผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชราของ วรเวศมแ์ละ
คณะ (วรเวศม ์สุวรรณระดา, ศิริพันธุ์ สาสตัย,์ นพพล วิทยว์รพงศ,์ และ สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์, 
2559) พบว่าตน้ทนุการจดับรกิารดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวในสถาบนั : กรณีศกึษาศนูยพ์ฒันาการจดั
สวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุบา้นธรรมปกรณ์ จังหวดัเชียงใหม่ โดยไดแ้บ่งผูสู้งอายุเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 ผูสู้งอายุพึ่งพาผูอ่ื้นในระดับปานกลาง สามารถช่วยเหลือตนเองได ้,กลุ่มที่ 2 ผูสู้งอายุ
พึ่งพาผู้อ่ืนในระดับมาก สามารถช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย เช่น ทานอาหาร แต่ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวหรือเดินเองได้ และกลุ่มที่ 3 ผูสู้งอายุที่ต้องพึ่งพาผูอ่ื้นทั้งหมด ไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจ าวันได ้โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 จะมีค่าเฉลี่ยของ
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ตน้ทุนในการดูแลผูสู้งอายุเท่ากับ 461.39, 456.91 และ 445.20 บาทต่อคนต่อวัน ตามล าดับ จึง
สามารถบอกไดเ้มื่อผูส้งูอายุที่ยิ่งตอ้งการการพึ่งพิงจากเจา้หนา้ที่ ยิ่งจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพิ่มมากขึน้
ในการดูแล และตอ้งใชจ้ านวนเจา้หนา้ที่เพิ่มขึน้ในการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เพิ่มมากขึน้ 
ดงันัน้ผูส้งูอายจุึงควรดแูลตนเอง เพื่อใหม้ีสขุภาวะที่สมบรูณท์ัง้ทางดา้นรา่งกายและดา้นจิตใจ   

โดยการที่จะใหผู้สู้งอายุสุขภาวะที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ จึงจะเป็นตอ้งเพิ่มการดูแล
ตนเองเพื่อสรา้งความตระหนักในปัญหาสุขภาพ โดยศึกษาจากแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรม  
(Orem, 1995) พบว่าการดูแลตนเองเป็นการกระท าของบุคคลที่มีวุฒิภาวะหรือก าลังเข้าสู่วัย
ผูใ้หญ่ ซึ่งพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองจากปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มต่างๆ โดยบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลตนเองจะมีความสามารถในทักษะที่จ  าเป็น กล่าวคือ พลงัและความสามารถ
ของบุคคลในการด าเนินการอย่างตัง้ใจและมีเป้าหมายเพื่อควบคมุปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลต่อการท างานและการพัฒนาของตนเอง โดยเนน้การส่งเสริมและป้องกันพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในเรื่องของสุขภาพ การดแูลตนเองเป็นการกระท าของบุคคลที่จงใจ และมีเป้าหมายซึ่งแต่
ละบุคคลจะมีศกัยภาพ และความสามารถในการดแูลตนเองที่แตกต่างกนั ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่าการดแูล
ตนเองของโอเรมจะเนน้การดแูลเรื่องสขุภาพ การป้องกนัโรค ไม่เนน้ถึงปัจจยัอ่ืนๆ จึงน าแนวคิดสขุ
ภาวะมาช่วยอธิบายเก่ียวกับการดูแลตนเอง เพื่อใหม้ีการดูแลตนเองที่รอบดา้นไม่เพียงแต่ดา้น
สขุภาพเท่านัน้  ซึ่งแนวคิดสุขภาวะที่กล่าวถึงว่าการมีสขุภาวะที่ดีคือการมีสุขภาพที่ดี คือแนวคิด
สุขภาวะของทรอยและคณะ (Troy, Bezner, Garner, & Woodruff, 1998) โดยได้อธิบายถึงสุข
ภาวะแบ่งออกเป็น สุขภาวะดา้นต่างๆ 6 ดา้นเชื่อมโยงกนั ดังนี ้ดา้นร่างกาย (Physical)  ดา้นจิต
วิญญาณ (Spiritual) ด้านปัญญาและการรูคิ้ด (Intellectual) ด้านสังคม (Social) ด้านอารมณ ์
(Emotional) ดา้นจิตใจ (Psychological) โดยสขุภาวะแต่ละดา้นจะส่งผลต่อกนั และเมื่อสขุภาวะ
ในดา้นในดา้นหนึ่งมีการพฒันาจะสง่ผลใหส้ขุภาวะในดา้นอ่ืนๆ พฒันาดว้ย  

โดยในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง ซึ่งเป็นการรวมกัน
ระหว่างแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรมและแนวคิดสุขภาวะของอดัมส ์มาร่วมกันศึกษา  เป็น
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ซึ่งหมายถึงการกระท าของบุคคลที่แสดงออกถึงในการเอาใจใส่ต่อ
ตนเองเรื่องสขุภาพ โดยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ประกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
และดา้นสังคม ดังนี ้1)  พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกาย  คือ การกระท าของบุคคลที่
แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสุขภาพทางดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย การดูแลสุขภาพ
ร่างกายตนเอง  การออกก าลงักาย การรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา การพบแพทยต์าม
นดั 2) พฤติกรรมดแูลสขุภาวะดา้นจิตใจ หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกถึงการเอาใจ
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ใสต่่อตนเอง เรื่องสขุภาพทางดา้นจิตใจ ประกอบดว้ย การมีเป้าหมายในชีวิต ภาวะซึมเศรา้ ทกัษะ
ทางสังคม ความมั่นคงของอารมณ์ตัวเอง   การเห็นคุณค่าในตนเอง และ 3) พฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะดา้นสงัคม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสขุภาพ
ทางดา้นสงัคม ประกอบดว้ย การเป็นผูช้่วยเหลือบคุคลอื่น                          

ทั้งนี ้ผูว้ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องจากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเป็นผู้สูงอายุที่มีความ
แตกต่างในสภาพแวดล้อมทางสังคมกับผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืนๆ  เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา และทราบถึงปัจจัยดา้นบุคคล
และดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานที่ดแูลผูสู้งอายุ และเจา้หนา้ที่ใน
สถานสงเคราะหไ์ดด้แูลช่วยเหลือผูส้งูอายใุหส้ามารถดแูลตนเองไดม้ีสขุภาวะที่สมบรูณ์ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกนั 
2. เพื่อศกึษาปฏิสมัพนัธร์ว่มระหว่างกลุม่ตวัแปรปัจจยัดา้นบคุคล และกลุ่มตวัแปรปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง  
3. เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้หาตัวท านายที่ส  าคัญของปัจจัยดา้นบุคคลและ

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ความส าคัญเชิงวิชาการท าใหไ้ดอ้งคค์วามรูข้องตัวแปรทางดา้นปัจจัยภายในบุคคล

และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อยอดในการวิจยัขัน้สงู 

2. ผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงความส าคญัของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
ดา้นบุคคล ผูสู้งอายุสามารถน าปัจจยัดา้นบุคคล (การมองโลกในแง่ดี ความกรุณา

ต่อตนเอง การรบัรูค้วามสามารถตนเอง) ที่มีสว่นส าคญัใหผู้ส้งูอายมุีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
เพิ่มมากขึน้ และสามารถวางแผนเตรียมตัวส าหรบัการดูแลตนเอง เพื่อใหม้ีสุขภาพดีจะสามารถ
ปฏิบติังานหรือท ากิจกรรมต่างๆได ้ 

ดา้นเจา้หนา้ที่/ผูด้แูลผูส้งูอายุ เจา้หนา้ที่ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสุข
ภาวะตนเองของผูสู้งอายุ เพื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดา้นบุคคลและดา้นสภาพแวดลอ้มสงัคม 
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และเอือ้ใหผู้ส้งูอายมุีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเพิ่มมากขึน้ เช่น จดัสภาพแวดลอ้มใหผู้ส้งูอาย ุ 
จดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการดแูลสขุภาวะตนเอง  

ดา้นนโยบาย หน่วยงานที่ท าหนา้ที่ดแูลผูส้งูอายุน าผลของการวิจยัมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและน ามาเป็น
มาตรฐานในการด าเนินการภายในสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้วางแผนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผูสู้งอายุใหม้ีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองมากขึน้ ลดการพึ่งพิงเจา้หนา้ที่ภายในสถาน
สงเคราะหค์นชราที่ตอ้งดแูลผูส้งูอาย ุ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา สงักดักรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น จ านวน 13 แห่ง โดยมีผูส้งูอายุทัง้หมด จ านวน 973 คน (กองส่งเสริม
สวสัดิการและคุม้ครองสิทธิผูส้งูอายุ, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นงานวิจัยครัง้นีคื้อผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา สงักัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัด
นครปฐม 2.สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ)์ จังหวัดนครปฐม  3.
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อล าไยอุปถัมภ์) จังหวัดกาญจนบุรี 4.สถาน
สงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค ์5.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ ์
จงัหวดันครราชสีมา  6.สถานสงเคราะหค์นชราโพธิ์กลาง จังหวดันครราชสีมา 7.สถานสงเคราะห์
คนชราบา้นอู่ทอง-พนังตัก จังหวัดชุมพร 8.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จังหวัดตรงั รวม
จ านวนทัง้สิน้ 160 คน  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 กลุม่ตวัแปรปัจจยัดา้นบคุคล 
1.1.1 ความกรุณาต่อตนเอง 
1.1.2 การมองโลกในแง่ดี 
1.1.3 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

1.2 กลุม่ตวัแปรปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
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1.2.1 การสนบัสนนุทางสงัคม 
1.2.2 การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ดา้น  
2.1 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย   
2.2 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ   
2.3 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 

3. ตวัแปรแบ่งกลุม่ 
3.1 เพศ 
3.2 อาย ุ

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ เป็น

ผูร้บับรกิารในสถานสงเคราะหส์งักดักรมสง่เสรมิปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
สถานสงเคราะหค์นชรา หมายถึง สถานที่ที่รฐัจดัตัง้ขึน้ส  าหรบัดแูลผูส้งูอายุเพื่อใหบ้รกิาร

ที่พักอาศัยส าหรบัผูสู้งอายุที่ประสบปัญหา ฐานะยากจน และไม่มีผู ้อุปการะ โดยจะได้รบัการ
คุม้ครองดแูลและไดร้บับรกิารในดา้นต่างๆ  
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้

1. ขอ้มลูทั่วไปของสถานสงเคราะหค์นชรา 
2. พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
3. การเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 
4. ทฤษฎีเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุ
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรสาเหต ุ

5.1 ปัจจยัดา้นบคุคลที่ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
5.2 ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 
6. ลกัษณะทางชีวสงัคมกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของทางสถานสงเคราะหค์นชรา 
สถานสงเคราะหค์นชรามีหนา้ที่ใหค้วามอปุการะดแูลผูส้งูอายทุี่ดอ้ยโอกาสยากจน  ขาด

ผูดู้แลหรือขาดที่พึ่ง โดยใหท้ี่พักอาศยัควบคู่ไปกับการจัดบริการดา้นสวัสดิการสงัคมอ่ืน ๆ และมี
วิวัฒนาการมายาวนาน  โดยปรับทางด้านโครงสรา้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ผูส้งูอายทุี่เปลี่ยนแปลงไป  

วัตถุประสงคข์องสถานสงเคราะหค์นชรา 
นโยบายดั้งเดิมของกรมประชาสงเคราะห์  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย, 2548) ในการจัดตัง้สถานสงเคราะหค์นชรานัน้มีวัตถุประสงคส์  าคัญคือเพื่อ
อปุการะผูสู้งอายุที่ทุกขย์าก เดือดรอ้น ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่
ผูสู้งอายุไดท้ าคุณประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศชาติมาแลว้ในอดีต และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครวัที่
ยากจนไม่สามารถเลีย้งดูผูสู้งอายุไวใ้นครอบครวัได ้รวมทัง้ใหก้ารอุปการะผูสู้งอายุที่มีครอบครวั
ดแูลแต่อยู่กบัครอบครวัแลว้ไม่มีความสุขดว้ย เพื่อใหผู้ส้งูอายุเหล่านีค้ลายความวิตกกงัวลว่าเมื่อ
ไม่อาจเลีย้งตนเองไดแ้ลว้ รฐัจะมีหนา้ที่ใหก้ารเลีย้งดตูลอดไป ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 ไดเ้นน้การท าให้
สถานสงเคราะห์ให้เล็กลงแต่มีคุณภาพ โดยกรมประชาสงเคราะห์จะพิจารณาจัดตั้งสถาน
สงเคราะหค์นชราเฉพาะในพืน้ที่ที่มีความพรอ้มและมีความจ าเป็นเท่านัน้ และจะไม่ใหม้ีการจดัตัง้
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สถานสงเคราะห์คนชราขึน้ในทุกจังหวัด เนื่องจากต้องการจะส่งเสริมผู้สูงอายุให้อาศั ยอยู่กับ
ครอบครวัและชุมชนมากกว่าการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมบริการสงเคราะห์
ผูสู้งอายุในชุมชนในรูปของการจัดตั้งศูนยบ์ริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนจ านวน 200 แห่งทั่ว
ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2542 ซึ่งจะอาศัยวัดในแหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นสถานที่
จัดบริการใหแ้ก่ผูสู้งอายุในชุมชนแห่งนัน้ ๆ ตามความจ าเป็นและความตอ้งการที่มีอยู่  ต่อมาได้
ถ่ายโอนอ านาจมาอยู่ในการดูแลขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 ไดม้ีการถ่ายโอนภารกิจ
ของสถานสงเคราะหค์นชราใหไ้ปอยู่ในสงักัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น คือ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ซึ่งอยู่ในสงักดักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น โดยปัจจบุนัมีจ านวน 13 แห่ง ดงันี ้

1. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค 2 กรุงเทพมหานคร 
2. สถานสงเคราะหค์นชราวยัทองนิเวศน ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแกว้ จงัหวดันครสวรรค ์
4. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 
5. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
6. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณว์ดัม่วง จงัหวดันครราชสีมา 
7. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณโ์พธิ์กลาง จงัหวดันครราชสีมา 
8. สถานสงเคราะหค์นชรานครปฐม จงัหวดันครปฐม 
9. สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกมุารี หลวงพ่อเป่ินอปุถมัภ ์จงัหวดันครปฐม 
10. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อล าใยอุปถัมภ์  จังหวัด

กาญจนบรุี 
11. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 
12. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นอู่ทอง-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร 
13. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จงัหวดัตรงั 

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นไม่มีระเบียบการดูแลผูสู้งอายุ จึงตอ้งใช้
ระเบียบกรมกิจการผูสู้งอายุว่าดว้ยการใหบ้ริการผูส้งูอายุ พ.ศ. 2558 เทียบเคียงในการใหบ้ริการ
ผูส้งูอาย ุและไดก้ าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปนี ้ 

หมวด 1 คณุสมบติัของผูร้บับรกิาร 
ขอ้ 6 ผูส้งูอายทุี่มีความประสงคเ์ขา้รบับริการในศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ

สงัคมผูส้งูอายตุอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
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1. มีสญัชาตไิทยอายตุัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป 
2. ไม่เป็นผูต้อ้งหาว่ากระท าผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของ

พนกังานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
3. ไม่เป็นโรคเรือ้รงัหรือโรคติดต่อรา้ยแรง 
4. ไม่พิการทพุพลภาพหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
5. สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นกิจวตัรประจ าวนั 

ขอ้ 7 ผูสู้งอายุที่มีความประสงคเ์ขา้อยู่ในบา้นพักผูสู้งอายุตอ้งมีคุณสมบัติ
ตามขอ้ 6 และเป็นผูป้ระสบปัญหาความเดือดรอ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

1. ฐานะยากจน 
2. ไม่มีที่อยู่อาศยั 
3. ขาดผูอ้ปุการะหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 
4. ไม่สามารถอยู่กบัครอบครวัไดอ้ย่างปกติสขุ 

หมวด 2 ประเภทของการใหบ้รกิาร 
ขอ้ 9 ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูส้งูอายใุหบ้รกิาร 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ศนูยบ์ริการผูส้งูอายุ ส าหรบัใหบ้ริการผูส้งูอายุที่มาขอใชบ้ริการที่ศนูย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูส้งูอายไุดจ้ดัไวใ้นเวลากลางวนั 

2. ศนูยบ์ริการเลีย้งดูผูส้งูอายุส  าหรบัใหบ้ริการเลีย้งดผููส้งูอายุที่มาขอให้
บรกิารแบบเชา้ไป – เย็นกลบั 

3. บา้นพักฉุกเฉิน ส าหรบัใหบ้ริการผูสู้งอายุเป็นการชั่ วคราวไม่เกิน 15 
วนัหากผูส้งูอายมุีเหตจุ าเป็นตอ้งพกัเป็นระยะนานกว่าที่ก าหนด ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาผูอ้  านวยการ
ศนูยฯ์ 

4. บา้นพกัผูส้งูอายมุี 3 ประเภท ดงันี ้
ก. ประเภทสามัญ ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยไม่เสีย

ค่าบรกิาร 
ข. ประเภทหอพัก ได้แก่  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเสีย

ค่าบริการให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตามอัตราที่ กรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการก าหนด 
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ค. ประเภทปลกูบา้นอยู่เอง ไดแ้ก่ การใหบ้ริการผูส้งูอาย ุโดยอนุญาต
ให้ผู้สูงอายุปลูกบ้านพักอยู่อาศัยในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตาม
หลกัเกณฑท์ี่กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการก าหนด 

การให้บริการในสถานสงเคราะห ์
จากกมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น 

กระทรวงมหาดไทย , 2548) โดยเมื่อผู้สูงเข้ามารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรา สถาน
สงเคราะหค์นชราจะดแูลผูส้งูอายุ ตัง้แต่วนัแรกที่เขา้มา จนถึงวาระสดุทา้ยของชีวิต โดยอนัดบัแรก
จะดแูลผูส้งูอายโุดยจดัปัจจยั 4 ที่จ  าเป็นต่อชีวิต เพื่อใหม้ีความสขุทัง้รา่งกายและจิตใจในบั่นปลาย
ชีวิต ตามสมควรแก่อัตภาพและเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือตอ้งไดร้บัการรกัษาต่อเนื่องดว้ยอาการ
เจ็บป่วยที่เป็นมาก่อน จะไดร้บับริการทางการแพทยแ์ละอนามัย โดย 1) ดา้นการรกัษาพยาบาล 
สถานสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมเสริมสรา้งสุขภาพเพื่ อผูสู้งวัย โดยเชิญแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลต่างๆ มาบริการตรวจสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบ
อุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรกัษาที่โรงพยาบาล 2) ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ สถานสงเคราะหไ์ดจ้ัด
กิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ โดยเชิญวิทยากรภายนอกเป็นผูน้  าในการออกก าลงักาย 3) 
ด้านการฟ้ืนฟูจะมีนักกายภาพบ าบัด มาท ากายภาพบ าบัดให้ผู ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ  
นอกจากการดูแลรกัษาทางสถานสงเคราะหค์นชรายังมีบริการอาชีวบ าบัดเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุน ใหผู้ส้งูอายมุีกิจกรรมยามว่างใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและตามความสมคัรใจ โดย
เชิญวิทยากรจากภายนอก มาสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ์ พรมเช็ดเทา้ เป็นตน้ 
และเมื่อเจอปัญหาเก่ียวกับการใชช้ิตในสถานสงเคราะหค์นชรา จะมีบริการดา้นสงัคมสงเคราะห ์
จดัใหม้ีบริการใหค้ าปรึกษาและแกไ้ขปัญหา ฟ้ืนฟูและปรบัสภาพในส่วนต่างๆ โดยใชห้ลกัวิธีการ
ทางสงัคมสงเคราะหเ์ฉพาะรายและกลุ่มชน  สดุทา้ยเมื่อผูส้งูอายเุสียชีวิตทางสถานสงเคราะหจ์ะมี
บริการดา้นฌาปนกิจ ผูส้งูอายทุี่ถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะหฯ์ และไม่มีญาติจดัการศพใหส้ถาน
สงเคราะหค์นชราจะจัดการศพให ้และท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหใ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของทุกปี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์และ ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2560) 

สรุปไดว้่า สถานสงเคราะหค์นชรานั้นเป็นหน่วยงานของรฐัที่ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุที่ไรญ้าติและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้เพื่อใหม้ีที่อยู่อาศัย และมีความสุขตามอตัภาพ
จนถึงบัน้ของปลายชีวิต  
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
2.1 พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง  

ในงานวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นการน าทฤษฎีการดูแลตนเอง และ แนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะ 
มาศกึษาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูส้งูอายทุี่อยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรา 

ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับ พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ผู้วิจัยได้พบความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังนี ้ Norris (1976 อ้างถึงใน 
นพรตัน ์หนูบา้นยาง, 2540) ใหค้วามหมายว่าการดูแลตนเองคือกระบวนการ ใหป้ระชาชนและ
ครอบครัวได้มี โอกาสน าความ คิดริเริ่ม  ความรับผิดชอบ และการกระท าหน้าที่   อย่างมี
ประสิทธิภาพ มาใชใ้นการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีโดยสอดคลอ้ง
กับ Pender (1987 อา้งถึงใน อรพรรณ อิศราภรณ์, 2536) ในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของ
บุคคลที่เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง และ  Pender ไดร้ะบุถึงการดูแลตนเองของบุคคลว่า 
การดแูลตนเองบุคคลตอ้งมีแบบแผน เป้าหมาย ขัน้ตอน ตลอดจนความต่อเนื่องกนั และเมื่อใดที่
ไดก้ระท าอย่างถูกตอ้งครบถว้นจะท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการดแูลตนเองมากขึน้  โดยที่ Hill and 
Smith (1990, อา้งถึงใน กรรณิการ ์พงษส์นิท, 2541) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า การดแูลตนเองเป็นความ
ตัง้ใจที่บคุคลจะรบัผิดชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากแรงจงูใจในตวับุคคล หรือ
บุคคลภายนอกก็ได ้และโอเรม (Orem, 1995) จะเพิ่มการหลีกเลี่ยงจากโรครา้ย หรือภยันตราย
ต่าง ๆ ที่คกุคามชีวิต โดยเนน้การส่งเสรมิและป้องกนัพฤติกรรมการดแูลตนเองในเรื่องของสขุภาพ 
การดแูลตนเองเป็นการกระท าของบุคคลที่จงใจ และมีเปา้หมาย ซึ่งแต่ละบคุคลจะมีศกัยภาพ และ
ความสามารถในการดแูลตนเองที่แตกต่างกนั 

จากความหมายของการดูแลตนเองดังกล่าวขา้งต้น อาจกล่าวได้ว่า การดูแล
ตนเอง คือ การปฏิบติักิจกรรมที่บุคคลกระท าดว้ยตนเอง มีเป้าหมาย ขัน้ตอน ในการส่งเสริมหรือ
ปอ้งกนัในการดแูลสขุภาพและสขุภาวะของตน อาจเกิดจากแรงจงูใจในตวับุคคลหรือภายนอกก็ได้
โดยงานวิจัยนี ้ได้น าทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเรม  (Orem, 1995)  มาช่วยในการศึกษา
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

ทฤษฎีการดูแลตนเอง  
โอเรม (Orem, 1995) กล่าวว่า การดูแลตนเองเป็นแนวคิด ของการกระท าที่เกิด

จากความตัง้ใจมีเป้าหมาย มีระบบระเบียบเป็นขัน้ตอนและเมื่อกระท าอย่างมี ประสิทธิภาพจะมี
ส่วนช่วยใหโ้ครงสรา้งหนา้ที่และพัฒนาการด าเนินไดถ้ึงขีดสงูสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งการเรียนรูน้ี ้
อาจเกิดขึน้จากการคิดคน้ดว้ยตนเอง หรือไดร้บัจากการสอน ค าแนะน า หรือจากการเรียนรูจ้าก
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สถานการณ์จริงดว้ยการกระท ากิจกรรมนั้น ๆ ในแต่ละวัน เพื่อที่จะน ามาจัดการกับตนเอง และ
สิ่งแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปดว้ยความผาสุกในภาวะ
ปกติแลว้ผู้ใหญ่มักจะดูแลตนเองได้ แต่ในเด็ก ผูสู้งอายุ ผู ้ที่เจ็บป่วยหรือมีความพิการต้องการ
ความช่วยเหลือเก่ียวกบักิจกรรมการดแูลตนเอง ส่วนผูสู้งอายุตอ้งการความช่วยเหลือในการดแูล
ตนเองเมื่อ ความสามารถดา้นร่างกายและสติปัญญาเสื่อมถอยลงตามวนั ท าใหม้ีขอ้จ ากดัในการ
ดูแลตนเองผูท้ี่เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพตอ้งการความช่วยเหลือในการดูแลตนเองบางส่วนหรือ
ทั้งหมดขึน้อยู่กับภาวะสุขภาพและความต้องการการดูแลตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
นอกจากนีย้งัสามารถ น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่สมาชิกในครอบครวัและคนอ่ืนๆในสงัคมดว้ย 

โอเรม (Orem, 1995) ได้ก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ที่ส่งผลกับสภาพของมนุษย์
โดยทั่วไปและสภาวะแวดลอ้ม โดยสรา้งขึน้ตามความตอ้งการของบุคคล ที่สนใจและดูแลตนเอง
หรือพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งความตอ้งการในการดูแลตนเอง เป็น 3 มิติ และเรียกการดแูลตนเองทัง้ 
3 มิตินีว้่า เป็นความตอ้งการดูแลตนเองทั้งหมด ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการดูแลตนเองทั้งหมดที่
บคุคลควรจะกระท าภายในระยะเวลาหนึ่งประกอบดว้ย 

1. การดแูลตนเองที่จ  าเป็นโดยทั่วไป เป็นการดแูลตนเองเพื่อการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล การดูแลตนเองเหล่านีจ้  าเป็นส าหรบัทุกคน ทุกวัย แต่
ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมตามระยะพฒันาการ โดยกิจกรรมการดแูลตนเองที่จ  าเป็นโดยทั่วไป มีดงันี ้

1.1 คงไวซ้ึ่งอากาศ น า้ และอาหารที่เพียงพอ  
1.2 คงไวซ้ึ่งการขบัถ่ายและการระบายใหเ้ป็นไปตามปกติ  
1.3 รกัษาความสมดลุระหว่างการมีกิจกรรมและการพกัผ่อน  
1.4 รกัษาความสมดลุระหว่างการใชเ้วลาเป็นสว่นตวักบัการมีปฏิสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้น  
1.5 ปอ้งกนัอนัตรายต่าง ๆ ต่อชีวิต หนา้ที่ และสวสัดิภาพ  
1.6 ส่งเสริมการท าหน้าที่  และพัฒนาการให้ถึงขีดสูงสุด ภายใต้ระบบ

สงัคมและความสามารถของตนเอง 
2. การดูแลตนเองที่จ  าเป็นตามระยะพัฒนาการ เป็นการดูแลตนเองที่เกิด

จาก กระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษยใ์นระยะต่างๆ  เช่น การตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร การ
เจริญเติบโตเขา้สู่วยัต่าง ๆ ของชีวิต และเหตกุารณท์ี่มีผลเสียหรือเป็นอปุสรรคต่อพัฒนาการ เช่น 
การสูญเสียคู่ชีวิต หรือ บิดามารดา หรืออาจเป็นการดูแลตนเองที่จ  าเป็นโดยทั่วๆ ไป การดูแล
ตนเอง ที่จ  าเป็นตามระยะพฒันาการนี ้แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 
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2.1 การพัฒนาและการคงไว้ซึ่งภาวะความเป็นอยู่ที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการเติบโตของบุคคล และพฒันาการที่ช่วยใหบ้คุคลเติบโตเขา้สูว่ฒุิภาวะในวยัต่าง ๆ โดย
เริ่มตัง้แต่อยู่ตัง้แต่อยู่ในครรภม์ารดาจนถึงวยัชรา 

2.2 ดแูลเพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบต่อพฒันาการของบคุคล ซึ่งโอเรม 
กล่าวว่าการป้องกันมี 2 ลกัษณะ คือ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ และการบรรเทาหรือการ
เอาชนะอันตรายที่ เกิดขึน้  โดยการที่บุคคลไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบนี  ้เกิดจากการขาดการศึกษาการปรบัตัวทางสังคม  การสูญเสียคนสนิท การเจ็บป่วย 
และการพิการ การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการด าเนินชีวิตและการ
สญูเสียชีวิต 

3. การดูแลตนเองที่จ  าเป็นตามภาวะเบี่ยงเบนทางดา้นสขุภาพ เป็นการดแูล
ตนเองเมื่อ บุคคลอยู่ในภาวะเจ็บป่วยหรือมีความพิการ รวมทัง้บคุคลที่อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัย 
และการรกัษาโรคท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้งและการท าหนา้ที่ของรา่งกาย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าความหมายของการดูแลตนเองของโอเรม (Orem, 
1995) ซึ่งหมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกมาถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อใหม้ี
สุขภาพที่สมบูรณ์ มาใชใ้นการศึกษาในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ ดังนั้นการอธิบาย
เก่ียวกับพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองในผูส้งูอายุ ควรจะศึกษาในประเด็นที่ช่วยพฒันาและคงไว้
ดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุซึ่งท าใหผู้ส้งูอายสุามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

 
2.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาวะ 

มีแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัสุขภาวะต่างๆมากมาย แนวคิดที่ไดร้บัการยอมรบัแพร่หลาย โดย
แบ่งเป็นแนวคิดตะวนัตก และตะวนัออก แนวความคิดต่อสขุภาวะทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกไม่แตกต่าง
กนัโดยเนน้สุขภาวะทางจิต เพียงแต่ทางตะวนัตกเนน้การใชเ้หตผุลทางปัญญาเพื่อมี สุขภาวะในขณะที่
แนวคิดตะวันออกเน้นการปล่อยวางเรียบง่าย โดยแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่  สุขภาวะตามแนวคิด
ของอดัมส ์สุขภาวะตามแนวคิดของไมเยอร ์สุขภาวะตามมุมมองแบบเฮโนดิกสแ์ละยูไดโมนิกส ์และ
แนวคิดทางตะวันออก ได้แก่ สุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธพระพรหมคุณาภรณ์ ซึ่งทั้งแนวคิดทาง
ตะวนัตกและตะวนัออกมีองคป์ระกอบแตกต่างกนั ดงันี ้
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แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาวะทางด้านตะวันตก 
สุขภาวะตามแนวคิดของทอย 

ทอยและคณะ (Troy et al., 1998) ได้อธิบายถึงโมเดลสุขภาวะว่าด้านบน
ของกรวยเป็นภาวะที่มีสขุภาพดีหรือมีสขุภาวะ ดา้นล่างของกรวยเป็นภาวะความเจ็บป่วย เมื่อสุข
ภาวะในดา้นในดา้นหนึ่งมีการพัฒนาจะส่งผลใหสุ้ขภาวะในดา้นอ่ืนๆพัฒนาดว้ย  สุขภาวะดา้น
ต่างๆ 6 ดา้นเชื่อมโยงกนั (ตามภาพประกอบ 1) มีรายละเอียดดงันี ้

1. สุขภาวะดา้นร่างกาย (Physical wellness) หมายถึงการที่บุคคลรบัรู ้
และความคาดหวังของสุขภาพทางร่างกาย และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การออกก าลัง
กายและรบัประทานอาหารอย่างเหมาะสมทัง้ในดา้น คณุภาพและปริมาณ การไม่มีความเจ็บป่วย 
เป็นตน้  

2. สุขภาวะดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual wellness) หมายถึง เป็นความ
เชื่อของการรวมกันระหว่างร่างกายและจิตใจ  หรือการรบัรูท้างบวกของการมีความหมายและ
จดุประสงคข์องชีวิต การปรบัตวักบัความเชื่อ ทกัษะทางสงัคม  

3. สุ ขภ าวะด้ าน ปัญ ญ า  (Intellectual wellness) หม ายถึ งก า รมี
กระบวนการทางปัญญาต่อการกระตุน้กิจกรรมที่เหมาะสมและสง่ผลต่อสขุภาพ โดยการท่ีมีความรู้
มากหรือนอ้ยสง่ผลต่อสขุภาพ  

4. สุขภาวะด้านสังคม (Social wellness) หมายถึง  การได้รับรู ้การ
ช่วยเหลือจากครอบครวัหรือเพื่อนในเวลาที่ตอ้งการ และการรบัรูคุ้ณค่าของการเป็นผูช้่วยเหลือ
บคุคลอื่น 

5. สุขภาวะด้านอารมณ์ (Emotional wellness) หมายถึง การมีความ
มั่นคงทางอารมณ ์สามารถตระหนกัถึงและเขา้ใจในอารมณค์วามรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น มีความ
ปลอดภัยของความเป็นตัวตนและการรบัรูท้างบวกเก่ียวกับการนบัถือตัวเอง ซึ่งเป็นองคป์ระกอบ
ของการเห็นคณุค่าของตวัเอง 

6. สุขภาวะดา้นจิตใจ (Psychological wellness) หมายถึง การมีความ
เชื่อในความสามารถของตนเอง การเปิดใจกวา้งที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  การรบัรูเ้รื่องทั่วไปที่มาจาก
ประสบการณท์างบวกหรือเหตุการณท์ี่ส  าคญัในชีวิต ที่สามารถส่งผลต่อคณุลกัษณะของการมอง
โลกในแง่ด ี
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 ภาพประกอบ 1 โมเดลสขุภาวะ (The Wellness Model) 

ที่มา: Troy et al. (2010 อา้งถึงใน บญุโรม สวุรรณพาหุ, 2556) 

สุขภาวะตามแนวคิดของไมเยอร ์ 
Myer, Sweeney, & Witmer (2000 อา้งถึงใน บุญโรม สุวรรณพาหุ, 2556) 

อธิบายว่า โมเดลกงลอ้แห่งความสขุ เป็นกงลอ้แห่งสขุภาวะที่บูรณาการสขุภาวะ 5 ดา้นหลกัอย่าง
สมดลุ เนน้การสง่เสรมิคณุภาพชีวิตและการปอ้งกนัปัญหาดา้นจิตใจในทุกช่วงวยั หากดา้นใดดา้น
หนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเพิ่มขึน้หรือลดลงจะส่งผลต่อด้านอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน  โดยมี
รายละเอียดแต่ละดา้น ดงันี ้

1.ดา้นจิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง การตระหนกัรูถ้ึงการด ารงอยู่             
มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี  ตระหนักรูถ้ึงการเชื่อมโยงของตนกับสิ่งต่างๆรอบตัวเป็น
คณุลกัษณะส าคญัและเป็นแหลง่ที่มาของสขุภาวะในทกุๆ ดา้น  

2.ด้านการมีทิ ศทางของตนเองและมี เป้ าหมายของชีวิต  (Self – 
Direction) หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลที่เก่ียวกับการก าหนด กฎระเบียบ การด าเนินชีวิตแต่ละ
วันสอดคลอ้งกับเป้าหมายระยะยาว การมีความตั้งใจและเจตนาในการท าภารกิจหลกัของชีวิต 
ประกอบดว้ยคณุลกัษณะย่อย 12 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุค่าแห่งตน (Sense worth) การ
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รบัรูถ้ึงการควบคมุ (Sense of control) ความเชื่อบนพืน้ฐานของความเป็นจริง (Realistic beliefs) 
การตระหนักรูใ้นอารมณ์และการเผชิญปัญหา (Emotional awareness and coping) การแก้ไข
ปัญหาและการสร้างสรรค์ (Problem solving and creativity) การมีอารมณ์ขัน  (Sense of 
humor) การมีภาวะโภชนาการที่ดี (Nutrition) การออกก าลงักาย (Exercise) การดแูลตนเอง (Self 
– care) การจัดการกับความเครียด (Stress management) การมีเอกลักษณ์ทางเพศ (Gender 
identify) และการมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรม (Cultural identify)  

3.การท างานและการใชเ้วลาว่าง (Work and Leisure) หมายถึง การมี
ความพึงพอใจในหนา้ที่การงาน มีรายไดท้ี่เหมาะสม การรบัรูถ้ึงสิ่งแวดลอ้มและความสามารถของ
ตนเองในการท างาน มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัย
หนึ่งของการมีอายุที่ยืนยาวตลอดจนการรบัรูคุ้ณภาพชีวิต การใชเ้วลาว่างกับกิจกรรมสนุกสนาน
เพลิดเพลินที่สง่ผลเชิงบวกต่อการนบัถือตนเอง 

4.ดา้นมิตรภาพ (Friendship) หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับบุคคลใน
สงัคมนอกเหนือจากบุคคลในครอบครวั มีความสมัพนัธท์ี่ดีมีคณุภาพกบับุคคลอ่ืนๆ การไดร้บัการ
สนบัสนนุทางสงัคม  

5.ดา้นความรกั (Love) หมายถึง เป็นความสมัพันธ์ที่เกิดขึน้ในระยะยาว
บนความสนิทสนมความผกูพนั รูส้กึไดร้บัความรกัของบคุคลรอบขา้ง  

 
สุขภาวะตามมุมมองแบบเฮโนดิกสแ์ละยูไดโมนิกส ์

Seligman (2011 อา้งถึงใน อัจศรา ประเสริฐสิน , ทัชชา สุริโย, และ ปพน 
ณัฐเมธาวิน, 2561) น าเสนอใหศ้าสตรจ์ิตวิทยาเชิงบวกเลิกใชค้  าว่าความสขุ   โดยมีสาเหตจุากค า
ว่า ความสขุ ถูกใชม้ากเกินไปจนท าใหสู้ญเสียความหมาย เกิดความคลาดเคลื่อน และมีช่องว่าง 
โดยเปลี่ยนมาศกึษาเรื่องสขุภาวะโดยแบ่งออกเป็น 2 มมุมองคือ มมุมองแบบเฮโนดิกสแ์ละมมุมอง
แบบยไูดโมนิกส ์  มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. สขุภาวะในรูปแบบของเฮโดนิกส ์(Hedonic) หรือ สขุภาวะเชิงอตัวิสยั 
(Subjective Well-Being : SWB) เป็นสขุภาวะที่เนน้อารมณ ์ความรูส้ึกดา้นบวก เป็นการประเมิน
ความคิดและความรูส้ึกของบุคคลต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการด าเนินชีวิต        
ลดความรูส้ึกทางลบ เพื่อใหบ้คุคลเจ็บปวดนอ้ยที่สดุ และความคิด ความรูส้กึทางดา้นบวกจะไดร้บั
ความพึงพอใจสูงที่สุดและเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความสุข ในขณะที่ Diener (2000 อา้งถึงใน อัจศรา 
ประเสริฐสิน และคนอ่ืน ๆ , 2561)  กล่าวว่า สุขภาวะเชิงอัตวิสัย คือการคิด ตัดสินใจ และ
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ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ ้นบนประสบการณ์ เชิงบวกในการด าเนินชีวิตของบุคคล 
ประกอบด้วย ความรูส้ึกเชิงบวก ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขเช่นเดียวกับ Seligman and 
Csikzentmihalyi (2000 อา้งถึงใน สุดารตัน ์ตันติวิวัทน์, 2560) กล่าวว่า สุขภาวะเชิงอัตวิสัย คือ 
การประเมินผลเชิงบวกของบุคคลเก่ียวกับอารมณ์ทางบวก และการใหค้วามหมายในการด าเนิน
ชีวิต  

2.สขุภาวะในรูปแบบของยไูดโมนิกส ์(Eudaimonic) หรือสขุภาวะทางจิต 
(Psychological Well-Being: PWB) เป็นสขุภาวะที่ใหค้วามส าคญักบัเติบโตทางจิตวิญญาณ เนน้
ถึงความสุขที่แทจ้ริง คือการท าสิ่งที่มีคุณค่าที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตทางดา้นบวก ตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง ได้ท าตามและพัฒนาศักยภาพตนเอง ในขณะที่ Campbell (2017 อา้งถึงใน 
อัจศรา ประเสริฐสิน และคนอ่ืน ๆ, 2561)  กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต คือ การรบัรูต่้อเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ตอ้งการหรือปรารถนาให้เป็น ความขัดแย้งระหว่างการรบัรู ้
เหตุการณ์ที่เป็นจริงและเหตุการณ์ ที่บุคคลต้องการจะส่งผลต่อความพึงพอใจ หากบุคคลเกิด
ความพึงพอใจแสดงว่ามีสขุภาวะทางจิตที่ดี โดยมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญคือ ความพึงพอใจในการ
ท างาน การมีสมัพนัธภาพกบับคุคลอื่นๆ เชิงบวก มีความรกัความอบอุ่นในชีวิตคู่  

 
แนวคิดกับสุขภาวะทางด้านตะวันออก 

สุขภาวะแบบองคร์วมแนวพุทธพระพรหมคุณาภรณ ์ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (2548 อา้งถึงใน บุญโรม สุวรรณพาหุ, 2556) อธิบาย

ว่า สขุภาวะ เป็นความสมดลุของชีวิตแบบเป็นองคร์วม เนื่องมาจากการพฒันาตนตามหลกัภาวนา 
4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กายภาวนา (Physical development) หมายถึง การพัฒนาร่างกาย  
ใหอ้ยู่ดีมีสุขอย่างเกือ้กูลกันกับธรรมชาติ เห็นคุณค่า ดูแลรกัษา มีความสุขเมื่ออยู่กับธรรมชาติ 
บริโภคปัจจยัสี่ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องใชใ้หม้ีคณุค่าสงูสดุ กินใชด้ว้ยความฉลาดพอดีๆ มีสติ ไม่
ลุ่มหลง และปฏิบติัต่อสิ่งทัง้หลายอย่างมีสติมิใหเ้กิดโทษ โดยเฉพาะใหรู้จ้กั ดู ฟังอย่างมีสติ และ
ใหไ้ดปั้ญญา ดแูลเอาใจใสส่ขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง 

2.ศีลภาวนา (Moral development; Social development) หมายถึง 
พฒันาดา้นพฤติกรรมกายวาจาใหเ้หมาะสมในสงัคม มีพฤติกรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น  การมี
ความสัมพันธ์ที่เกือ้กูลกับสิ่งแวดลอ้มทางสงัคม  รูจ้ักช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียน หรือก่อใหเ้กิด
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู ้อ่ืน มีความสุจริตในการประกอบอาชีพ  เคารพกฎเกณฑ ์
จรรยาบรรณ กฎหมาย 
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3.จิตภาวนา (Emotional development; Psychological development) 
หมายถึง การพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญงอกงามขึน้ด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพจิตที่ดี รูจ้ักมีน า้ใจ
เมตตากรุณา เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มีความศรทัธา และความเชื่อดว้ยปัญญา มีความเคารพ อ่อนโยน 
ซื่อสตัย ์กตญัญู มีจิตใจที่เขม้แข็งมั่นคง ขยนัเพียรพยายาม อดทน รบัผิดชอบ มีสติ มีความร่าเริง
เบิกบาน สดชื่น อ่ิมใจ ผ่องใส และสงบสขุ 

4.ปัญญ าภาวนา (Cognitive development; Mental development; 
Intellectual development) หมายถึง การพัฒนาให้รูจ้ักคิดโดยการฝึกอบรม เสริมสรา้งความรู้
ความคิดความเข้าใจ ให้รูจ้ักคิด พิจารณา วินิจฉัย ไตร่ตรอง แก้ปัญหา ด าเนินการต่างๆด้วย
ปัญญา มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความจริง ปราศจากอคติ รูว้ิชาชีพการงานที่เป็นหนา้ที่ของตนเอง  มี
ความรูท้ี่ตอ้งใชใ้นการด าเนินชีวิต มีปัญญารูเ้ท่าทนัโลกและชีวิตตามสภาวะ ท าใหจ้ิตใจเป็นอิสระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพประกอบ 2 สขุภาวะแบบองคร์วมแนวพทุธ 

ที่มา: พระพรหมคณุาภรณ ์(2548 อา้งถึงใน บญุโรม สวุรรณพาหุ, 2556) 

แนวคิดของสุขภาวะของตะวันตกและตะวันออก จะมีลกัษณะเหมือนกัน คือ มี
การแบ่งสุขภาวะออกเป็นมิติต่างๆ แตกต่างกันออกไป มิติส  าคัญของแนวคิดต่างๆ ที่ไดก้ล่าวถึง
ส่วนมาก จะแบ่งเป็นหมวดหมู่หลกัๆ ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้นจิตวิญญาณ 
และดา้นปัญญา โดยใชค้ าจ ากดัความที่แตกต่างกันออกไป เป็นการใหค้ าอธิบายที่กวา้ง แต่เมื่อดู
ถึงการใหค้วามหมายจะพบว่า สุขภาวะดา้นจิตใจ สุขภาวะดา้นจิตวิญญาณ และสุขภาวะดา้น
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ปัญญา มีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นพฤติกรรมภายใน ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ และมีความ
เชื่อมโยงกันต่อการแสดงพฤติกรรม  แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือแนวคิดทางตะวนัออกเป็นแนวคิดที่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัศาสนามาเก่ียวขอ้งกบัการเกิดพฤติกรรม 

ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดสุขภาวะของทรอยและคณะ  (Troy et al., 1998) ที่แบ่งสุขภาวะ
ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย (Physical)  ดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual) ดา้นปัญญาและการ
รูคิ้ด (Intellectual) ดา้นสงัคม (Social) ดา้นอารมณ ์(Emotional) ดา้นจิตใจ (Psychological) มา
แบ่งองคป์ระกอบเป็น 3 ดา้น โดยแบ่งจากความหมายของแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี ้` 

1. สขุภาวะดา้นรา่งกาย โดยจะมี 1 องคป์ระกอบ คือ ดา้นรา่งกาย (Physical)  
2. สุขภาวะด้านจิตใจ โดยจะรวม 4 องค์ประกอบ คือ ด้านจิตวิญญาณ 

(Spiritual) ด้าน ปัญญาและการรู้คิด  ( Intellectual) ด้านอารมณ์  (Emotional) ด้านจิ ตใจ  
(Psychological)  

3. สขุภาวะดา้นสงัคม โดยจะมี 1 องคป์ระกอบ คือ ดา้นสงัคม (Social)    
การก าหนดความหมายของพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้งตัวแปร

ดงักล่าวจากการประยุกตอ์งคป์ระกอบของ ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม (Orem, 1995) และ
แนวคิดสขุภาวะของทรอยและคณะ (Troy et al., 1998) มาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรตาม
และนิยามเชิงปฏิบติัการ ในการประยุกตใ์ชน้ัน้ทัง้นี ้พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง หมายถึง การ
กระท าของบคุคลที่แสดงออกถึงในการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสขุภาพ โดยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเอง ประกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคม ในแต่ละดา้นผูว้ิจัยไดก้ าหนด
ความหมาย ดงันี ้

1.  พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกาย หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสุขภาพทางดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย การดูแลสุขภาพ
รา่งกายตนเอง การออกก าลงักาย การรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา การพบแพทยต์ามนดั 

2. พฤติกรรมดแูลสขุภาวะดา้นจิตใจ หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออก
ถึงการเอาใจใส่ต่อตนเอง เรื่องสุขภาพทางดา้นจิตใจ ประกอบดว้ย การมีเป้าหมายในชีวิตภาวะ
ซมึเศรา้ ทกัษะทางสงัคม ความมั่นคงของอารมณต์วัเอง การเห็นคณุค่าในตนเอง 

3. พฤติกรรมดแูลสขุภาวะดา้นสงัคม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออก
ถึงการเอาใจใสต่่อตนเองเรื่องสขุภาพทางดา้นสงัคม ประกอบดว้ย การเป็นผูช้่วยเหลือบคุคลอื่น 
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2.2 การวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง  
เนื่องจากพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ผูว้ิจยัไดผ้สาน 2 แนวคิดเขา้

ดว้ยกัน ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงศึกษาการวดัพฤติกรรมจากงานวิจัยที่ศึกษาการดูแลตนเองและสุขภาวะ 
โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5-6 ระดับ เลือกได้ 1 
ค าตอบ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .88-.94 ซึ่งงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองมี
ผูส้รา้งแบบวดัพฤติกรรมการดแูลตนเอง ดงันี ้โดยงานวิจยัของจิราภรณ ์ใจสบาย (2553) ไดศ้กึษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 242 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 35 ขอ้ มีลกัษณะ
ประเมินค่า 3 ระดับ จากปฏิบัติประจ า (3) ถึงไม่เคยปฏิบัติ(1) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 
โดยขอ้ค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .20 - .91และงานวิจัยของณหทัย ไกรสรสวัสดิ์ (2561) 
ไดศ้ึกษาปัจจัยบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูส้งูอายุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ประกอบดว้ยค าถาม 16 
ขอ้ มีลักษณะประเมินค่า 6 ระดับ จากปฏิบัติมากที่สุด (6) ถึง ไม่ปฏิบัติเลย (1) โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากบั .83  และงานวิจยัที่เก่ียวกบัสุขภาวะ พบว่าผูส้รา้งแบบวดัสขุภาวะโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการศึกษาในสุขภาวะทางจิต จากตัวอย่างงานวิจัยของปิยนันท ์สงฤทธิ์ (2550) ที่ศึกษาการ
รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยชีวสังคม กับสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตั วอย่าง
จ านวน 76 คนประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 25 ขอ้ มีลกัษณะประเมินค่า 6 ระดับ จากเกิดขึน้
ตลอดเวลา (6) ถึง ไม่เคยเกิดขึน้เลย (1) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .887 และอดัมสแ์ละคณะ  
(Troy et al., 1998) ไดส้รา้งมาตรวัดการรบัรูสุ้ขภาวะ (Perceived Wellness Survey-PWS) เพื่อ
ใช้ประเมินการรับรูสุ้ขภาวะ 6 ด้าน กับพนักงานบริษัทจ านวน 558 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 36.8 ปี 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ เป็นลกัษณะประเมินค่า 6 ระดับ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (6) ถึง 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (1) และรายงานค่าความสอดคลอ้งภายในแบบแอลฟาของครอนบาค ระหว่าง 
.89-.93 และไมเยอร์และคณะ (Myers, Luecht, & Sweeney, 2004) ได้พัฒนามาตรวัดการ
ประเมินสุขภาวะตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (The Wellness Evaluation of Lifestyle-WEL 
Inventory) เพื่อประเมินสุขภาวะตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
และผูใ้หญ่จ านวน 2,295 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 123 ขอ้ เป็นลกัษณะประเมินค่า 5 
ระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) โดยมีค่าความสอดคล้องภายในแบบ
แอลฟาของครอนบาค .68-.88  
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งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเอง ผูว้ิจัยจึงสรา้งแบบสอบถาม
มาเพื่อวดัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ตามนิยามเชิงปฏิบติัการ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) โดยในแต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวดัประเมิน 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบติัเป็นประจ า” 
จนถึง “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ส่วนค าถามเชิงลบจะให้คะแนนตรงกันข้าม โดยผู้ที่ตอบได้คะแนน
มากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า   

2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง พบว่ามี

งานวิจัยที่บริบทเดียวกัน คือ การดูแลตนเองและสุขภาวะ  ผูว้ิจยัจึงแบ่งเป็นการศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งเป็นการดูแลตนเองและสุขภาวะ งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลตนเอง งานวิจัยของ  

ส าเนาว์ ศรีงาม (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในอ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
พฤติกรรมการดแูลตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัดี พบว่าผูส้งูอายุที่มีการศึกษาและอาชีพที่แตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการดแูลตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ การเตรียมตวัก่อนเขา้สูว่ยัผูส้งูอาย ุการไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครวั 
การเห็นคณุค่าในตนเอง มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอายุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ตวัแปรที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอาย ุ
ไดอ้ย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การไดร้บัแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครวั และการเตรียมตัวก่อนเขา้สู่วัยผูสู้งอายุ โดยตัวแปร
ทัง้หมดสามารถรว่มท านายไดร้อ้ยละ 40.4  

งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาวะ งานวิจัยของจูและคณะ (Ju, Shin, Kim, Hyun, & 
Park, 2013)ไดศ้ึกษาผลของความหมายในชีวิตบนความสมัพนัธร์ะหว่างการมองโลกในแง่ดีกบัสขุ
ภาวะในชุมชนผูสู้งอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงชาวเกาหลีใต ้อายุ 61-91 ปี จ านวน 252 
คน เครื่องมือที่ ใช้วัดสุขภาวะเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) ของการวิจัยนี ้ คือ The 
Happiness Scale ซึ่งเป็นการวัดใน 3 หัวขอ้ คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความรูส้ึกทางบวก และ
ความรูส้กึทางลบ โดยพบว่า การที่ผูส้งูอายมุีการคิดถึงความหมายในชีวิต เป็นการเพิ่มหนทางที่จะ
น าไปสู่การมีสุขภาวะเชิงอัตวิสัยที่ดีในช่วงชีวิตตอนปลาย แมว้่าแหล่งความมั่นคงภายใน   เช่น 
การมองโลกในแง่ดีและแง่รา้ยจะส่งผลต่อสขุภาวะเชิงอตัวิสยัของเขา ซึ่งผูสู้งอายุที่ มีทศันคติการ
มองโลกในแง่ดีเก่ียวกับอนาคตของตนเอง จะเป็นผูค้น้พบและไดร้บัความหมายในชีวิตที่ดี ซึ่งก็
หมายความว่ามีสขุภาวะเชิงอตัวิสยัที่ดีดว้ย  
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ส่วนที ่3 การเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคมของแบนดูรา  (Bandura, 1985) มีความเชื่อว่า 

พฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ไดเ้กิดขึน้และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดลอ้มแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของปัจจยัภายในตวับคุคล ปัจจยัพฤติกรรม 
และสภาพแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงการก าหนดซึ่งกนัและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม (B)  

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัสว่นบุคคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า 

ที่มา: Bandura (1985) 

จากภาพประกอบ 3 แบนดูราเชื่อว่า (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) การศึกษา
พฤติกรรมของมนษุยน์ัน้ตอ้งวิเคราะหเ์งื่อนไขและสิ่งเรา้ของพฤติกรรมซึ่งเป็นตวัแสดงการเสรมิแรง
ใหเ้งื่อนไขนัน้ๆ คงอยู่ การศึกษาในปัจจุบนันีค้วรลดความสมัพันธข์องการควบคมุภายใน แต่ควร
ศกึษาถึงตวัควบคมุภายนอกดว้ยตวัเสริมแรงต่างๆ การปฏิสมัพนัธข์องพฤติกรรมอาจจะอธิบายได้
โดยแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัทัง้ 3 มีความเก่ียวพนัซึ่งกนัและกนัไม่อาจแยกออกจากกนัได้ และปัจจยั
ทัง้ 3 ปัจจยันัน้ ไม่ไดเ้กิดขึน้พรอ้มๆกนั และพฤติกรรมของสิ่งแวดลอ้มไม่สามารถแยกออกจากกนั
ได ้มนษุยม์กัจะใชส้ภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอ้มซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของมนษุย ์และประสบการณ์
ที่เกิดขึน้จากพฤติกรรมของมนษุยน์ัน้ มีสว่นในการตดัสินพฤติกรรมครัง้ต่อไปของมนษุย ์ 

โดยสรุป  ทฤษฎีการเรียน รู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) เชื่ อว่า
พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นัน้เป็นอิทธิพลปัจจยัดา้นบุคคล และสภาพแวดลอ้มซึ่งองคป์ระกอบ
ใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลใหอ้งคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย  ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมมาใชเ้พื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองในสถานสงเคราะหค์นชรา 
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ส่วนที ่4 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ทฤษฎีของผูสู้งอายุมีมากมายหลายทฤษฎี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ทัง้ทางดา้นชีวภาพ

และจิตวิทยา โดย Ebersole, and Hess (1994 อา้งถึงใน กลัยาณี เจนอนศุาสตร,์ 2542) 
1.ทฤษฎีทางชีวิทยา 

1.1 ทฤษฎีว่าดว้ยคอลลาเจน (Collagen Theory) ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า เมื่อเขา้สูว่ยัสงูอาย ุ
สารที่เป็นส่วนประกอบของคอลลาเจน (Collagen) และไฟบรสัโปรดีน (Fibrous Protein) จะมี
จ านวนเพิ่มขึน้และเกิดการจบัตวักนัมาก ท าใหเ้สน้ใยหดสัน้เขา้ ปรากฎรอยย่นมากขึน้ โดยเฉพาะ
บรเิวณผิวหนงั กระดกู เอ็น กลา้มเนือ้ หลอดเลือดและหวัใจ  

1.2 ทฤษฎีว่าดว้ยภูมิคุม้กัน (Immunological Theory) ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่าเมื่ออายุมาก
ขึน้ ร่างกายจะสรา้งภูมิคุม้กนัปกตินอ้ยลง พรอ้มๆ กบัสรา้งภมูิคุม้กนัหลายชนิดท าลายตนเองมาก
ขึน้ ท าใหร้่างกายต่อสูก้ับเชือ้โรคไดไ้ม่ดี เจ็บป่วยง่าย ภูมิคุม้กันชนิดท าลายตนเองจะไปท าลาย
เซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะเขา้ไปท าลายเซลลท์ี่เจริญเต็มที่แลว้ ไม่มีการแบ่งตวัใหม่ เช่น 
เซลลส์มอง เชลลก์ลา้มเนือ้หวัใจ ท าใหห้วัใจวายไดง้่าย 

1.3 ทฤษฎีว่าดว้ยยีน (Genetic Theory) ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า การสงูอายนุัน้เป็นลกัษณะที่
เกิดขึน้ตามกรรมพันธุ ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของอวัยวะบางส่วนในร่างกายที่คลา้ยคลึงกัน
หลายชั่วคน เช่น ลกัษณะศรีษะลา้น ผมหงอกเรว็ เป็นตน้ 

1.4 ทฤษฎีว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงและความผิดพลาดของเซลลร์่างกาย (Somatic  
Mutation  and  Error Theories) ทฤษฎีแรกกล่าวถึงภาวการณ์แบ่งตัวผิดปกติ (Mutation) เช่น 
การไดร้บัรงัสีเล็กน้อยเป็นประจ า หรือได้รบัขนาดสูงทันที จะมีผลท าใหเ้ซลลม์ีชีวิตสั้นลง ส่วน
ทฤษฎีความผิดพลาด เชื่อว่า เมื่อเขา้สู่วยัสงูอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้งของ DNA และ
ถูกส่งต่อไปยงั RNA และเอนไซมท์ี่เพิ่งสงัเคราะหใ์หม่ เอนไซมท์ี่ผิดปกตินีจ้ะผลิตสารชนิดหนึ่งขึน้
ภายในเซลลม์ีผลต่อการเผาผลาญที่อาจเสื่อมหรือสญูเสียสมรรถภาพ ถา้จ านวน RNA ลดลง 

ทฤษฎีทางชีววิทยาจะอธิบายความชราโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการท างานของ
ร่างกายที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลใหก้ารท างานของระบบภายในร่างกายผูสู้งอายุเสื่อมถอย ท าใหเ้กิด
ความเจ็บป่วยทางดา้นร่างกายไดง้่ายขึน้ ผูสู้งอายุจึงควรที่จะดูแลหรือป้องกันการเสื่อมของภาพ
รา่งกาย 

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2.1 ทฤษฎีบคุลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนีก้ล่าวว่า ผูส้งูอายจุะมีความสขุ

หรือทุกขข์ึน้กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นั้น ถ้าผูสู้งอายุเติบโตมาด้วยความอบอุ่น มี
ความรกั เห็นความส าคัญของคนอ่ืน ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะมีความสุขสามารถอยู่
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รว่มกบัลกูหลานหรือผูอ่ื้นได ้แด่ในทางกลบักนั ถา้เป็นผูส้งูอายุที่เติบโตมาในลกัษณะที่มีจิตใจคบั
แคบ ไม่เคยช่วยเหลือผูใ้ด ผูส้งูอายนุัน้ก็มกัจะเป็นผูท้ี่ไม่ค่อยมีความสขุ 

2.2 ทฤษฎีพฒันาบุคลิกภาพ ของอิริคสนัแบ่งพฒันาการดา้นจิตสงัคมของบุคคลเป็น 
8 ขัน้ ดงันี ้(พรรณทิพย ์ศิรวิรรณบศุย,์ 2556) 

  1. ขั้นที่  1 ความรู้สึกไว้วางใจหรือรูส้ึกไม่ ไว้วางใจ (Sense of Trust Versus 
Mistrust) อายุ 0-2 ปี เป็นระยะที่เด็กจะเกิดความรูส้ึกไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจ และวิธีการที่เด็ก
ตดัสินใจว่า โลกนีไ้วว้างใจไดห้รือไม่ เด็กก็จะวดัจากว่า เขาไดร้บัความสุขสบายทางร่างกายมาก
นอ้ยเพียงไร ดงันัน้ลกัษณะการเลีย้งดทูี่เด็กไดร้บัจากผูใ้หญ่เป็นสิ่งส าคญั 

2. ขั้นที่ 2 ความรูส้ึกเชื่อมั่นในตนหรือสงสัยไม่แน่ใจในความสามารถของตน 
(Sense of Autonomy Versus Doubt or Shame) อยู่ ในช่ วงอายุ  2-3 ปี  ระยะนี ้ เด็กจะ เกิ ด
ความรูส้ึกว่า เขามีอิสระในการกระท าบางอย่าง และเขาจะเกิดความตัง้ใจที่จะกระท าพฤติกรรม
บางอย่างใหเ้ป็นตามที่เขาตอ้งการ เช่น ควบคมุการขบัถ่าย 

3. ขั้นที่ 3 การเป็นผู้น าริเริ่มหรือรูส้ึกผิด (Sense of Initiative Versus Guilt) อยู่
ในช่วงอายุ 3-5 ปี เด็กจะมีความกระตือรือรน้ที่จะเรียกสิ่งต่าง ๆ รอบตวัเอง เด็กมีการเลียนแบบผู้
อยู่ใกล้ชิดหรือสิ่งแวดล้อมที่ตนรับรู ้เด็กเริ่มเรียนรูแ้ละยอมรับค่านิยมของครอบครัว และสิ่ง
ถ่ายทอดสู่เด็ก ถา้เด็กไม่มีอิสระในการคน้หาก็จะส่งผลไป สู่ความคบัขอ้งใจที่ไม่สามารถเรียนรูใ้น
สิ่งที่ตนอยากรู ้ซึ่งจะสง่ผลต่อจิตใจของเด็กและความรูส้ึกผิดติดตวั 

4. ขั้นที่  4การรูส้ึกว่าตนประสบความส าเร็จหรือรูส้ึกด้อย (Sense of Industry 
Versus Inferiority) อยู่ในช่วงอายุ 6-12 ปี เป็นขัน้ที่ทุ่มเท ขยัน เพื่อเกิดความส าเร็จ ชอบแข่งขัน
รว่มกบัเพื่อนกบักลุ่ม จะมีความกลวัมากกว่าเขาจะดอ้ยกว่าคนอ่ืนๆ เขาจะพยายามลบความกลวั
อนันี ้โดยการใชโ้อกาสที่เขามีเรียนรูส้ิ่งต่างๆ ในสงัคมดว้ยการกระท าหรือทดลองใชท้กัษะเบือ้งตน้
ของเขาเอง ซึ่งเขาจะพบว่าการเรียนรูจ้ะท าใหเ้ขากลายเป็นคนที่มีความสามารถ 

5. ขัน้ที่ 5 การรูเ้อกลกัษณต์นเองหรือการสบัสนในเอกลกัษณข์องตนเอง (Sense 
of Identity Versus Identity Diffusion) อยู่ในช่วงอายุ 12-17 ปี เป็นขัน้การคน้หาความเป็นตนเอง 
สรา้งความเป็นตนเองโดยผูใ้หญ่และสงัคมมีอิทธิพล 

6. ขั้นที่  6 ความรูส้ึกว่าตนมีเพื่อนหรือมีความรูส้ึกอ้างว้าง ( Intimacy Versus 
Isolation) อยู่ในช่วงอาย ุ17-21 ปี เป็นขัน้ความรบัผิดชอบ เป็นผูใ้หญ่สรา้งตวั 

7. ขัน้ที่ 7 ความรูส้ึกรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่หรือความรูส้ึกเฉ่ือยชา (Generativity 
Versus Stagnation) อยู่ในช่วงอายุ 22-40 ปี เป็นช่วงของวัยกลางคนและรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่ 
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คือการแต่งงานและการเป็นบิดามารดา นอกจากจะรบัผิดชอบตนเองแลว้ ยังต้องรบัผิดชอบลูก
และบุคคลอ่ืนดว้ย บุคคลที่ไดร้บัความส าเร็จในขึน้ตน้ๆ จะรูบ้ทบาทหนา้ที่ของตน รูส้ึกรบัผิดชอบ
และพอใจในชีวิตของตน แต่ถา้บคุคลใดไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็จะท าใหข้าดความไวว้างใจ
ใคร รูส้ึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ มีปมดอ้ย ไม่มีความรบัผิดชอบต่อตนเองหรือสังคม ท าให้
กลายเป็นคนเฉ่ือยชา  

8. ขัน้ที่ 8 ความรูส้ึกมั่นคงกับความรูส้ึกทอดอาลยั (Ego Integrity vs Despair) 
อายุประมาณ 40 ปีขึน้ไป เป็นช่วงของวัยสูงอายุเป็นวัยที่บุคคลควรไดร้บัความส าเร็จในชีวิตขั้น
สงูสดุ ถา้เขาเป็นผูท้ี่มีพฒันาการทางบุคลิกภาพดีเรื่อย ๆ มา เขาก็จะประสบความส าเร็จใน เขาจะ
ยอมรบัความจริงในวยัที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ มีความสุขุม ยอมรบัการแก่ 
การเจ็บ การตายที่เกิดขึน้ แต่ถา้ในพฒันาการระดบัตน้ เขาไม่ประสบความส าเรจ็เขาก็จะหมดหวงั 
ไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ไม่ยอมรบัสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เกิดความคับขอ้งใจ และ
ทอ้แทส้ิน้หวงัทอดอาลยัในชีวิต 

2.3 ทฤษฎีความต้องการพื ้นฐานของมาสโลว์ (ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2561)โดย
อธิบายถึงความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยไ์ดร้บัการตอบสนอง มนุษยก์็จะพัฒนาพฤติกรรมของ
เขาจะสูงขึน้ตามล าดับขั้น เมื่อมนุษย์มี self-actualization มนุษย์จะถึงซึ่ง peak experiences 
และในจดุนี ้บุคคลจะสามารถจดัท าสิ่งที่ดีงามมีความสามารถที่จะท าความเขา้ใจ และเรียนรู้ในสิ่ง
ต่างๆ รอบตวัเขาได ้และสิ่งจูงใจภายนอกอาจจะเขา้มาเสริมท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมที่ปรารถนา
ไดม้ั่นคงขึน้  โดยทฤษฎีความตอ้งการพืน้ฐานของมาสโลว ์แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้1) ความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย (physiological needs) 2) ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย (safety needs) 3) 
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love need) 4) ความ
ภาคภูมิใจในตน (self- esteem need) และ 5) ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (self-actualization 
need) 

2.4 การวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) (ประทีป จินงี่, 2540) 
สกินเนอร ์เชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้เนื่องมาจากการที่บุคคลมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม 
และการที่พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปนัน้ (เพิ่มขึน้ หรือ ลดลง) เป็นผลเนื่องมาจากผล
กรรมของพฤติกรรมนัน้ 

จากทฤษฎีทางจิตวิทยา ดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีสาเหตุต่างๆ เช่น ภูมิหลัง 
สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อม ตลอดจนตัวผู้สูงอายุและปัญหาทางสุขภาพที่ท าให้ผู ้สูงอายุมี
บคุลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสง่ผลต่อการดแูลตนเอง ท าใหต้นเองมีสขุภาพที่ดีทัง้กายและใจ 
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ส่วนที ่5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีใ่ช้ในการวิเคราะหต์ัวแปรสาเหตุ 
5.1 ปัจจัยด้านบุคคลทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 

5.1.1 ความกรุณาต่อตนเอง (Self-compassion) กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเอง 

ความหมายของความกรุณาต่อตนเอง 
จากการทบทวนเอกสาร พบว่าความกรุณาต่อตนเองนั้นเป็นคุณภาพทาง

จิตใจชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาพิจารณาถึง สขุภาวะของบุคคลนัน้ ๆ ที่มีเพื่อแผ่ไปถึงบุคคลอ่ืน ซึ่ง
ในดา้นศาสนาบุคคลจะไดร้บัการสั่งสอนในเรื่อง ดงักล่าวอยู่แลว้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม แต่
ในลักษณะของความกรุณาต่อตนเองนั้นเป็น  โครงสรา้งที่ค่อนขา้งใหม่ทางจิตวิทยาที่แสดงถึง
ทศันคติที่บุคคลรบัรูต่้อเหตกุารณ์ ในทางตะวนัตกค าว่าความเมตตากรุณามักมีไวใ้ชส้  าหรบัผูอ่ื้น 
แต่ในทางจิตวิทยาเชิงพทุธ ความเมตตากรุณานัน้มีความส าคญัส าหรบัตนเองเทียบเท่ากนักบัผูอ่ื้น 
ดังนั้น Self-compassion หรือ ความกรุณาต่อตนเองจึงมีความหมายที่มากกว่าความกรุณา 
โดยทั่วไปที่เป็นการเปิดประสบการณใ์นการรบัรูแ้ละโยงความรูส้ึกทุกขข์องบุคคลอ่ืนมายงัตนเอง  
เพื่อใหเ้ขา้ใจสิ่งที่เขาประสบไดม้ากขึน้ นอกจากนี ้ความเมตตากรุณายังอาจรวมไปถึงการอดทน
อดกลัน้ ไม่ด่วนตดัสิน แต่กลบัพรอ้มที่จะเขา้ใจและยงัตระหนกัอยู่เสมอว่าธรรมชาติของมนุษยน์ัน้
ไม่สมบูรณ์ แบบและมีขอ้ผิดพลาดไดเ้สมอท านองเดียวกันนีค้วามกรุณาต่อตนเองก็เป็นการเปิด 
ประสบการณใ์นการรบัรูค้วามรูส้ึกของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรูส้กึทุกข ์ผิดพลาด ผิดหวงั 
ลม้เหลว ต่างก็เป็นธรรมชาติในความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองในฐานะมนุษยค์นหนึ่ง  ยอมรบั
ตนเอง ตลอดจนให้อภัยตนเองได้เสมอ (Neff, 2003) และราเยส  (Reyes, 2012) กล่าวถึง 
Compassion ว่าหากพิจารณาตามภาษาลาตินที่ เป็นรากของภาษาองักฤษ สามารถแยกไดเ้ป็น 2 
ค าโดย Com หมายถึง ร่วมด้วย (Together) ส่วน Pati หมายถึง มีความเจ็บปวดกับ (to suffer 
with) ดังนั้น หากจะแปลตามทัศนะของชาวตะวันตก ความกรุณาต่อตนเอง  จึงหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการใหค้วามรกัและมีความเห็นใจต่อตวัเองเมื่อตวัเองมีความทุกข์ ซึ่ง
กิลเบิรท์ (Gilbert, 2009) ไดใ้หค้วามหมายของ ความกรุณาต่อตนเองคือ การมีความเมตตาที่เป็น
พืน้ฐานของมนุษย ์และมีความตระหนกัถึงความทุกขข์องตวัเองและผูอ่ื้นอย่างลึกซึง้  ความกรุณา
ต่อตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว การสงสารตัวเอง หรือการยึดถือตนเองเป็นศูนยก์ลางโกลดเ์สตน
และครอนฟิวด์ (Goldstein & Kornfield, 1987) เนื่องจากความกรุณาต่อตนเอง  มีพืน้ฐานการ
มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงว่า มนุษยท์ุกคนเกิดมาจะตอ้งเจอทัง้สุขและทุกขเ์หมือนกับ
เหรียญที่ตอ้งมีสองดา้นสขุและทกุข ์จึงเกิดขึน้สลับกนัไปแบบนีเ้หมือนกนัหมดทุกคน ไม่มีใครหลีก
หนี ความจรงินีไ้ด ้ 
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สรุปความหมายความกรุณาต่อตนเอง หมายถึง การรบัรูข้องบุคคลในการ
ตระหนักต่อความทุกข์ และมีความต้องการที่จะตนเองพ้นจากความทุกข์ ตระหนักว่าความ
ผิดพลาดต่าง ๆ เป็นประสบการณอ์ย่างหนึ่งที่จะผ่านไปตามความเป็นธรรมดาของคนมีสติในการ
จดัการปัญหา มีความอ่อนโยนกบัตนเอง ไม่โทษตนเองและไม่ท ารา้ยตนเอง 

องคป์ระกอบของความกรุณาต่อตนเอง  
Neff (2003 อ้างถึงใน จิตรา ดุษฎีเมธา, 2558) ได้แบ่งองค์ประกอบความ

กรุณาต่อตนเองไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.ความการุณย์ตนเอง (self-kindness) คือ การไม่ตีตรา (label) หรือ

ตัดสินตนเอง (self-judgement) ไม่ก้าวรา้วต่อตนเอง เมื่อมี ความผิดพลาดเกิดขึน้  หรือเมื่อเกิด
ความรูส้ึกไม่ดีแลว้กลบักลายเป็นความเจ็บปวดจากค าพูด หรือการกระท าของผูอ่ื้นที่เกิดขึน้มาใน
การด าเนินชีวิตในขณะเดียวกัน ไม่ต้องพยายาม เลี่ยงหนี หลบหนี ปฏิเสธ หรือต้องคอยคิดไม่
ยอมรบั ไม่รบัรูก้ับความรูส้ึกไม่ดีที่เกิดขึน้ ท าเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ไม่รูส้ึกอะไร  ไม่มีเยื่อใยไม่
สนใจใยดีต่อค าพูด ต่อพฤติกรรมใด ๆ ของใคร เพื่อตัดวงจรการรบัรูค้วามเจ็บปวด  ทนไม่ไดท้ี่จะ
เกิดความรูส้ึกนัน้ๆ ความการุณยก์บัตนเอง กระท าไดโ้ดยการถนอมน า้ใจตนเอง ไม่คกุคามตนเอง
ดว้ยค าพูดดา้นลบ โดยการกลบัมาปฏิบติัต่อตนเองอย่าง สุภาพอ่อนโยน พรอ้มใหก้ าลงัใจตนเอง
ในขอ้ ผิดพลาดหรือบกพร่องที่กระท าไป เพื่อใหค้วาม ทุกขใ์จที่มีอยู่นั้นไดร้บัการบรรเทา  เสมือน
กับการที่บุคคลเข้าไปบรรเทาใจผู้อ่ืน เมื่อผู้นั้นตกอยู่  ในสภาวะเศร้าโศกเสียใจ  เป็นทุกข์อัน
เนื่องมาจากความผิดหวงัหรือความลม้เหลวในบางเรื่อง บางสถานการณ์ บุคคลที่มีความการุณย์
ต่อผูอ่ื้นจะเขา้ไปปลอบประโลม ดว้ยท่าทีที่เป็นมิตร เขา้ใจในความรูส้กึดา้นลบของผูท้ี่ก  าลงัทุกขใ์จ
นัน้ การปฏิบติัจะเป็นไปดว้ยความนุ่มนวล และ อ่อนโยน ความการุณยต่์อตนเองจึงเป็นการกระท า
ในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยใหเ้วลา ตนเองที่จะท าความเขา้ใจ บรรเทาใจความทุกข ์ที่เกิดขึน้        
กบัตนเอง 

2.ความเป็นปุถุชน (common humanity) คือ การที่บุคคลรับสภาพได ้                        
ว่าความผิดพลาด หรือ ความทุกขท์ี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม อย่างรวดเร็วนี ้ หรือยึดติด
มากไปในบางเรื่อง บาง สถานการณ์ในขณะหนึ่งของการด ารงชีวิตที่เกิด  ขึน้กับตนเองนัน้มนัเป็น
สว่นหนึ่งของความเป็น มนุษย ์เพราะไม่มีใครที่ผิดตลอดเวลา หรือไม่มี ใครที่ถกูอยู่เสมอ พอ ๆ กบั
ความส าเร็จและ ความลม้เหลว เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนจะตอ้ง ประสบพบเจอในประสบการณแ์ห่ง
ชีวิต โดย ทั่วไปแลว้ เมื่อบุคคลเกิดความทุกขห์รือตอ้ง ประสบกบัความลม้เหลวในบางเรื่อง เขามกั
มี ความคิดว่า “ท าไมตอ้งเป็นฉัน (Why me?)” “ท าไมชีวิตฉันถึงโชครา้ยนกั” “คงมีแต่ฉันเพียง คน
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เดียวในโลกใบนีท้ี่ตอ้งเผชิญความทุกขแ์ละ ความผิดหวังเช่นนี ้ ความคิดดังกล่าว เป็นความคิด
บิดเบือนที่คิดว่า มีเพียงตวับุคคลนัน้ คนเดียวที่ตอ้งเผชิญกบัเรื่องราวหรือเหตกุารณ์ นัน้ในโลกใบ
นีอ้ย่างโดดเด่ียว (isolation) ความกรุณาต่อตนเองในความเป็นปุถุชน จึงคือ การยอมรบัพืน้ฐาน
ของความจริงว่าไม่มี ใครที่สมบูรณ์แบบ (we are imperfect) ไม่มีคนใดที่สมบูรณ์พรอ้ม หรือเก่ง
ในทกุเรื่อง ความ ไม่สมบูรณพ์รอ้ม จึงเป็นเรื่องปกติของความ เป็นปถุุชนคนธรรมดา ดงันัน้ คนเรา
ย่อมมีช่วง เวลาอ่อนแอ ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ของชีวิต  และเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
และเป็น ปัญหาในลกัษณะเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน เป็นสิ่งที่ทุกคนตอ้งประสบ ไม่ใช่บุคคลนั้น
เพียง คนเดียวที่ตอ้งเผชิญกบัความผิดหวงัหรือความลม้เหลว คนอื่น ๆ บนโลกใบนี ้ทกุคนย่อมเคย 
เผชิญกบัเรื่องเลวรา้ยที่ถาโถมเขา้มาในชีวิต เช่นเดียวกนั บุคคลจึงควรเรียนรูท้ี่จะยอมรบัว่า คนเรา
ทกุคนเคยลม้เหลว เคยท าผิดพลาด เคยรูส้กึว่าตนเองไม่ดีพอ หรือรูส้กึดอ้ย 

3.การครองสติ (mindfulness) คือ การตระหนักรูถ้ึงอารมณ์ในปัจจุบัน 
สามารถจัดความสมดุลของอารมณ์ดา้นลบและดา้นบวกได ้โดยไม่ตอ้งพยายามคิดหนี  คิดเลี่ยง
จากปัญหา หรือถาโถมใส่ จึงไม่ต้องพยายามเก็บกดซ่อน อารมณ์ด้านลบ  หรือก้าวรา้วระเบิด
อารมณ์ ออกไป หรือตอ้งคอยปฏิเสธความรูส้ึกที่เกิดขึน้  ในช่วงนัน้ ๆ ของตนเอง ไม่หมกมุ่น คิด
วนเวียน อยู่กับเรื่องราวทางลบ หรือจมปลกัอยู่แต่เรื่อง รา้ย ๆนัน้  จนถอนตัวออกมาจากวงัวนนัน้
ไม่ได ้ไม่ตีโพยตีพาย (over-identification) แลว้ สรา้งเรื่องราวจนท าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ 
ซึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพที่เป็นจรงิไม่ชดัเจนหรือ บิดเบือนไปได ้คนที่ครองสติไดจ้ะสามารถสรา้งความ
สมดุล รูเ้ท่าทันอารมณ์ว่าอาจมีภาวะอารมณ์ที่ เกิดขึน้ค่อนขา้งแรงและเร็ว แลว้ที่สุดอารมณ์นั้น 
จะค่อยอ่อนจางลงไดใ้นแต่ละบริบทของชีวิต ซึ่ง เป็นธรรมชาติของอารมณม์นุษยเ์รา  ที่มีช่วงเวลา
อารมณข์ึน้และอารมณล์ง การรูเ้ท่าทันอารมณจ์ะท าใหบุ้คคลรบัรูถ้ึงอารมณด์า้นลบและ อารมณ์
ด้านบวกต่างๆ ที่ เกิดขึน้กับตนเองอย่าง รูต้ัว  ย่อมท าให้บุคคลนั้นเกิดความตระหนักรู ้ตนเอง 
สามารถหลุดพน้ออกจากอารมณท์างลบ ที่เป็นบ่วงพันธนาการ หรือล่ามใจไวอ้ยู่ใหผ้่านพน้ไปได้ 
และจะท าให้มี ส ติ ในการมองเห็ น  มุมมองที่ กว้างขึ ้น และเข้า ใจตน เอง ได้ชัด เจนขึ ้น  
ในที่สดุ 

ในการก าหนดความหมายของความกรุณาต่อตนเอง ซึ่งผูว้ิจยัน าแนวคิด 
ความกรุณาต่อตนเอง ของ Neff (2003 อา้งถึงใน จิตรา ดุษฎีเมธา, 2558) มาเป็นตัวแปรอิสระ
และนิยามเชิงปฏิบติัการ ทัง้นีก้ล่าวโดยสรุป ความกรุณาต่อตนเอง  หมายถึง การรบัรูข้องผูส้งูอายุ
เก่ียวกบัความทุกข ์ตระหนักว่าความผิดพลาดต่างๆ เป็นประสบการณอ์ย่างหนึ่งที่จะผ่านไปตาม
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ความเป็นธรรมดาของคน มีสติในการจัดการปัญหา มีความอ่อนโยนกบัตนเองไม่โทษตนเองและ
ไม่ท ารา้ยตนเอง และมีความตอ้งการที่จะตนเองพน้จากความทกุข ์โดยมี 3 ดา้นดงันี ้ 

1. ความการุณย์ตนเอง (self-kindness) คือ การที่ผู ้สูงอายุยอมรบั
และเข้าใจตนเองด้วย ไม่ตีตราหรือตัดสินตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาดและความล้มเหลว                                         
โดยไม่กลา่วโทษตนเอง ต าหนิ ตนเอง และวิพากษว์ิจารณข์องตนเองจากสิ่งที่เกิดขึน้ 

2. ความเป็นปุถุชน (common humanity) คือ ผู้สูงอายุยอมรับ                          
ความผิดพลาดหรือความทุกขท์ี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทุกคนเกิดมาตอ้งประสบและเป็นสิ่งที่
ตอ้งเกิดขึน้กบัทกุคนเหมือนๆ กนั ไม่ใช่เกิดขึน้กบัตนเพียงคนเดียว 

3. การครองสติ (mindfulness) คือ ผู้สูงอายุตระหนักรูถ้ึงอารมณ ์                          
ในปัจจุบนั สามารถจัดความสมดุลของอารมณ์ดา้นลบและไดบ้วกได ้โดยไม่พยายามหนีปัญหา 
สามารถควบคมุอารมณแ์ละการแสดงออกใหเ้ป็นปกติการวดัความกรุณาต่อตนเอง 

การวัดความกรุณาต่อตนเอง  
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  พบว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการวัด

ความกรุณาต่อตนเองนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5-6 ระดับ 
เลือกได ้1 ค าตอบ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .83-.92  ตวัอย่างเช่น เนฟ (Neff, 2003)ไดส้รา้ง
แบบวดัความกรุณาตนเอง กลุ่มตวัอย่าง เป็น 5 กลุ่ม ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหา
ลยัแห่งหนึ่งในประเทศสหรฐัอเมริกา จ านวน 222 คน กลุ่มผูน้ับถือศาสนาพุทธ จ านวน 215 คน 
กลุ่มผูใ้หญ่ที่มีสขุภาพจิตดี จ านวน 719 คน กลุ่มผูใ้หญ่ที่มีความผิดปกติดา้นอารมณ ์จ านวน 675 
คน และกลุ่มผูท้ี่เคยมีความผิดปกติดา้นอารมณ ์จ านวน 390 คน โดยแบ่งความกรุณาต่อตนเองใน
มาตรวดัออกเป็น 3 ดา้น โดยน าแต่ละดา้นมาแต่มาแบ่งองคป์ระกอบเป็นดา้นบวกและดา้นลบ ท า
ใหม้ี 6 องคป์ระกอบ โดย มีดา้นบวก 3 ดา้น และดา้นลบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 การมีเมตตาต่อ
ตนเอง (+) ดา้นที่ 2 การตัดสินและต าหนิตนเอง (-) ดา้นที่ 3 การรบัรูว้่าประสบการณท์ี่มีเป็นส่วน
หนึ่งของความเป็นมนุษย ์(+) ดา้นที่ 4 การรูส้ึกโดดเด่ียวและแปลกแยก (-) ดา้นที่ 5 การมีสติ (+) 
ด้านที่ 6 การจมอยู่กับอารมณ์ (-) มาตรวัดความกรุณาต่อตนเองเป็นมาตรวัดประเมินตนเอง 
(Self-report) ซึ่งแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า มี 5 หน่วยจาก “ไม่เคยตรงเลย” ถึง “ตรง
แทบทกุครัง้” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จรงิที่สดุ” ใน
ค าถามเชิงบวก จะได ้5 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได ้1 คะแนน ส่วน
ค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .92 งานวิจยัวชัราวดี บุญสรา้งสม 
(2556) ไดน้ าแบบทดสอบความกรุณาต่อตนเองของ Neff มาศึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการ
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รบัรูค้วามเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยมีความกรุณาต่อตนเองเป็นตัว
แปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจ านวน 400 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 26 ขอ้ ซึ่ง
แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่ามี 5 หน่วย จาก “ไม่เคยตรงเลย” ถึง “ตรงแทบทุกครัง้” 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิง
บวก จะได ้5 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิง
ลบจะใหค้ะแนนตรงกันขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 งานวิจัยของปรินดา ตาสี (2560) ได้
ศึกษาการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 543 คน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ ความอารีต่อตนเอง ตระหนัก ในความเป็นธรรมดาของคน และ
การมีสติ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .83 

โดยงานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชแ้บบวดัความกรุณาต่อตนเอง จากงานวิจยัของวชัราว
ดี บุญสรา้งสม (2556) มาปรบัปรุงและพัฒนาแบบวดัตามนิยามศพัทป์ฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัการใชง้านในผูส้งูอายุและบริบทของผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา  โดยแบบวดัเป็นมาตร
วดัประเมินตนเอง (Self-report) ซึ่งแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริง
เลย” ถึง “จริงที่สุด” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ถา้ตอบ “จริง
ที่ สุด” ในค าถามเชิ งบวก จะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย”  
จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ี่มีความกรุณาต่อตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองและ

ความกรุณาต่อตนเอง พบว่ามีงานวิจยัที่บริบทเดียวกันกบัพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง คือ การ
ดแูลตนเองและสขุภาวะ ผูว้ิจยัจึงศึกษางานวิจยัระหว่างความกรุณาต่อตนเองกบัการดแูลตนเอง
และสขุภาวะ ตวัอย่างงานวิจยัที่สนบัสนุนตวัแปรนี ้ไดแ้ก่ 1) งานวิจยัของโฮแมน (Homan, 2016) 
ที่ศึกษาเก่ียวกับความกรุณาต่อตนเองและสุขภาวะทางจิตในผูสู้งอายุ  โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้สูงอายุในหอสมุดชุมชน  และผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประ เทศ
สหรฐัอเมริกา จ านวน 121 คน  และ2) งานวิจัยของออลเลนและคณะ (Allen, Goldwasser, & 
Leary, 2012) ศึกษาความกรุณาต่อตนเองที่ส่งผลกับความสมัพันธ์ระหว่างสุขภาพทางกายและ
สขุภาวะทางจิตในผูสู้งอายุ วัดจากแบบสอบถาม มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 132 คน อายุระหว่าง 67-90 
ปี ซึ่งงานวิจัยทัง้ 2 งานวิจัยไดศ้ึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความกรุณาต่อตนเองและสขุภาวะใน



  31 

ผูสู้งอายุ และจากผลการวิจัยพบว่าความกรุณาต่อตนเองและสุขภาวะมีความสมัพันธ์ทางบวก 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้1) ความกรุณาต่อตนเองมีความสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาวะทางจิต โดยมี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบั .63 และ2) มีความสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาวะในระดบั .49  

จากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ พบว่าความกรุณาต่อตนเองมีความสมัพันธก์ับ
สุขภาวะ จึงคาดไดว้่าความกรุณาต่อตนเองจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
โดยผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสงูกว่าจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูส้งูอายุที่
มีความกรุณาต่อตนเองต ่ากว่า 

 
5.1.2 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 

ความหมายการมองโลกในแง่ดี 
การมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสติปัญญาทางอารมณ์  

( emotional intelligence) โกลแมน (Goleman, 1998) ไดก้ าหนดการมองโลกในแง่ดีเป็นสว่นหนึ่ง
ของการที่ส  าคัญในการจูงใจตนเอง โดยการมองมองโลกในแง่ดี จะช่วยใหม้องเรื่องที่เกิดขึน้เป็น
เรื่องดี เรื่องแย่ที่เกิดขึน้สามารถเปลี่ยนกับมาเป็นดีได ้จึงสามารถจูงใจตนเองได้ เช่นเดียวกับที่ 
บารอ์อน (Bar-On, 2006) เสนอแนะว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของ อีคิว (EQ) ที่
จะช่วยจดัการตนเองและสภาพแวดลอ้มรอบไดอ้ย่างเหมาะสม กรมสขุภาพจิต (2544) ไดจ้ดัแบ่ง
ความฉลาดทางอารมณ์เป็น 3 ส่วน คือ เก่ง ดี มีสุข และการมองโลกในแง่ดีอยู่ในส่วนที่มีสุข คือ 
ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซิลิคแมน (Seligman, 1991) ไดใ้หค้วามหมาย
การมองโลกในแง่ดีไวว้่าเป็นรูปแบบของการใหเ้หตผุลของตนเองต่อสถานการณท์ี่เกิดขึน้  โดยเมื่อ
มเีรื่องไม่ดีเกิดขึน้บุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสถานการณท์ี่เกิดขึน้มากจากสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมไม่ไดเ้กิดขึน้จากการกระท าของตนเอง ในทางกลับกันถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีเกิดขึน้  และ
บุคคลที่มองโลกในแง่ดีเชื่อว่าสถานณ์การที่ดีเหล่านั้นเกิดจากตนเอง แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 1.
ความคงทนถาวรของเหตุการณ์ ว่าเหตุการณ์นัน้เกิดแบบ ชั่วคราวหรือถาวร   2.ความครอบคลุม
ของเหตุการณ์ ว่าเหตุการณ์นัน้เกิดขึน้เฉพาะบุคคลหรือเกิดกับคนทั่วไป และ  3.ความเป็นตนเอง 
ซึ่งเป็นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บคุคลเชื่อว่าเหตกุารณน์ัน้เกิดขึน้เพราะตนเองหรือจากบคุคลอื่น 
ประเวศ วะสี (2541) ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า หมายถึง การมองโลกแบบทวิ
ลกัษณ ์คือ การคิดการมอง 2 ดา้น นั่นคือ การมองลกัษณะของสิ่งต่าง ๆ ทัง้ดา้นที่เป็นคณุและดา้น
ที่เป็นโทษ การมองโลกในแง่ดีนัน้เป็นการมองสิ่งต่าง ๆ ในดา้นที่เป็นคณุ  

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของการมองโลกในแง่ดี                                 
ว่าหมายถึง ผูส้งูอายุรบัรูต่้อสถานการณต่์างๆ ในทางบวก และอธิบายเหตกุารณต่์างๆ ในทางบวก 
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และเชื่อว่าตนเองสามารถท าใหเ้กิดสิ่งดีๆ และในการวิจยัชิน้นีไ้ดก้ าหนดนิยามศพัทป์ฏิบติัการของ
การมองโลกในแง่ดี โดยลักษณะของการมองโลกในแง่ดี หมายถึง ผูสู้งอายุรบัรูต่้อสถานการณ์
ต่างๆ ในทางบวก และอธิบายเหตกุารณต่์างๆ ในทางบวก และเชื่อว่าตนเองสามารถท าใหเ้กิดสิ่ง
ดีๆ ลักษณะของการมองโลกในแง่ดี ประกอบดว้ย 1) การใหเ้หตุผล คือ การประเมินเหตุการณ์
ต่างๆ ว่าตนเองสามารถจดัการไดดี้หรือไม่ 2) การใหค้วามคาดหวงั คือ การคาดการณล์่วงหนา้ถึง
เรื่องที่ดี จะมีเรื่องดีเกิดขึน้กบัตนเอง 3) การแสดงอารมณ์ คือ การควบคุมสภาวะทางจิตใจที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง และ 4) การมีเจตคติ คือ ความรูส้ึกทางจิตใจที่เกิดจากการเรียนรู ้ท าให้คิดเรื่อง
ต่างๆเป็นเรื่องดี  

การวัดการมองโลกในแง่ดี 
การวดัการมองโลกในแง่ดีจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบว่า

เครื่องมือที่ใชใ้นการวดัการมองโลกในแง่ดีนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 6 
ระดบั เลือกได ้1 ค าตอบ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .775-.81 ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของกนกอร 
เนตรชู (2561) ที่ไดพ้ฒันาแบบวดัการมองโลกในแง่ดี ในงานวิจยัปัจจยัทางจิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมเสริมสรา้งตนเองสู่พฤฒพลงัของผูส้งูอายุในชมรม เรื่องผูส้งูอายุกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้ ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สดุ” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือก
ได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถ้าตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได้ 6 คะแนน และลดลงมา
ตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกันขา้ม  มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .186 - .757 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .775 งานวิจัยของ 
วรรณภา กันยาวงศ์ (2551) ที่ได้พัฒนาแบบวัดการมองโลกในแง่ดี  ในงานวิจัยเรื่องลักษณะ
สถานการณใ์นงานอาชีพ และลกัษณะจิตใจที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัตวัของผูบ้ริหารสตรีในองคก์าร
เอกชน มีกลุม่ตวัอย่างจ านวน 286 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 13 ขอ้ ซึ่งแบบวดัมีลกัษณะ
เป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จาก
ผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 คะแนน และ
ลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จรงิเลย” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .19 - .63 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .81  

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้  ผู ้วิจัยใช้แบบวัดการมองโลกในแง่ ดีที่ พัฒ นา                   
จากงานวิจยัของกนกอร เนตรช ู(2561)เป็นแบบวดัมาตราสว่นประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิที่สดุ 
ถึง ไม่จริงเลย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้
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ตอบ จริงที่สุด ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง ไม่จริงเลย ได้ 1 
คะแนน ในค าถามเชิงลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูส้งูอายุที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่ามีการมองโลก
ในแง่ดีมากกว่าผูส้งูอายทุี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองและ

การมองโลกในแง่ดี พบว่ามีงานวิจยัที่บรบิทเดียวกนักบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง คือ การดแูล
ตนเองและสุขภาวะ ผูว้ิจยัจึงศึกษางานวิจัยระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับการดูแลตนเองและสุข
ภาวะ ตวัอย่างงานวิจยัที่สนบัสนุนตวัแปรนี  ้ไดแ้ก่ งานวิจยัของ กนิษฐา ลิม้ทรพัย ์(2557) ที่ศึกษา
ความสมัพนัธ์การมองโลกในแง่ดีกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณผูสู้งอายุในศูนยบ์ริการผูส้งูอายุดิน
แดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน และงานวิจยัของ ปนดัดา มหิทธา
นุภาพ และ บัวทอง สว่างโสภากุล (2560) ไดศ้ึกษาการมองโลกในแง่ดีการปฏิบัติพัฒนกิจและ
ความผาสกุทางใจของผูส้งูอายอุ าเภอวงัน า้เขียวจงัหวดันครราชสีมา กลุม่ตวัอย่างจ านวน 370 คน 
โดยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับสุขภาวะ พบว่าการมองโลกในแง่ดีมี
ความสมัพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ (r = .454) และมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัความผาสกุทางใจโดยรวม (r = .203) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 งานวิจยั
ของโฮและคณะ (Ho, Chiu, Lo, & Yiu, 2010) ที่ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี
กับสุขภาวะ กับเด็กวัยรุ่น จ านวน 1807 คน โดยวิธีการสรา้งโมเดลสมการโครงสรา้ง (Structural 

Equation Modeling: SEM) พบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ  ( β = .54), 
โดยท าหนา้ที่เป็นส่วนกลางในสมัพันธ์ระหว่างการมีคุณค่าในชีวิตและสุขภาวะและงานวิจัยของ 
ชนญัชิดาดษุฎี ทูลศิร ิและ นารีรตัน ์บุญเนตร (2563) ไดศ้ึกษาความผาสกุทางใจของผูส้งูอายโุรค
เรือ้รงัในชุมชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 148 คน พบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (b = .430) 
การมองโลกในแง่ดี (b = .264) และการสนบัสนนุทางสงัคม (b = .169) สามารถรว่มท านายความ
ผาสกุทางใจของกลุม่ตวัอย่างไดร้อ้ยละ 37.9   (R = .379, P–value < .001) 

จากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ พบว่าการมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธก์บั 
สุขภาวะ จึงคาดได้ว่าการมองโลกในแง่ดีจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง                  
โดยผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่าจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองมากกว่าผูสู้งอายุ                    
ที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่ากว่า 

 



  34 

5.1.3 การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเอง 

ความหมายของการรับรู้ความสามารถตนเอง 
การรับรูค้วามสามารถของตนเอง ในระยะแรกแบนดูราเสนอแนวคิดของ                        

ความคาดหวงัความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) โดยใหค้วามหมายว่า เป็นความ
คาดหวงัที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของตน ในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง  และความคาดหวงันีเ้ป็น
ตวัก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม แต่ต่อมา แบนดรูาไดใ้ชค้  าว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (Perceived self-efficacy) โดยให้ค าจ ากัดความว่า  เป็นการที่บุคคลตัดสินเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเอง ที่จะจดัการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้ซึ่งแต่ละบุคคลมีการรบัรูค้วามสามารถต่างกัน ท าให้แสดงออกต่อสถานการณ์ต่างกัน  ซึ่ง
ความสามารถของแต่ละบุคคลนัน้ไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดงันัน้ประสิทธิภาพ
ของการแสดงออก จึงขึน้กบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาวการณน์ัน้ๆ (Pajares, 1978, 
อา้งถึงใน องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 2556) 

สรุปไดว้่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถึง การรบัรูข้องบุคคลต่อ
ความสามารถของตนเองในการท าพฤติกรรมสขุภาพ ซึ่งความคาดหวงัและความมั่นใจของบุคคล                           
จะส่งผลการกระท าพฤติกรรมสขภาพ และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสามารถใชท้ านาย
พฤติกรรมสขุภาพของบคุคลได ้

ทัง้นี ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้นัน้
มีความสัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง  2 นี  ้มีผลต่อการตัดสินใจที่จะท า
พฤติกรรมของบคุคล 
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ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลที่จะ
เกิดขึน้ 

ที่มา: Bandura (1989 อา้งถึงใน องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 2556) 

ผลของการรับรู้ความสามารถของตน 
Bandura (1986 อ้างถึงใน อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2556) ได้กล่าวถึงการ

รบัรูค้วามสามารถของตนเองว่าจะเป็นตวัก าหนดหรือมีผลต่อบคุคลในเรื่องต่อไปนี ้
1. พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) บุคคลสามารถเลือกท า

พฤติกรรมโดยบุคคลจะเลือกการท าพฤติกรรมจากความสามารถของตนเองว่าสามารถท างานได้
ส  าเรจ็ ดงันัน้ ถา้บุคคลประเมินความสามารถของตนเองถูกตอ้ง จะส่งผลต่อการเลือกกิจกรรม ท า
ใหก้ารกระท านัน้มีโอกาสส าเร็จสูง (Bandura,1997 ;& Schunk,1981 อา้งถึงใน อังศินันท ์อินทร
ก าแหง, 2556) 

2. การใช้ความพยายามและความยืนหยัดในการท างาน  (Effort 
Expenditure and Persistence) การรับ รู ้ความสามารถของตนเองของบุคคลนั้น  เป็นตัว
ก าหนดการใชค้วามพยายามและความยืนหยดัในการท างานโดยบุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถ
สูงจะส่งผลให้การใช้ความพยายามและความยืนหยัดในการท างานมากกว่าคนที่มีการรับรู ้
ความสามารถต ่า (Bandura, 1986 อา้งถึงใน องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 2556) 

3. แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์  (Thought 
Patterns and Emotion Reaction) การตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของบุคคลจะมีผลอิทธิพลต่อ
กระบวนการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ทางอารมณ์ของบุคคลในระหว่างที่กระท า
พฤติกรรม โดยบุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองสงู เมื่อพบเจอปัญหาจะกระตุน้ใหม้ีความ
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พยายามมากยิ่งขึน้ ส่วนบุคคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถต ่า เมื่อเจอปัญหาจะกระท าในทางตรง
ขา้มคือ ยอมแพ ้สิน้หวงั และมีผลต่อการลม้เหลวมากยิ่งขึน้ 

4. เป็นสิ่งที่ก ากับผลที่เกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมมากกว่าเป็นสิ่ง
ท านายพฤติกรรม (Humans as Producer rather than Simply Foretellers of Behavior) นั่นคือ 
บคุคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะพยายามท าพฤติกรรมและยอมรบัผลต่างที่เกิดขึน้ 
และจะเลือกพฤติกรรมที่ตอ้งใชค้วามพยายาม และเมื่อลม้เหลวจะหาเหตุผลเพื่อน ามาพัฒนา
ตนเองต่อไป 

ในงานวิจยันี ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะหมายถึงการท่ีผูส้งูอายุ
มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถที่จะปฏิบติัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเพื่อใหเ้กิดสขุภาวะที่ดีได ้

การวัดการรับรู้ความสามารถตนเอง 
การวัดการรับรู ้ความสามารถตนเอง จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย                                

ที่เก่ียวขอ้ง พบว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัรบัรูค้วามสามารถตนเองนัน้ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมิน
ค่า (Rating Scale) 4-6 ระดับ  เลือกได้ 1 ค าตอบ โดยมี ค่าความเชื่ อมั่ นระหว่ าง .80-.94  
ตัวอย่างเช่น  งานวิจัยของพิศมัย สิโรตมรัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความว้าเหว่  การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การสนบัสนุนทางสงัคมและความผาสกุทางใจของผูส้งูอายุ อ าเภอเมือง
ฯ จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 22 ขอ้ เป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่ามี 4 ระดับ ตัง้แต่ “จริงมากที่สุด” จนถึง “เป็นจริงนอ้ยที่สดุ” เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
จากผู้ตอบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “จริงมากที่สุด” ในค าถามเชิงบวกจะได้ 4 
คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “เป็นจริงนอ้ยที่สดุ” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะ
ให้คะแนนตรงกันข้าม   และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 งานวิจัยของไมลา อิสสระสงคราม 
(2562) ไดศ้ึกษาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่อการมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 324 คน ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 25 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณค่า 
5  ระดับ ตัง้แต่ “มากที่สดุ” จนถึง “นอ้ยที่สดุ” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบ
ในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “มากที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก จะได ้4 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง 
“น้อยที่สุด” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกันขา้ม  และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .82 งานวิจัยของยุพา ทองสุข, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, และ ภรภัทร เฮงอุดมทรพัย ์(2562)  ได้
ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผาสกุทางใจของผูส้งูอายุ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 431 คน เป็น
แบบสอบถาม การรบัรูค้วามสามารถของผูส้งูอายทุี่มีลกัษณะที่เฉพาะพฤติกรรมความเชื่อมั่นหรือ
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ความมั่นใจ ความคาดหวังในผลที่เกิดขึน้ก่อนการกระท าพฤติกรรม ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 10 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประเมินค่ามี 4 ระดับ ตัง้แต่ “จริงมากที่สุด” จนถึง “ไม่เป็นความ
จริง” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงมากที่สุด” ใน
ค าถามเชิงบวกจะได ้4 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่เป็นความจริง” จะได ้1 คะแนน 
สว่นค าถามเชิงลบ จะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .80 และงานวิจยัของณ
หทัย ไทรสรสวสัดิ์ (2561) ไดศ้ึกษาปัจจัยและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม
ดูแลตนเองของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เป็นแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นการดแูลสขุภาพตนเอง   ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
จ านวน 11 ขอ้ เป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑ์การให้
คะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 
คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะให้
คะแนนตรงกนัขา้ม  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .88 

สรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกใช้แบบวัดการรับรูค้วามสามารถ                             
ของตนเองโดยปรบัมาจากแบบสอบถามจากงานวิจยัของณหทยั ไทรสรสวสัดิ ์(2561) มีขอ้ค าถาม
จ านวน 11 ขอ้ เป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑ์การให้
คะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได้ 6 
คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย”  จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะให้
คะแนนตรงกนัขา้ม และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .88 โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า   

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองและ

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พบว่ามีงานวิจัยที่บริบทเดียวกันกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเอง คือ การดูแลตนเองและสุขภาวะ ผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยระหว่างการรบัรูค้วามสามารถ
ตนเองกบัการดแูลตนเองและสขุภาวะ ตวัอย่างงานวิจยัของ สธีุรา บุญแตม้, มณีรตัน ์ธีระวิวฒัน ,์ 
สปุรียา ตันสกุล, และ นิรตัน ์อิมามี (2561) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่สมัพันธก์ับพฤติกรรมการดแูลตนเอง
ของผูท้ี่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จงัหวดัสพุรรณบุรี การวิจยัเชิงส  ารวจแบบภาคตดัขวางกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 80 คน พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการดแูลตนเอง ดงันี ้1.
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา  (r=.381, p<.001) 2.มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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(r=.381, p=.027) ความคาดหวังในผลดี (r=.292, =<.001) 3.มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
การดูแลตนเองดา้นออกก าลงักาย การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (r=.243,  p<.001) งานวิจยัของ
เชคสเปียร์-ฟ้ิ นและคณะ  (Shakespeare-Finch, Rees, & Armstrong, 2015) ได้ศึกษาแรง
สนับสนุนทางสงัคม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การบาดเจ็บและสุขภาวะในหน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 60 คน พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุข
ภาวะ และสามารถท านายระดบัสขุภาวะได ้(r = .62, p < .001) งานวิจยัของสทุธินี ชยัเฉลิมศกัดิ์, 
นารีรตัน์ จิตรมนตรี, และ วีนัส ลีฬหกุล (2562) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน ต่อพฤติกรรมการดแูลตนเองหลงัผ่าตดัในผูป่้วยสงูอายุที่ไดร้บัการท าผ่าตัด
กระดูกสันหลงั โดยเป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง ผลการวิจัยพบว่าผูป่้วยสูงอายุกลุ่มทดลองหลัง
ไดร้บัโปรแกรมการส่งเสริมการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองหลงัผ่าตัด
กระดูกสันหลังส่วนเอวมีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดสูงกว่าผูป่้วยสูงอายุ
กลุ่มควบคุมที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<.001) งานวิจัยของเอก
ภพ จันทรส์ุคนธ์, วิภาดา ศรีเจริญ , และ กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น (2560) ได้ศึกษาปัจจัยพยากรณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที่  2 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 366 คน ผลการวิจยัพบว่า ส าหรบัปัจจยัที่พยากรณพ์ฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ทัศนคติ (beta = .388 p-value < .001 ) การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง (beta = .263 p-value < .001) แรงสนับสนุนทางสังคม (beta = .185 p-value = < 
.001)  

จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น  พบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง และสุขภาวะ จึงคาดไดว้่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง  โดยผู้สูงอายุที่มีการรับรูค้วามสามารถ                                 
ของตนเองสูงกว่าจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองต ่ากว่า 
 

5.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเอง 

5.2.1 การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางดา้นสังคม หมายถึง สิ่งที่ผูร้บัไดร้บัการสนับสนุนในดา้น
ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล  ข่าวสาร  วัตถุสิ่ งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ  
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จากบุคคลหรือกลุ่มคน และเป็นผลใหผู้ไ้ดร้บัปฏิบติัหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผูร้บั
ต้องการจนเกิดภาวะการมีสุขภาพดี (House, 1987) นอกจากนีย้ังมีการให้ค าจ ากัดความการ 
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง  สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถือเป็น
แรงผลักดันให้ผู ้รบัไปสู่เป้าหมายที่ผู ้ให้ต้องการ เช่น ข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรือทางอารมณ์ 
สอดคลอ้งกับ Caplan and Killea (1976 อา้งถึงใน อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, 2553) ไดส้รุปว่า 
การสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการไดร้บัการ
ยอมรบัจากบบุคคลอ่ืน การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ไม่ใช่เพียงแต่ไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นวตัถุ
หรืออารมณ์ สอดคล้องกับ ไวส์ (Weiss, 1973) ให้ความหมายว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้จากการท าหน้าที่ของบุคคลในครอบครวั  องค์การและสังคม โดยมีการ
สนับสนุนกันในดา้น ต่าง ๆ เช่น ความรกัใคร่ผูกพัน ท าใหบุ้คคลรูส้ึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย เป็น
ความช่วยเหลือใน รูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้การไดร้บัค าแนะน าการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  ความมี
คุณค่าในตนเอง ทั้งนี ้ ยังรวมถึงการที่บุคคลไดม้ีโอกาสเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นดว้ย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ Tilden (1985 อา้งถึงใน กาญจนา พานิชมาก, 2546)  ไดใ้ห้ความหมายของการ
สนับสนุนทางสงัคมว่าอยู่ในรูปแบบของความรูส้ึกอ่ิมใจหรือพึงพอใจต่อความตอ้งการทางสงัคม  
จากความส าเรจ็ในสมัพนัธภาพ  

ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการสนับสนุน  คือ บุคคลรับรูถ้ึงการได้รับ 
ความช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดา้นจิตใจ ไดร้บัการ
ยอมรบัจากบคุคลในสงัคม 

องคป์ระกอบของการสนับสนุนทางสังคม  
มีผูท้ี่ศกึษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการสนบัสนนุทางสงัคม ดงันี ้

Cobb Sidney (1976 อ้างถึงใน วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล า้ , 2551) ได้แบ่ง
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ชนิด คือ 

1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นข้อมูลที่ท าให้
บคุคลเชื่อว่าไดร้บัการดแูลจากบคุคลใกลช้ิด  

2 .การสนับสนุนดา้นการยอมรบัยกย่อง (Esteem support) เป็นขอ้มูลที่
ท าใหบ้คุคล รูส้กึว่าตนเองมีคณุค่าและเป็นที่ยอมรบัของบคุคลในสงัคม 

3. การสนับสนุนดา้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Socially support) เป็น
ขอ้มลู บอกใหท้ราบว่าบคุคลมีสว่นรว่มในการขบัเคลื่อนสงัคม 
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Scaefer, et al. (1981 อา้งถึงใน วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล า้, 2551) แบ่งการ
สนบัสนนุทางสงัคมเป็น 3 ชนิด คือ 

1. การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์  (Emotional support) หมายถึ ง  
การสนบัสนนุ คุน้เคยหรือยืนยนัความมั่นใจ 

2. การสนับสนุนทางดา้นวตัถุ (Tangible Support) หมายถึง การใหค้วาม
ช่วยเหลือ ดา้นวตัถ ุสิ่งของตามความตอ้งการ 

3. การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึง 
การใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูล และขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกับพฤติกรรมของผูร้บัการสนับสนุน ตนเอง
ไดร้บัความช่วยเหลือในดา้นเองตอ้งการ หรือพบ กบัปัญหาจากบุคคลรอบขา้ง เช่น การไดร้บัก าลงัใจ การ
ไดร้บัความช่วยเหลือดา้นการเงิน หรือการ ไดร้บัข่าวสารหรือขอ้มลูยอ้นกลบั ท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองเป็นสว่น
หนึ่งของครอบครัวหรือองค์กร บุคคล ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่อยู่ใน
เครือข่ายสงัคมของเขา ซึ่งมีความเก่ียวขอ้ง หรือมีความสมัพันธต่์อกัน ซึ่งแต่ละบุคคลมีเครือข่ายสงัคม
ของตนเองดังนั้น ระบบการสนับสนุนทาง สังคมมักจะมาจากคนในกลุ่มที่มีความสนิทสนมใกลช้ิดกัน
มากกว่าคนในกลุ่มอ่ืน (มนสั บญุประกอบ และ พรรณี บญุประกอบ, 2549, อา้งถึงใน วิภาวรรณ ลิขิตเลิศ
ล า้, 2551) 

Jacobson (1986 อ้างถึงใน วิภาวรรณ  ลิขิตเลิศล ้า , 2551) ให้ระบุ
ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคมไว ้3 ชนิด คือ 

1. การสนับสนุนด้านอารมณ์  (Emotional support) เป็นพฤติกรรมที่ 
ท าใหบ้คุคลไดร้บัการดแูลเอาใจใสจ่ากบบคุคลอ่ืน ท าใหส้บายใจ และรูส้กึมั่นคงปลอดภยั  

2. การสนับสนุนดา้นสติปัญญา (Cognitive support) เป็นขอ้มูลข่าวสาร 
ความรูห้รือ ค าแนะน าที่จะช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้กบัตนเองและช่วยใหส้ามารถปรบัตวัต่อ
การ เปลี่ยนแปลงนัน้ได ้

3. การสนับสนุนด้านสิ่งของ (Materials support) หมายถึง สิ่งของและ
บรกิารต่าง  ๆที่จะช่วยใหบ้คุคลสามารถแกปั้ญหาได ้

เฮาส์  (House, 1987) ให้แนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมว่ า
ประกอบดว้ยการ สนบัสนนุ 4 ดา้น คือ 

1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์(Emotional support) เป็นการใหก้ารยอมรบั
นบัถือ ความผกูพนักบับคคลอ่ืนในสงัคม 
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2. การสนับสนุนดา้นการประเมินเพื่อการสนับสนุน (Appraisal support) 
ไดแ้ก่ ใหค้  าแนะน า การใหข้อ้มูลป้อนกลบั และการเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นในสงัคมซึ่งจะ ท าใหเ้กิด
ความมั่นใจ 

3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) เป็นการให้
ขอ้มลู ค าแนะน า ขอ้เท็จจรงิที่เป็นประโยชน ์เพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

4. การสนับสนุนด้านการช่วยเหลือในการกระท ากิจกรรมรวมทั้ง                       
การใหส้ิ่งของเงินทอง (Instrument support) เป็นการช่วยเหลือโดยจัดหาเงินทุน เครื่องมือและบริการที่
จ  าเป็น 

จากการทบทวนเอกสารในการก าหนดความหมายของการสนับสนุนทาง
สงัคมซึ่งผูว้ิจยัสรา้งตัวแปรดงักล่าวจากการประยุกตอ์งคป์ระกอบของ Scaefer, et al. (1981 อา้ง
ถึงใน วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล า้, 2551) มาเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรอิสระและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งนี ้ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูข้องผู้สูงอายุต่อการได้รับความ
ช่วยเหลือดา้นอารมณ ์ดา้นวตัถุ ดา้นขอ้มลูข่าวสาร เพื่อท าใหเ้กิดพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองใน
ดา้นต่างๆ ของผูสู้งอายุจากทางเจา้หนา้ที่ภายในสถานสงเคราะห ์และเพื่อนในสถานสงเคราะห์
คนชรา 

การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
การวัดการสนับสนุนทางสงัคม จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

พบว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัการสนับสนุนทางสงัคมนัน้  มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) 5-6 ระดบั เลือกได ้1 ค าตอบ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .90-.95  ตวัอย่างงานวิจยัของ
สปุราณี แตงวงษ์ (2551) ไดศ้ึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันกับความผาสุกในชีวิตของผูสู้งอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้นดอนขนาก  
จงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้งูอายจุ านวน 171 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 25 
ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5  ระดับ ตัง้แต่ “เป็นจริงมากที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” 
เกณฑ์การใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถ้าตอบ “เป็นจริงมากที่สุด” ใน
ค าถามเชิงบวก จะได ้5 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได ้1 คะแนน ส่วน
ค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .95  งานวิจยัของวิภาวรรณ ลิขิต
เลิศล า้ (2551) ไดศ้ึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ จ านวน 239 คน ประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ มี
ลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6  ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑก์ารให้
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คะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 
คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย”  จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะให้
คะแนนตรงกันขา้ม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และงานวิจัยของวิลาวัลย ์รตันา (2552) ได้
ศึกษาการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลสุ
ราษฎรธ์านี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้งูอายุจ านวน 200 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 21 ขอ้ 
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ “จริงมากที่สุด” ถึง “จริงนอ้ยที่สุด” เกณฑ์
การใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงมากที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก 
จะได ้5 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “จรงินอ้ยที่สดุ” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบ
จะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม  โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .90 

สรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม             
โดยปรบัปรุงจากงานวิจัยของวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล า้ (2551) ประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ขอ้ มี
ลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6  ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑก์ารให้
คะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 
คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย”  จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบ                  
จะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .95 โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็น
ผูไ้ดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองและ

การสนบัสนนุทางสงัคม พบว่ามีงานวิจยัที่บรบิทเดียวกนักบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง คือ การ
ดแูลตนเองและสขุภาวะ ผูว้ิจยัจึงศึกษางานวิจยัระหว่างการสนบัสนนุทางสงัคมกบัการดแูลตนเอง
และสุขภาวะ โดยพบงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการดูแลตนเอง ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของกชชุกร 
หว่างนุ่ม (2550) ไดศ้ึกษาการสนบัสนนุทางสงัคมกบัความสามารถในการดแูลตนเองของผูส้งูอายุ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูสู้งอายุ จ านวน 120 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสู้งอายุโรคมะเร็งที่ไดร้บัยาเคมีบ าบัดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .67) งานวิจัยของเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย (2553) ศึกษาการ
สนับสนุนทางสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการดแูลตนเองของผูส้งูอายุในจงัหวดัสมทุรปราการ  
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผูส้งูอายุจ านวน 416 คน พบว่า การสนับสนุนจากเพื่อนและเพื่อนบา้นยิ่งมี
มากท าให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 และการ
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สนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและสังคมยิ่งมีมากท าใหก้ารดูแลตนเองของผูสู้งอายุดีขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  

งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาวะ ตัวอย่างเช่น 1) งานวิจัยของฤดีมาศ พุทธ
มาตย ์(2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางใจของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะหค์นชราในกลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้งูอายุที่อาศยัอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชราของรฐัใน
ภาคเหนือตอนบน จ านวน  110 ราย 2) งานวิจัยของบุญพา รัตนา, ไกรถาวร ผจงจิต, และ 
นพวรรณ เปียซื่อ (2562) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัสว่นบุคคลและการสนบัสนุนทางสงัคม 
กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรือ้รงั ที่อาศัยอยู่ตามล าพังในชุมชน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูส้งูอายุโรคเรือ้รงัที่อาศยัอยู่ตามล าพงัจ านวน 262 คน และ 3) งานวิจัยของ สมบูรณ ์สชุาดา, โส
มานุสรณ์ สิริลกัษณ์, และ สุ่มเงิน ชมนาด (2561) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการสูงวัย
อย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ  จ านวน 100 คน โดยทั้ง 3 งานวิจัย เป็นงานวิจัยที่ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมและสขุภาวะในกลุม่ผูส้งูอายุ โดยมีผลการวิจยั ดงันี ้
1) การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาวะทางใจในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 (r = .60) 2) มีความสมัพนัธก์ับการรบัรูภ้าวะสขุภาพกาย (r= .148, p= .05) 
และ 3) มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัความผาสกุดา้นจิตวิญญาณและการสงูวัย
อย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ   .01  (r  =  .59  และ   .38  
ตามล าดบั) และจากผลการวิจยัจึงสรุปไดว้่าการสนับสนุนทางสงัคมและสุขภาวะมีความสมัพนัธ์
ทางบวก 

จากการทบทวนงานวิจั ยข้างต้น  พบว่ าก ารสนับสนุ นทางสังคม                                
มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองและสุขภาวะ  จึงคาดได้ว่าการสนับสนุนทางสังคม                        
จะมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง โดยผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสงู
กว่าจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่ากว่า 
 

5.2.2 การรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรากับพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเอง 

ในการวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการรบัรูบ้รรทดัฐานสงัคมมาศกึษาเก่ียวกบั
การรบัรูแ้นวทางปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องจากการรบัรูบ้รรทัดฐานทางสังคม 
หมายถึง แนวทางปฏิบติัของสงัคมเพื่อใหส้มาชิกของ สงัคมท าตามระเบียบแบบแผน กฎขอ้บงัคบั 
จารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ , 2527) ส่วน  Aizen, & 
Fishbein (1980 อา้งถึงใน นฐักรณ ์วรเชษฐบญัชา, 2559)  กลา่วว่า การรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม 
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หมายถึง การรับรูข้องบุคคลต่อสิ่งที่บุคคลนั้นให้ความส าคัญ  และคิดว่าตนเองควรกระท า
พฤติกรรมนัน้หรือไม่ ถา้การรบัรูข้องบุคคต่อสิ่งนัน้ไม่ใหค้วามส าคญั ตนเองก็จะไม่มีความตัง้ใจที่
จะกระท าพฤติกรรมนัน้ ซึ่งเมื่อผูส้งูอายเุขา้มารบับรกิารในสถานสงเคราะหค์นชรามีแนวทางปฏิบติั 
ดงันัน้ ผูส้งูอายุที่เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชราตอ้งใหค้วามส าคญักบัแนวทางปฏิบติั
ของสถานสงเคราะหค์นชราจึงท าตามแนวทางที่ก าหนด แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราจึง
เป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานสังคมภายในสถานสงเคราะห์ชรา โดยแนวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะห์คนชราเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึน้มาเพื่อใหป้ฏิบัติตามแนวทางในการด าเนินชีวิตภายใน
สถานสงเคราะห์เพื่อให้เกิดความสงบเรียบรอ้ย โดยระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการ
ให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ระบุไว้ในหมวดที่  4 ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ และหมวดที่  5 
มาตรการส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารไม่ปฏิบติัตามระเบียบ  

ดังนั้น การรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา ในงานวิจัยนี ้หมายถึง 
ผูสู้งอายุรบัรูถ้ึงการด าเนินชีวิตภายในสถานสงเคราะหค์นชรา เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านกาย จิตใจ ละสังคม โดยปฏิบัติตามระเบียบของกรมกิจ                 
การผูส้งูอายวุ่าดว้ยการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ2558  

การวัดการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา 
การวดัการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม ตามที่ Aizen, & Fishbein (1980 อา้งถึงใน 

นฐักรณ์ วรเชษฐบญัชา, 2559) ไดเ้สนอการวดัการรบัรูบ้รรทัดฐานทางสงัคม 2 วิธี คือ 1) การวัด
การรบัรูบ้รรทัดฐานทางสังคมทางตรง คือ การประเมินความเชื่อที่มีต่อความคิดเห็นของบุคคล 
ส่วนมากจะมีความส าคัญต่อตน และคิดว่าตนควรกระท าหรือไม่ควรกระท าพฤติกรรมนัน้ และ2) 
การรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม ทางออ้ม คือ การวดัความเชื่อเก่ียวกบับุคคลที่ใกลช้ิดต่อการกระท า
ของตน ซึ่งไดม้าจากการรบัรูจ้าก ความคาดหวงัของบุคคลที่อยู่แวดลอ้ม และตนจะใชก้ารรบัรูท้ี่
ไดม้าตดัสินใจที่จะกระท าตามบคุคลที่ใกลช้ิด 

การวัดการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา จากการทบทวนเอกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัการสนบัสนุนทางสงัคมนัน้ มีลกัษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 4-7 ระดบั เลือกได ้1 ค าตอบ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .878-.92 
ตัวอย่างงานวิจัยของอังศินันท์ อินทรก าแหง และ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกกุล (2561)ได้ศึกษา
อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทดัฐานทางสงัคมวฒันธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสขุภาพที่ดีและ
สุขภาวะครอบครวัโดยส่งผ่านความรอบรูด้า้นสุขภาพของครอบครวัในชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัย
ผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างคือคู่สมรสชาย-หญิง รวม 413 คน ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 9 ขอ้ มี
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ลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑก์ารให้
คะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “เป็นจริงมากที่สุด” ในค าถามเชิงบวก 
จะได ้4 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จรงิที่สดุ” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะ
ใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .878 มีค่าสหสมัพนัธค์ะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
(Item – total correlation) อยู่ระหว่าง .445 - .810 งานวิจยัของสมญาภรณ ์พทุธรกัษา, บงัอร ศภุ
วิทิตพัฒนา, และ กรรณิการ ์กันธะรกัษา (2559) โดยศึกษาเรื่อง ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอา้งอิง 
การรับรูก้ารควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการออกก าลังกายของสตรีตั้งครรภ์ ในกลุ่ม
ตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 14 - 18 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์
โรงพยาบาลพิจิตร จ านวน 102 คน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 22 ขอ้ มีลักษณะเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงที่สุด” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบ
เลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “เป็นจรงิมากที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก จะได ้7 คะแนน และ
ลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงที่สุด” จะได้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะให้คะแนน                  
ตรงกนัขา้ม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .92 

จากการทบทวนเอกสารพบว่า แบบสอบถามวัดเก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคม 
ส่วนใหญ่เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 4-7 ระดับ เลือกได ้1 ค าตอบ งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการ
รบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง ในการวิจัย
ครัง้นีผู้ว้ิจยัสรา้งแบบวดัการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราตามนิยามเชิงปฏิบติัการ มี
ลกัษณะมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ส่วนค าถามเชิงลบจะให้
คะแนนตรงกันขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่ปฏิบั ติตามกฎระเบียบของ
สถานสงเคราะหม์ากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองและ               

การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา พบว่ามีงานวิจยัที่บริบทเดียวกนักบัพฤติกรรมดแูล            
สขุภาวะตนเอง คือ การดแูลตนเองและสขุภาวะ จึงศึกษางานวิจยัที่ศึกษาการรบัรูบ้รรทดัฐานทาง
สงัคมที่มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ อย่างเช่นงานวิจัยของอังศินันท ์อินทรก าแหง และ ฉัตรชัย เอก
ปัญญาสกกุล (2561) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทดัฐานทางสงัคมวฒันธรรม
ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ครอบครวัในชมุชนกึ่งเมือง : การวิจยัผสานวิธี กลุม่ตวัอย่าง คือ คู่สมรสเพศหญิง 200 คน และเพศ
ชาย 213 คนรวม 413 คน พบว่า รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตดุา้นจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทดั
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ฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรส มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (𝑥2=95.23, df=78, p-

value= .09, 𝑥2/df=1.22, RMSEA=.02, SRMR=.03, GFI=.96, CFI=1.00, NFI=.99) งานวิจัย
ของสมญาภรณ์ พุทธรกัษา และคนอ่ืน ๆ (2559) โดยศึกษาเรื่อง ทัศนคติ บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง 
การรับรูก้ารควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการออกก าลังกายของสตรีตั้งครรภ์ ในกลุ่ม
ตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 14 - 18 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์
โรงพยาบาลพิจิตร จ านวน 102 คน พบว่า ทศันคติบรรทดัฐานกลุม่อา้งอิง และการรบัรูก้ารควบคมุ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความตั้งใจในการออกก าลงักายในระยะ
ตัง้ครรภอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r =.325, r=.477, r = .474, p<.01) ตามล าดับ และงานวิจัย
ของชญานิกา ศรีวิชัย (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่ติดเกม
คอมพิวเตอร:์ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เด็กวยัรุ่นที่ติดเกมคอมพิวเตอร ์หมายถึง เด็กอายุ10-14 
ปีที่มีประสบการณ์การเล่นเกมคอมพิวเตอรท์ั้งที่บ้านหรือที่รา้นเกมออนไลน์ที่ท า แบบประเมิน 
Problem Video Game Playing (PVP) ไดค้ะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน จ านวน 237 คน 
พบว่า ทัศนคติบรรทัดฐานทางสังคม การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวก   
กับพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .001 (r = .250, .141 และ .234 
ตามล าดบั) 

จากงานวิจัยข้างต้น พบผลที่ส  าคัญ คือ ผู้ที่มีการรับรูบ้รรทัดฐานทางสังคม            
อย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าพึ่งประสงค์มาก จึงคาดได้ว่าการรบัรูแ้นวปฏิบัติ           
ของสถานสงเคราะหค์นชรามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง โดยผู้สูงอายุที่มี           
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูกว่าจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่า
ผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 

ส่วนที ่6 ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
ในการวิจัยครัง้นี ้ไดศ้ึกษาลกัษณะทางชีวสงัคมของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ เพศ  และระยะเวลา

พ านกัในสถานสงเคราะหค์นชรา ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะทางชีวสงัคมกบัพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผูส้งูอาย ุดงันี ้ 

6.1 เพศกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
ดุลยา จิตตะยโศธร (2551) กล่าวว่า บทบาททางเพศ เป็นบทบาทที่สังคมหนึ่ง

คาดหวงัใหเ้พศชายหรือเพศหญิงแสดงออกว่าถึงความเป็นชายหรือหญิง ซึ่งการก าหนดบทบาท
ทางเพศ มี 2 ปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ ปัจจยัทางดา้นชีวภาพ และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
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โดยปัจจัยทางชีวภาพจะเป็นตัวก าหนดความแตกต่างทางกายภาพระหว่างชายและหญิง ส่วน
ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มจะมีอิทธิพลในการหล่อหลอมลกัษณะความเป็นชายหรือความเป็นหญิง
ใหเ้กิดขึน้ตามที่สงัคมนัน้ๆ คาดหวงั ซึ่งสงัคมแต่ละสงัคมมีเอกลกัษณข์องความเป็นเพศชายและ
เพศหญิงที่แตกต่างกนัออกไป เอกลกัษณท์างเพศเป็นการแสดงออกถึงคณุลักษณะของความเป็น
เพศ เช่น เพศชายเป็นเพศที่รกัอิสระ ตัดสินใจเด็ดขาดมีความหนักแน่น ชอบแสดงอ านาจ ฯลฯ 
ในขณะที่เพศหญิงเป็นเพศที่ถกูมองว่ามีคณุลกัษณะที่ตอ้งถนอมรกัษา มีความเอือ้อารี เขา้ออกใจ
เขา้ใจผูอ่ื้น ฯลฯ จึงท าใหเ้พศหญิงไดถู้กฝึกใหก้ารดแูลและเขา้ใจบุคคลอ่ืน จึงท าใหส้ามารถน ามา
ปรบัปรุงพฒันาในการดแูลตนเองได ้

งานวิจัยของจิราภรณ์ ใจสบาย (2553) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุในชมรมผู้สู งอายุ  เขตบางกอกน้อย  ก รุงเทพมหานคร                          
โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ มี เพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน                       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุที่มีเพศหญิง มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง    
ดีกว่าเพศชาย และงานวิจัยของกิ่งเพชร ศรีเทียน (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสู้งอายุจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 291 คน พบว่ามีความสมัพันธ์ระหว่าง
เพศกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง พบว่า ผูส้งูอายเุพศชายกบัผูส้งูอายเุพศหญิงมีพฤติกรรม
การดแูลสขุภาพตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = .035) 

จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงคาดไดว้่าเพศแตกต่างกันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองแตกต่างกัน งานวิจัยนี ้จึงน าเพศสภาพมาก าหนดใน 
การแบ่งกลุม่ 2 กลุม่ คือ ผูส้งูอายเุพศชาย และผูส้งูอายเุพศหญิง  

6.2 อายุกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง  
เมื่ อมีอายุมากขึ ้นผู้สูงอายุหลายคนจะมีสุขภาพกายและจิต เสื่ อมถอยลง 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารท าได้น้อยลง ผู้สูงอายุจึงไม่สนใจที่จะเรียนรู ้หรือรบัรูเ้รื่อง                
การดแูลตนเองและการปฏิบติัตนที่ถกูตอ้งเพื่อสขุภาวะของตนเองได ้ดงันัน้ผูส้งูอายุที่ยงัมีอายนุอ้ย 
หากไดม้ีการปฏิบัติดูแลตนเองอย่างถูกต้องสม ่าเสมอก็จะมีสุภาพกายและจิตเป็นปกติ ดังเช่น
งานวิจยัของสรุีย ์กาญจนวงศ ์(2540) ศกึษางานวิจยัเรื่องคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุในประเทศไทย  
การศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเองเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของผูสู้งอายุ พบว่า 
อายุมีความสมัพันธ์กบัปัญหาสขุภาวะทางจิต เมื่อมีอายุมากขึน้ผูสู้งอายุจะเริ่มมีปัญหาทางดา้น
จิตใจมากขึน้ด้วย งานวิจัยของจิราภรณ์ ใจสบาย (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา
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พบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อยที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกนอ้ย 
ที่มีอายุ 60-65 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกต่างจากผู้สูงอายุในชมรม
ผูส้งูอายทุี่มีอาย ุ66-70 ปี และ 71 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงคาดไดว้่าอายุแตกต่างกันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองแตกต่างกัน งานวิจัยนีจ้ึงน าอายุมาก าหนดในการแบ่งกลุ่ม 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี กลุ่มผูส้งูอายุที่มีอายุมากกว่า 70-80 ปี และกลุ่ม
ผูส้งูอายทุี่มีอาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิ จัย ได้นาทฤษฎี การเรียน รู้ท างปัญญ าสังคมของแบนดู รา  

(Bandura,1986) มาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาและการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  
ซึ่งได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคล เกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ                
จากตัวแบบ เนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอ การเรียนรู้             
จึงเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกบับุคคล โดยทัง้สภาพแวดลอ้มทางสงัคม
และบุคคล ต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน และมีความส าคัญเท่ากัน  ดังนั้น จึงแบ่งสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมไดเ้ป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและปัจจัยดา้นบุคคล จากการ
ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจัยดา้นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเอง ไดแ้ก่ การกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง  ไดแ้ก่ การ
สนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา  

นอกจากนี ้  งานวิจัยนี ้ยั งได้ศึกษาลักษณะทางภูมิ หลังที่ ส  าคัญ บางประการ  
ของผูสู้งอายุเพื่อเป็นตัวแปรที่ใชใ้นการวิเคราะหก์ลุ่มย่อย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รุปภาพ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรส าคญั เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเอง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ  พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 

 
 
 
 



  49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบงานวิจยั 

นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกถึง                            

ในการเอาใจใสต่่อตนเองเรื่องสขุภาพ ในแต่ละดา้นผูว้ิจยัไดก้ าหนดความหมาย 
1.  พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย หมายถึง การกระท าของบุคคล                                    

ที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสขุภาพ ทางดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย การดแูลสขุภาพ
รา่งกายตนเอง การออกก าลงักาย การรบัประทานอาหารและยา การพบแพทยต์ามนดั 

2.   พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ หมายถึง การกระท าของบุคคล                                        
ที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสุขภาพทางดา้นจิตใจ ประกอบดว้ย การมีเป้าหมาย                            
ในชีวิต ภาวะซมึเศรา้ ทกัษะทางสงัคม ความมั่นคงของอารมณต์วัเอง การเห็นคณุค่าในตนเอง 

ลักษณะทางชีวสังคม 

เพศ อายุ 
 

 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
- สขุภาวะดา้นรา่งกาย  
- สขุภาวะดา้นจิตใจ  
- สขุภาวะดา้นสงัคม 

ปัจจยัดา้นบคุคล 
- ความกรุณาต่อตนเอง 
- การมองโลกในแง่ดี 
- การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม 
- การสนบัสนนุทางสงัคม 
- การรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชรา 
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3. พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม หมายถึง การกระท าของบุคคล                                  
ที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสุขภาพทางด้านสังคม ประกอบดว้ย การรบัรูคุ้ณค่า                         
จากการเป็นผูช้่วยเหลือบคุคลอื่น 

ผูว้ิจัยสรา้งแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในผูสู้งอายุ ตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตามแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรม (Orem, 1995) และแนวคิดสุขภาวะของทรอยและคณะ 
(Troy et al., 1998) มีขอ้ค าถามจ านวน 34 ขอ้ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยในแต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรวัดประเมิน 6 ระดับ ตัง้แต่ “ปฏิบติัเป็นประจ า” จนถึง “ไม่เคย
ปฏิบัติเลย” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถา้ตอบ “ปฏิบัติเป็น
ประจ า” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได ้1 
คะแนน ในค าถามเชิงลบ ใหค้ะแนนตรงกันขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ความกรุณาต่อตนเอง หมายถึง การรบัรูข้องผูสู้งอายุเก่ียวกับความทุกข ์ตระหนักว่า
ความผิดพลาด   ต่างๆ เป็นประสบการณอ์ย่างหนึ่งที่จะผ่านไปตามความเป็นธรรมดาของคน มีสติ
ในการจัดการปัญหา มี ความ อ่อนโยนกับตนเอง ไม่ โทษตนเองและไม่ท าร้ายตนเอง                                  
และมีความตอ้งการที่จะตนเองพน้จากความทกุข ์ โดยมี 3 ดา้นดงันี ้ 

1. ความการุณยต์นเอง (self-kindness) คือ การที่ผูส้งูอายุยอมรบัและเขา้ใจตนเอง
ดว้ย ไม่ตีตราหรือตัดสินตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาดและความลม้เหลว โดยไม่กล่าวโทษตนเอง 
ต าหนิ ตนเอง และวิพากษว์ิจารณข์องตนเองจากสิ่งที่เกิดขึน้ 

2. ความเป็นปุถุชน (common humanity) คือ ผู้สูงอายุยอมรับความผิดพลาด                               
หรือความทุกข์ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทุกคนเกิดมาต้องประสบและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึน้                              
กบัทกุคนเหมือนๆ กนั ไม่ใช่เกิดขึน้กบัตนเพียงคนเดียว 

3. การครองสติ (mindfulness) คือ ผูส้งูอายตุระหนกัรูถ้ึงอารมณใ์นปัจจุบนั สามารถ
จัดความสมดุลของอารมณ์ด้านลบและได้บวกได้ โดยไม่พยายามหนีปัญหา สามารถควบคุม
อารมณแ์ละการแสดงออกใหเ้ป็นปกติ 

ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัความกรุณาต่อตนเองจากงานวิจยัของวชัราวดี บุญสรา้งสม (2556) มา
ปรบัปรุงและพัฒนาแบบวัดตามนิยามศัพทป์ฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสมกับการใชง้านในผูสู้งอายุ
และบริบทของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  มีข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ โดยแบบวัดเป็น
มาตรวัดประเมินตนเอง (Self-report) ซึ่งแบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า มี 6 หน่วย จาก 
“ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สดุ” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ถา้ตอบ 
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“จริงที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได ้1 
คะแนน สว่นค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่
มีความกรุณาต่อตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

การมองโลกในแง่ดี  หมายถึง ผู้สูงอายุรับรูต่้อสถานการณ์ต่างๆ ในทางบวก  และ
อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ในทางบวก และเชื่อว่าตนเองสามารถท าให้เกิดสิ่งดีๆ  ลักษณะของ              
การมองโลกในแง่ดี ประกอบดว้ย 1) การใหเ้หตุผล คือ การประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาว่า
สามารถจัดการที่ไม่ดีและขา้มผ่านไปได้ 2) การให้ความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ล่วงหน้า              
ถึงอนาคตที่ดี เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เข้ามาว่าน่าจะเป็นอย่างที่คิดไว ้เช่น              
การคาดหวงัว่าเมื่อมีเหตกุารณไ์ม่ดีเกิดขึน้หลงัจากนัน้ก็จะมีสิ่งดีๆ ตามมา หรือเมื่อตอ้งเผชิญกับ
ปัญหาก็คาดหวังว่าจะไดร้บัก าลงัใจจากครอบครวัเสมอ เป็นตน้ 3) การแสดงอารมณ ์คือ สภาวะ
ทางจิตใจที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเรา้มากระตุ้น เช่น การรูส้ึกผ่อนคลายหรือการรูส้ึก                 
มีความสขุ เป็นตน้ และ 4) การมีเจตคติ คือ ความรูส้ึกทางจิตใจที่เกิดจากประสบการณ ์การเรียนรู ้
ท าให้มีท่าทีหรือความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่น การมองโลกในแง่ดี
เก่ียวกบัอนาคต และเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเหตกุารณช์ั่วคราวเท่านัน้ 

ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัการมองโลกในแง่ดีที่พฒันาจากงานวิจยัของกนกอร เนตรช ู(2561) มีขอ้
ค าถามจ านวน 11 ขอ้ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถ้าตอบ 
“จริงที่สุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง  “ไม่จริงเลย” ได้ 1 
คะแนน ในค าถามเชิงลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม ผูส้งูอายุที่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่ามีการมองโลก
ในแง่ดีมากกว่าผูส้งูอายทุี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่ผู ้สูงอายุมีความมั่นใจว่าตนเอง
สามารถที่จะปฏิบติัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเพื่อใหเ้กิดสขุภาวะที่ดีได ้

ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองโดยปรบัมาจากแบบสอบถามจาก
งานวิจยัของณหทยั ไกรสรสวสัดิ์ (2561) มีขอ้ค าถามจ านวน 8 ขอ้ เป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบั 
ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่ละขอ้ 
ถา้ตอบ “จริงที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก จะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” 
จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า   
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การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรบัรูข้องผูสู้งอายุต่อการไดร้บัความช่วยเหลือ
ด้านอารมณ์  ด้านวัตถุ ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่ อท าให้เกิดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง                  
ในดา้นต่างๆ ของผูส้งูอายจุากทางเจา้หนา้ที่ภายในสถานสงเคราะห์ และเพื่อนในสถานสงเคราะห์
คนชรา 

ผูว้ิจัยเลือกใชแ้บบวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยปรบัปรุงจากงานวิจัยของวิภาวรรณ 
ลิขิตเลิศล า้ (2551) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 11 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 
ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑก์ารใหค้ะแนน จากผูต้อบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละ
ขอ้ ถา้ตอบ “จริงที่สดุ” ในค าถามเชิงบวก จะได ้6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริง
เลย” จะได ้1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกันขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่า
แสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

การรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา หมายถึง ผูส้งูอายุรบัรูถ้ึงการด าเนิน
ชีวิตภายในสถานสงเคราะหค์นชรา เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองด้านกาย จิตใจ และสังคม  โดยปฏิบัติตามระเบียบของกรมกิจการผู้สูงอายุว่าดว้ยการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ2558 

ผู้วิจัยสร้างแบบวัดการรับรู ้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราตามนิยามเชิง
ปฏิบติัการ มีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ เป็นลกัษณะมาตรวดัประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ”            
ถึง “ไม่จริงเลย” ส่วนค าถามเชิงลบจะใหค้ะแนนตรงกนัขา้ม  โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ี่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานสงเคราะหม์ากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูสู้งอายุที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกันมีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวม

และรายดา้นต่างกนั โดยมีสมมติฐานย่อย คือ  
1.1 ผู้สูงอายุเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและ                          

รายดา้นแตกต่างกนั 
1.2 ผูสู้งอายุที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและ

รายดา้นแตกต่างกนั 
2.ปฏิสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยภายในบุคคลกับปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้ง

กับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งดา้นรวมและรายดา้นของผู้สูงอายุทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มที่มี
ลกัษณะอื่นๆ โดยมีสมมติฐานย่อย คือ   
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2.1 ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก และมีการสนับสนุนทางสังคมมาก                                      
จะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่าผูส้งูอายใุนกลุม่ที่มีลกัษณะอ่ืนๆ 

2.2 ผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมาก และมีการสนบัสนนุทางสงัคม
มากจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่าผูส้งูอายุในกลุม่ที่มีลกัษณะ
อ่ืนๆ 

2.3 ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก และมีการสนับสนุนทางสังคมมาก                            
จะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่าผูส้งูอายใุนกลุม่ที่มีลกัษณะอ่ืนๆ 

2.4 ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ก า รม อ ง โล ก ใน แ ง่ ดี ม า ก  แ ล ะมี ก า ร รับ รู ้แ น วป ฏิ บั ติ                                                          
ของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่า
ผูส้งูอายใุนกลุม่ที่มีลกัษณะอื่นๆ 

2.5 ผู้สูงอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมาก และมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติ                              
ของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่า
ผูส้งูอายใุนกลุม่ที่มีลกัษณะอื่นๆ 

2.6 ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก และมีการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองทัง้ดา้นรวมและรายดา้นสงูกว่าผูส้งูอายุ
ในกลุม่ที่มีลกัษณะอื่นๆ 

3. ตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่  ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ ดี                                             
การรบัรูค้วามสามารถตนเอง และตวัแปรปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
ทางสงัคม การรบัรูก้ฎระเบียบสถานสงเคราะหค์นชรา สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเอง ดา้นรวมและกลุ่มย่อยที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมแตกต่างกนั ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็ นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์ เชิ ง เปรียบ เที ยบ  (Correlational-
Comparative Study) ที่ศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา สงักัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น ซึ่งในบทนีจ้ะกลา่วถึงรายละเอียดดงันี ้ 

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกครัง้นี ้คือ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจ านวน 13 แห่ง โดยมีผูส้งูอายุทัง้หมด จ านวน 973 คน (กองส่งเสริม
สวสัดิการและคุม้ครองสิทธิผูส้งูอายุ, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้คือผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา สังกัด  

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจ านวน 8 แห่ง โดยก าหนดคณุสมบติัของกลุม่ตวัอย่าง (Inclusion 
criteria) ดังนี ้1) สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาไทยได ้ 2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ดูจากประวัติ
การรกัษาของผูส้งูอายุ และไดร้บัการประเมินแบบประเมินคดักรอง Barthel ADL เป็นผูส้งูอายุติด
สังคมหรือติดบ้าน   ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน 3 ) เป็น
ผูร้บับริการของสถานสงเคราะห์คนชรามากกว่า 6 เดือน ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างไดม้าจากการ
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใชเ้กณฑจ์ านวนตวัแปรที่ศึกษาของแฮรแ์ละคณะ (Hair, Black, Babin, 
& Anderson, 2010) คือ อตัราส่วนระหว่างกลุ่มตวัอย่างต่อจ านวนพารามิเตอรห์รือตวัแปรเพื่อให้
มีความเหมาะสมในการวดัควรเป็นอย่างนอ้ย 20 ตวัอย่างต่อ 1 ตวัแปร การวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวนตัว
แปร 6 ตวัแปร ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 120 คนเป็นอย่างนอ้ย แต่เพื่อใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่างที่
เป็นตัวแทนของประชากรดีขึน้ เพื่อความเหมาะสมจากการวิเคราะห ์และการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และป้องกนัการไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัที่ไม่สมบูรณจ์ึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้อีก จึงได้
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เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 160 คน ซึ่งไดม้าจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ (Multistage random sampling) ดงันี ้

1. ขั้นที่  1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) โดยแบ่งสถาน
สงเคราะหส์งักดักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นแบ่งเป็น 2 กลุม่ภาค คือ ภาคกลาง และกลุ่มภาค
อ่ืนๆ เนื่องจากสถานสงเคราะหค์นชราในภาคกลางมีจ านวนมากกว่าภาคอ่ืนๆ ดงันัน้ 

1.1 กลุ่มภาคกลาง จ านวน 6 สถานสงเคราะห์คนชรา  รายชื่ อสถาน
สงเคราะห์คนชรา ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค  กรุงเทพมหานคร 2.สถาน
สงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแกว้ จงัหวดันครสวรรค ์3.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบุรี จงัหวดั
ลพบุรี 4.สถานสงเคราะหค์นชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม  5.สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราช
กุมารี (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ)์ จังหวัดนครปฐม  6.สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พ่อล าใยอปุถมัภ)์ จงัหวดักาญจนบรุี  

1.2 กลุ่มภาคอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัออก และภาคใต ้จ านวน 7 สถานสงเคราะหค์นชรา รายชื่อสถานสงเคราะหค์นชรา ไดแ้ก่ 1.
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิ เวศน์  จังหวัดเชียงใหม่  2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 3.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
4.สถานสงเคราะหค์นชราโพธิ์กลาง จงัหวดันครราชสีมา 5.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นอู่ทอง-พนงั
ตกั จงัหวดัชุมพร 6.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จงัหวดัตรงั 7.สถานสงเคราะหค์นชราบา้น
จนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 

2. ขั้นที่  2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ
ฉลากเพื่อเลือกตวัแทนในแต่ละกลุม่จ านวน 4 สถานสงเคราะห ์ไดท้ัง้หมด 8 สถานสงเคราะห ์ดงันี ้

2.1 กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัด
นครปฐม 2.สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 3.
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อล าไยอุปถัมภ์)  จังหวัดกาญจนบุรี 4.สถาน
สงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแกว้ จงัหวดันครสวรรค ์ 

2.2 กลุ่มภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1. สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ ์จงัหวัด
นครราชสีมา  2.สถานสงเคราะหค์นชราโพธิ์กลาง จังหวดันครราชสีมา 3.สถานสงเคราะหค์นชรา
บา้นอู่ทอง-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร 4.สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จงัหวดัตรงั 

3. ขั้นที่  3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่มตามรายชื่อของผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา ตามกลุ่มภาค ต่างๆ จ านวน 8 สถาน
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สงเคราะหค์นชรา สถานสงเคราะหค์นชราละ 20 คน รวมทัง้หมด 160 คน เพื่อเป็นกลุม่ตวัอย่างใน
การวิจยัครัง้นี ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ยชุดแบบสอบถามพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเองและปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดงันี ้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ตอนที่ 2 แบบวดัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
ตอนที่ 3 แบบวดัความกรุณาต่อตนเอง 
ตอนที่ 4 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ตอนที่ 5 แบบวดัการมองโลกในแง่ดี 
ตอนที่ 6 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
ตอนที่ 7 แบบวดัเก่ียวกบักฎระเบียบของผูส้งูอายุ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งและพฒันาเครื่องมือวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ศกึษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของตวัแปรที่ศกึษา  
2. สรุปความหมาย และก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ส  าหรบัการสรา้ง

เครื่องมือแบบสอบถามของตวัแปรท่ีศกึษา 
3. สรา้งแบบสอบถามตามนิยามปฏิบติัการของตวัแปรนัน้ ๆ และปรบัปรุงขัน้ตน้

จากการตรวจสอบความ ตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
4. น าไปทดลองใชแ้บบสอบถามและรวบรวมเป็นแบบฟอรม์ที่จะน าไปใชจ้รงิ 
5. ปรบัปรุงแบบสอบถามท าใหเ้ป็นมาตรฐานและรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่

สะดวกในการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างที่จะน าไปใชจ้รงิ 
6. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) แบบ สมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาค่าความเชื่อมั่น
ที่ 6 ขึน้ไป (อรพินท ์ชชูม. 2545) 

7. จดัพิมพเ์ป็นฉบบัที่สมบรูณเ์พื่อน าไปใชจ้รงิ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ไดแ้ก่ 

แบบสอบถามพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง แบบสอบถามความกรุณาต่อตนเอง แบบสอบถาม
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การมองโลกในแง่ดี แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถตนเอง แบบวัดการสนับสนุนทางสงัคม 
และแบบสอบถามการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนตัว 
1. เพศ  (    ) ชาย     (    ) หญิง  
2. อาย ุ  ………………………ปี 
3. ระยะเวลาที่เขา้ใชบ้รกิารภายในสถานสงเคราะหค์นชรา……ปี.........เดือน 
4.ปัจจบุนัรบับรกิารสถานสงเคราะหค์นชรา............................................... 
5.ระดบัการศกึษา  

(  ) 1. ประถมศกึษา (  ) 2. มธัยมศกึษาตอนตน้  
(  ) 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. (  ) 4. อนปุรญิญา/ปวส.  
(  ) 5. ปรญิญาตรีขึน้ไป (  ) 6. ไม่ไดร้บัการศกึษา 

6.การนบัถือศาสนา 
(   ) พทุธ (   ) ครสิต ์ (   ) อิสลาม  
(   ) อ่ืนๆ ระบ ุ......................... (   ) ไม่มีศาสนาที่ยดึปฏิบติั 

ตอนที ่2 แบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
ผู้วิจัยสรา้งแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในผู้สูงอายุ  ตามนิยาม             

เชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรม (Orem, 1995) และแนวคิดสุขภาวะของ
ทรอยและคณะ (Troy et al., 1998) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ 
ตัง้แต่ “ปฏิบติัเป็นประจ า” จนถึง “ไม่เคยปฏิบติัเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 34 ขอ้ และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .885 พิสยัของขอ้มลูส าหรบัแบบวดัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง มีค่าอยู่
ระหว่าง 34 -204 คะแนน ทัง้นีผู้ต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองโดยรวมมากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า  

แบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกายประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 11 ขอ้ พิสยัของขอ้มลูมีค่าอยู่ระหว่าง 11-66 คะแนน 

แบบวดัพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
16 ขอ้ พิสยัของขอ้มลูมีค่าอยู่ระหว่าง 16-96 คะแนน 

แบบวดัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  
7 ขอ้ พิสยัของขอ้มลูมีค่าอยู่ระหว่าง 7-42 คะแนน 
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย 
(0) เมื่อเจ็บป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ฉนัมารบัการตรวจรกัษาจากแพทย ์

 
      ..............              ..............       ..............         ..............         ..............         ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 
 

(00)  ฉนัหลีกเลี่ยงรบัประทานอาหารท่ีมีรสจดั เช่น เค็มจดั หวานจดั 
 

      ..............              ..............       ..............         ..............          ..............       ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1                    
จากค าตอบ“ปฏิบติัเป็นประจ า” ถึง “ไม่เคยปฏิบติัเลย” ตามล าดับ ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบ
จะได้คะแนนทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม          
การดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า  

ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิต 
(0) ฉนัรว่มท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนก์บัสถานสงเคราะหค์นชรา 

 
      ..............              ..............       ..............         ..............         ..............         ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 

(00)  ฉนัหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้ที่ท าใหฉ้นัเกิดความเครียด   
 

      ..............              ..............       ..............         ..............         ..............         ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1               
จากค าตอบ“ปฏิบติัเป็นประจ า” ถึง “ไม่เคยปฏิบติัเลย” ตามล าดับ ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบ
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จะไดค้ะแนนทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุ
ภาวะตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม 
(0) เมื่อมีโอกาส ฉนัจะช่วยงานเจา้หนา้ที่ในสว่นที่ฉนัสามารถท าได ้

      ..............              ..............       ..............         ..............         ..............         ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 
 

(00)  ฉนัใหค้ าแนะน าแก่เพื่อนที่ปฏิบติัผิดระเบียบของสถานสงเคราะหค์นชรา 
 

      ..............              ..............       ..............         ..............         ..............         ..............   
   ปฏิบติัเป็นประจ า    ปฏิบติับ่อย    ปฏิบติับ่อย           ปฏิบติั              ปฏิบติั            ไม่เคย 
                                      มาก                                   บางครัง้           นานๆ ครัง้      ปฏิบติัเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1จาก
ค าตอบ“ปฏิบติัเป็นประจ า” ถึง “ไม่เคยปฏิบติัเลย” ตามล าดบั ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะได้
คะแนนทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดูแล 
สขุภาวะตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตอนที ่3 แบบวัดความกรุณาต่อตนเอง 
การวัดความกรุณาต่อตนเองวัดได้จากแบบวัดความกรุณาต่อตนเองจาก

งานวิจัยของวัชราวดี  บุญสร้างสม  (2556) มาปรับปรุงและพัฒนาแบบวัดตามนิยามศัพท์
ปฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสมกับการใชง้านในผูสู้งอายุและบริบทของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
จ านวน  26 ขอ้ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 พิสัยของขอ้มูลส าหรบัแบบวัดความกรุณาต่อ
ตนเองมีค่าอยู่ระหว่าง 26 - 156 คะแนน ทัง้นีผู้ต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความ
กรุณาต่อตนเองมากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 
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ตัวอย่างแบบวัดความกรุณาต่อตนเอง 
(0) เมื่อมีความยุ่งยากเกิดขึน้ ฉนัจะไม่กลา่วโทษตนเอง 

..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
  จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 

(00) เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความยุ่งยากต่างๆ เกิดขึน้ ฉนัมกัจะโทษตวัเอง 
..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
  จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะไดค้ะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ      
“  จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” ตามล าดบั ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะไดค้ะแนนทิศทางตรงกนั
ขา้ม โดยส าหรบัผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวัดนีสู้ง แสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความกรุณาต่อตนเอง
มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 

ตอนที ่4 แบบวัดการมองโลกในแง่ดี 
การวัดการมองโลกในแง่ดี ผู้วิจัยใช้แบบวัดการมองโลกในแง่ดีที่พัฒนา           

จากงานวิจยัของกนกอร เนตรชู (2561) ซึ่งแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย 
จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้ ภายหลงัการหาคุณภาพ
เครื่องมือ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .775 พิสัยของขอ้มูลส าหรบั แบบวัดความกรุณาต่อ
ตนเองมีค่าอยู่ระหว่าง 11 - 66 คะแนน ทั้งนีผู้ต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความ
กรุณาต่อตนเองมากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตัวอย่างแบบวัดการมองโลกในแง่ดี 
(0) เมื่อฉนัมีปัญหา ฉนัหวงัว่าจะมีคนใหก้ าลงัใจ 

..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
  จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 

(00) ฉนัคาดหวงัว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึน้กบัฉนัมากกว่าเรื่องไม่ดีได ้
..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
  จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1                 
จากค าตอบ“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ ถ้าเป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะไดค้ะแนน
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ทิศทางตรงกนัขา้ม ส าหรบัผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวดันีส้งู แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีสงู  
สว่นผูต้อบที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีต ่า 

ตอนที ่5 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบประเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเองโดยปรบัมาจาก

แบบสอบถามจากงานวิจัยของณหทัย ไทรสรสวัสดิ์ (2561) มาปรบัปรุงและพัฒนาแบบวัดตาม
นิยามศัพทป์ฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสมกับการใชง้านในผูสู้งอายุและบริบทของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะหค์นชรา เป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  มีขอ้ค าถาม
จ านวน 8 ขอ้ ภายหลงัการหาคณุภาพเครื่องมือ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .88 พิสยัของขอ้มลู
ส าหรบัแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมีค่าอยู่ระหว่าง  8-48 คะแนน ทั้งนีผู้ ้ตอบที่ได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 

 
ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(0) ฉนัสามารถเขา้รว่มกิจกรรมการออกก าลงักายเหมือนคนอ่ืนๆ  

..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
 จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 
 

(00) เมื่อเกิดเรื่องไม่สบายใจ ฉนัสามารถผ่อนคลายความตงึเครียดนัน้ไดด้ว้ยตนเอง 
..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
 จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน จากผู้ตอบเลือกได ้1 ค าตอบในแต่ละขอ้ ถ้าตอบ “จริงมาก

ที่สุด” ในค าถามเชิงบวก จะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 
คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบจะให้คะแนนตรงกันขา้ม  โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็น 
ผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า    
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ตอนที ่6 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม โดยปรบัมาจากแบบสอบถาม

จากงานวิจัยของวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล า้ (2551) มาปรบัปรุงและพัฒนาแบบวัดตามนิยามศัพท์
ปฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสมกับการใชง้านในผูสู้งอายุและบริบทของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา เป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
11 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .796 พิสยัของขอ้มูลส าหรบัแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมมีค่า
อยู่ระหว่าง 11-66 คะแนน ทั้งนีผู้ ้ตอบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนทาง
สงัคมมากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
(0) เพื่อนในสถานสงเคราะหส์ามารถรบัฟังปัญหาของฉนัได ้

..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................                
  จรงิที่สดุ             จรงิ             ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ       ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย      

(00) สถานสงเคราะหจ์ัดเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุ
เช่น รถเข็น ไมเ้ทา้พยงุเดิน 
..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................                
  จรงิที่สดุ             จรงิ             ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ       ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย         
    

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก
ค าตอบ“จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะไดค้ะแนนทิศทาง
ตรงกันขา้ม ส าหรบัผูต้อบที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวัดนีส้งู แสดงว่าไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม
มากกว่าผูต้อบที่ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

ตอนที ่7 แบบวัดการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา 
ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราตามนิยาม

เชิงปฏิบติัการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในผูส้งูอายุและบรบิทของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะห์
คนชรามีลักษณะมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ย          
ขอ้ค าถาม 10 ขอ้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 พิสยัของขอ้มลูส าหรบัแบบวดัการรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะหค์นชรามีค่าอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ทัง้นีผู้ต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรามากกว่าผูต้อบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 
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ตัวอย่างการวัดการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา 
(0) ผูส้งูอายไุม่สามารถเลน่การพนนัในสถานสงเคราะหค์นชราได ้

..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
   จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 

 
 

(00)  ผูส้งูอายไุม่สามารถด่ืมสรุาได ้
..................   .....................   .....................   .....................   .....................   ..................... 
   จรงิที่สดุ              จรงิ            ค่อนขา้งจรงิ     ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ           ไม่จรงิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก
ค าตอบ“จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั ถา้เป็นขอ้ความทางลบ ผูต้อบจะไดค้ะแนนทิศทาง
ตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีผูท้ี่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาน
สงเคราะหม์ากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 

การพิทักษสิ์ทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยนี ้ต้องผ่านการรับรองการท าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม                     

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยหมายเลขขอ้เสนอการวิจยั SWUEC/E/G- 335/2563E ลงวนัที่ 
2 ธันวาคม พ.ศ.2563 ว่าไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ร่างกายและจิตใจแก่ผูใ้หข้อ้มูล หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าหนงัสือขออนุญาตแก่องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ตน้สงักดัของสถานสงเคราะหค์นชรา ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการเก็บขอ้มลูโดยการเก็บ
ขอ้มูลจะต้องมีขอ้ชีแ้จงท่ีระบุไวใ้นชุดแบบสอบถามอย่างชัดเจนว่าผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ในการให ้
ขอ้มลูโดยสมคัรใจ และขอ้มลูนัน้จะถูกเก็บเป็นความลบั  การน าขอ้มลูไปอภิปรายผลหรือเผยแพร่
จะกระท าใน ภาพรวมส าหรบัการน าเสนอในรูปผลงานการวิจยัเท่านัน้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขอใบรบัรองการท าวิจัยในมนุษยจ์ากสถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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2. ขอหนังสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบัณฑิตวิทยาลัย และติดต่อสถานสงเคราะห์
คนชราสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษา 

3. ชี ้แจงแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ประสานงานของแต่ละสถาน
สงเคราะห์คนชรา โดยชี ้แจ้งว่าหากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัย
ดงัต่อไปนีคื้อ 

3.1 ผูเ้ขา้ร่วมวิจัยจะไดร้บัแบบวัดพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองและปัจจัยดา้น
บุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมจากหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นแบบวัดที่ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญเรียบรอ้ยแลว้ 

3.2 ขอใหจ้ะมีผูอ่้านแบบทดสอบใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัฟัง ผูว้ิจยัคิดอย่างละเอียดและ
ตอบค าถามใหค้รบทกุขอ้ หากมีขอ้สงสยัสามารถซกัถามผูว้ิจยัได ้

3.3 หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การ
ปฏิบติังานใดๆ ของท่าน  

3.4 ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจยัเมื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา 4 สปัดาห ์โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะให้
นักสงัคมสงเคราะหข์องแต่ละสถานสงเคราะหค์นชราเป็นผูอ่้านแบบสอบถามใหผู้สู้งอายุที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยมีแผ่นระดับคะแนนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลือกระดับตามแต่ละมาตรของ
แบบสอบถาม 

5. ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามทัง้หมด 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
น าขอ้มลูที่ไดม้าก าหนดรหสัและบนัทกึขอ้มลู จากนัน้วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงันี ้

1. วิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ปัจจยัดา้นบคุคล และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

2. วิเคราะห์หาค่า t (t-test for independent sample) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 
1.1 สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ใช ้One-way ANOVA 

3. วิเคราะหห์าค่าความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2  
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4. วิเคราะหค่์าอ านาจการท านายโดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบเป็นขัน้ (Stepwise) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษาปัจจัยบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมดูแล         
สุขภาวะตนเองของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในสถานสงเคราะหค์นชราที่มีลกัษณะทางชีวสงัคมต่างกัน 2) เพื่อ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างกลุ่มตัวแปรปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มตัวแปรปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองที่มีลกัษณะชีวสงัคมต่าง ๆ 
3) เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและค้นหาตัวท านายที่ส  าคัญของปัจจัยด้านบุคคลและด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง โดยมุ่งศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองทัง้หมด 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคล คือ ความกรุณาต่อตนเอง 
การมองโลกในแง่ดี การรบัรูค้วามสามารถตนเอง ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม  คือ การ
สนบัสนนุทางสงัคม และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา และลกัษณะทางชีวสงัคม 
คือ เพศ และอาย ุโดยมีการทดสอบสมมติฐาน 3 ขอ้ 

การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลตามสมมติฐานที่ตัง้ไวจ้  านวน 
3 ขอ้ โดยมีล  าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างและตวัแปรท่ีศกึษา 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 
Range แทน พิสยั 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
R  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
F  แทน ค่าสถิติที่ใชว้ิเคราะหใ์นการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribute) 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นการแจกแจงแบบที (t-distribute) 
B  แทน ความชนัหรือสมัประสิทธิ์ถดถอย 
β  แทน สมัประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
R2  แทน ค่าท านาย 
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ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีศ่ึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในครัง้นีคื้อผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชราจ านวน  8 แห่ง  ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ผูว้ิจัยน าเสนอจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามลกัษณะทางชีวสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามลกัษณะทางชีวสงัคม 

ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน (n) รอ้ยละ (%)  
เพศ (n=160) 
                   ชาย 
                   หญิง 

 
53 
107 

 
33.1 
66.9 

 

อาย ุ(n=160) 
                   60 – 69 ปี 
                   70 - 79 ปี 
                   80 ปีขึน้ไป 

 
47 
70 
43 

 
29.4 
43.8 
26.9 

 

ระยะเวลาที่เขา้รบับรกิารในสถานสงเคราะห ์(n=160) 
                  6 เดือน – 2 ปี 
                  2 ปี 1 วนั  – 4 ปี   
                  4 ปี 1 วนั - 6 ปี 
                  6 ปี 1 วนั – 8 ปี 
                  8 ปี 1 วนั ขึน้ไป  

 
38 
33 
32 
13 
44 

 
23.8 
20.6 
20.0 
8.1 
27.5 

 

ศาสนา (n=160) 
ศาสนาพทุธ 
ศาสนาครสิต ์

 
155 
5 

 
96.9 
3.1 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน (n) รอ้ยละ (%)  
สถานสงเคราะหค์นชราที่เขา้รบับรกิาร (n=160) 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จังหวัด
นครสวรรค ์
สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จงัหวดัตรงั 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง – พนังตัก จังหวัด
ชมุพร 
สถานสงเคราะหค์นชราบา้นนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หล่องพ่อเป่ิน
อปุถมัภ)์ จงัหวดันครปฐม 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
จงัหวดันครราชสีมา 
สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณว์ดัม่วง จงัหวดั
นครราชสีมา 
สถานสงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อล าใย
อปุถมัภ)์ จงัหวดักาญจนบุรี 

 
20 
20 
20 
20 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

 
12.5 

 
12.5 

 
12.5 

 

ระดบัการศกึษา (n=160) 
ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
อนปุรญิญา/ปวส. 
ปรญิญาตรีขึน้ไป 
ไม่ไดเ้ขา้ศกึษา 

 
111 
25 
7 
4 
4 
9 

 
69.4 
15.6 
4.4 
2.5 
2.5 
5.6 

 

 
จากตาราง 1 พบว่า  กลุ่มผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน

ทัง้หมด 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.9 และรองลงมาเป็น
เพศชายมีจ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.1 นอกจากนีม้ีอายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 47 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 29.4 อายุระหว่าง 70-79 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 และอายุ 80 ปี ขึน้
ไป จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ  26.9 โดยเมื่อแยกตามระยะเวลาที่ เข้ารับบริการในสถาน
สงเคราะห ์พบว่าผูสู้งอายุที่เขา้รบับริการในสถานสงเคราะหค์นชราเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี   
ขึน้ไป จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.5 รองลงมาระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน – 2 ปี จ านวน 36 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.8, ระยะเวลาระหว่าง 2 ปี 1 วนั – 4 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.6, 
ระยะเวลาระหว่าง4 ปี 1 วัน - 6 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0, ระยะเวลาระหว่าง 6 ปี 1 
วัน  – 8 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.1, ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่
ระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.4, มัธยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 25 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 15.6, มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.4 ,อนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.5, ปริญญาตรีขึน้ไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.5  และ
ไม่ไดเ้ขา้ศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.6 และนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 155 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 96.9 และศาสนาครสิต ์จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.1 

สถิติข้อมูลพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
สถิติขอ้มูลพืน้ฐานของตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา คือ พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 

ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การสนับสนุนทาง
สงัคม และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา 
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ตาราง 2 จ านวนรอ้ยละ พิสยั ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูพืน้ฐานจากตวัแปรที่
ศกึษาทัง้ในภาพรวมและกลุ่มสงูกลุม่ต ่า 
 

ตวัแปรที่ศึกษา 
จ านวน 

รอ้ย
ละ 

ค่าสงูสดุ 
ค่า
ต ่าสดุ 

พิสยั ค่าเฉลี่ย 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(n) (%) max min Range �̅� SD 
1. พฤติกรรมดแูลสขุ
ภาวะตนเอง  
          ดา้นรา่งกาย 
          ดา้นจิตใจ 
          ดา้นสงัคม 

160 
 

160 
160 
160 

100 
 

100 
100 
100 

195 
 

66.00 
95.00 
42.00 

96.00 
 

32.00 
43.00 
10.00 

99.00 
 

34.00 
52.00 
32.00 

144.27 
 

50.51 
67.04 
26.72 

21.20 
 

6.76 
9.99 
7.85 

ปัจจยัภายในบคุคล 
2. ความกรุณาต่อ
ตนเอง 
กลุม่ต ่า 
กลุม่สงู 

 
160 

 
86 
74 

 
100 

 
53.80 
46.20 

 
156.00 

 
110.00 
156.00 

 
79.00 

 
79.00 
111.00 

 
77.00 

 
31.00 
45.00 

 
110.10 

 
98.13 
124.21 

 
15.83 

 
7.30 

10.91 
3. การมองโลกในแง่
ดี 
กลุม่ต ่า 
กลุม่สงู 

 
160 
88 
72 

 
100 

55.00 
45.00 

 
66.00 
51.00 
66.00 

 
27.00 
27.00 
52.00 

 
39.00 
24.00 
14.00 

 
51.12 
46.84 
56.36 

 
6.02 
3.78 
3.63 

4 .  ก า ร รั บ รู ้
ความสามารถ 
ของตนเอง 
กลุม่ต ่า 
กลุม่สงู  

160 
 
 

74 
86 

100 
 
 

46.3 
53.8 

42.00 
 
 

34.00 
42.00 

18.00 
 
 

18.00 
35.00 

24.00 
 
 

16.00 
7.00 

34.42 
 
 

32.00 
37.06 

3.93 
 
 

3.40 
1.93 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตวัแปรที่ศึกษา 
จ านวน 

รอ้ย
ละ 

ค่าสงูสดุ 
ค่า
ต ่าสดุ 

พิสยั ค่าเฉลี่ย 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(n) (%) max min Range �̅� SD 
ปัจจยัสภาพแวด 
ลอ้มทางสงัคม 
5. การสนับสนุนทาง
สงัคม 
กลุม่ต ่า 
กลุม่สงู 

 
 

160 
 

78 
82 

 
 

100 
 

48.8 
51.2 

 
 

59.00 
 

36.00 
59.00 

 
 

22.00 
 

22.00 
46.00 

 
 

37.00 
 

14.00 
13.00 

 
 

40.90 
 

27.51 
53.63 

 
 

13.40 
 

3.11 
2.60 

6. การรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะห์
คนชรา 
กลุม่ต ่า 
กลุม่สงู 

160 
 
 

61 
99 

100 
 
 

38.10 
61.90 

60.00 
 
 

50.00 
60.00 

24.00 
 
 

24.00 
51.00 

36.00 
 
 

26.00 
9.00 

40.90 
 
 

40.85 
55.71 

9.29 
 
 

8.72 
2.92 

 
จากตาราง 2 การแสดงค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรที่ศึกษา พบว่าตัวแปรพฤติกรรม

ดแูลสขุภาวะตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 144.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 21.20 เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองออกเป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกาย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.76 พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
ดา้นจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 67.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.99 และพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองดา้นสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.72 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.85 

ปัจจัยภายในบุคคล ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110.10 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่  15.83 การมองโลกในแง่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.02 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 34.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.93  และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 40.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.40 และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชรามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 40.85 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.29  

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมและรายด้าน 

ทีม่ีเพศแตกต่างกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่1.1 โดยผลการทดสอบดังต่อไปนี ้ 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ที่มีเพศแตกต่าง 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

n �̅� SD T P-value 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
53 
107 

 
134.06 
149.34 

 
17.37 
21.17 

 
4.86 

 
.012* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 3 พบว่าผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง

แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองเท่ากับ 149.34 จึงมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองเท่ากบั 134.06 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกาย ที่มีเพศแตกต่าง 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย 

n �̅� SD T P-value 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
53 
107 

 
48.64 
51.44 

 
6.29 
6.81 

 
2.573 

 
.011* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
จากตาราง 4 พบว่าผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง           

ดา้นร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกายเท่ากับ 51.44 จึงมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกาย             
สงูกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายเท่ากบั 48.64 

 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ ที่มีเพศแตกต่าง 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ 

n �̅� SD T P-value 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
53 
107 

 
63.15 
68.97 

 
9.32 
9.78 

 
3.656 

 
.000** 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
จากตาราง 5 พบว่าผูส้งูอายุที่มีเพศต่างกนัมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น

จิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสุข
ภาวะตนเองดา้นจิตใจเท่ากบั 68.97 จึงมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจสงูกว่าเพศชายที่
มีค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจเท่ากบั 63.15 
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม ที่มีเพศแตกต่าง 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 

n �̅� SD T P-value 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
53 
107 

 
22.26 
28.92 

 
4.96 
8.10 

 
6.42 

 
.000** 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
จากตาราง 6 พบว่าผูส้งูอายุที่มีเพศต่างกนัมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น

สงัคมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสุข
ภาวะตนเองดา้นสงัคมเท่ากบั 28.92 จึงมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมสงูกว่าเพศชาย
ที่มีค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมเท่ากบั 22.26 

 
2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมและรายด้าน 

ทีม่ีอายุแตกต่างกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่1.2 โดยมีผลการทดสอบดังต่อไปนี ้
 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนที่มีอายแุตกต่างกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-value 

อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

 
710.47 
70763.425 
71473.900 

 
2 
157 

 
355.238 
45.825 

 
 
.788 

 
 
.456 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
จากตาราง 7 พบว่า ผูส้งูอายุที่มีอายุต่างกนัมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไม่

แตกต่างกนั  
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนดา้นรา่งกายท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-value 

อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

 
65.461 
7194.514 
7259.975 

 
2 
157 

 
32.730 
45.825 

 
 
.714 

 
 
.491 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
จากตาราง 8 พบว่า ผูส้งูอายุที่มีอายุต่างกนัมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น

รา่งกายไม่แตกต่างกนั  
 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนดา้นจิตใจ ที่มีอายแุตกต่างกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-value 

อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

 
175.276 
15697.417 
15872.694 

 
2 
157 

 
87.638 
99.984 

 
 
.877 

 
 
.418 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 9 พบว่า ผูส้งูอายุที่มีอายุต่างกนัมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น

จิตใจไม่แตกต่างกนั  
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนดา้นสงัคมที่มีอายแุตกต่างกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคม 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ 

Sum of Squares df Mean Square F P-value 
อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

 
58.982 
9747.362 
9806.344 

 
2 
157 

 
438.13 
100.44 

 
 
.788 

 
 
.456 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 

จากตาราง 10 พบว่า ผูสู้งอายุที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
ดา้นสงัคมไม่แตกต่างกนั  
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2.3 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก 
และมีการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและราย
ด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่2.1 

 
ตาราง 11 สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเอง เมื่อพิจารณาตามตวัแปรการมองโลกในแง่ดีและการสนบัสนนุทางสงัคมในกลุม่รวมและ
กลุม่ย่อย  
 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การมอง
โลกในแง่

ดี 
(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

49.58** 
12.58** 
22.91** 
6.64* 

16.19** 
43.64** 

11.24** 
1.15 

8.74** 
14.34** 

3.44 
< 1 

< 1 
1.93 
< 1 
2.10 
< 1 
< 1 

.38 

.17 

.54 

.15 

.99 

.70 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

20.01** 
1.62 

13.39** 
2.61 
5.50* 

17.28** 

1.83 
< 1 
1.44 
3.59 
< 1 
< 1 

1.90 
< 1 
2.12 
1.13 
< 1 
1.72 

.17 

.73 

.15 

.29 

.76 

.19 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 11 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การมอง
โลกในแง่

ดี 
(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

33.29** 
12.03** 
13.95** 

2.34 
14.57** 
29.64** 

20.51** 
< 1 

20.35** 
21.11** 
5.72* 
< 1 

1.94 
7.30** 

< 1 
2.89 
< 1 
< 1 

.17 

.01 

.53 

.10 

.71 

.46 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

47.47** 
19.46** 
18.85** 
10.05** 
13.10** 
29.98** 

3.33 
4.68* 
1.37 
4.87* 
1.36 
< 1 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
1.29 

.47 

.50 

.66 

.56 

.48 

.26 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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 ตาราง 11 สว่นที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียสูง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียต ่า 
1. กลุม่รวม การมองโลกในแง่ดี 

การสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู = 155.88 
สงู = 150.51 

ต ่า = 135.37 
ต ่า = 140.75 

2. เพศชาย การมองโลกในแง่ดี 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 131.09 
สงู = 142.87 

ต ่า = 131.09 
ต ่า = 137.40 

3.เพศหญิง การมองโลกในแง่ดี 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 167.18 
สงู = 153.77 

ต ่า = 139.33 
ต ่า = 142.74 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี การมองโลกในแง่ดี 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 153.40 
สงู = 156.71 

ต ่า = 139.28 
ต ่า = 135.97 

5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี การมองโลกในแง่ดี 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 156.16 
สงู = 151.26 

ต ่า = 137.97 
ต ่า = 142.87 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป การมองโลกในแง่ดี 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 158.99 
สงู = 143.02 

ต ่า = 127.29 
ต ่า = 143.57 

 
จากตาราง 11 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรม

ดูแลสุขภาวะตนเอง พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพรอ้มกัน คือ การมองโลกในแง่ดี และการ
สนับสนุนทางสงัคม ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 5 กลุ่ม    (ตาราง 11 
สว่นที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการ
มองโลกในแง่ดีและการสนบัสนุนทางสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่พบว่าคะแนน
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ ในกลุม่ย่อยเพศชาย แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
ความกรุณาต่อตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการ
สนับสนุนทางสังคม (ตาราง 11 ส่วนที่  2 ) กล่าวคือผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมี
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมมากกว่า ผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า (เปรียบเทียบ
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ระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 155.88 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 135.37) หรือผูสู้งอายุที่ไดร้บั
การสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุมากกว่า
ผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 150.51 
กบัค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากบั 140.75) (ตาราง 11 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มรวมพบว่าคะแนนพฤติกรรมดแูล
สขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายุแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมอง
โลกในแง่ดี หรือการสนับสนุนทางสงัคม (ตาราง 11 ส่วนที่ 1) ผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง 
จะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายมุากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า 
พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่ม
อายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป หรือผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสูง 
จะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายุมากกว่าผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการสนบัสนนุทาง
สงัคมต ่า พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และเมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายดา้นพบรายละเอียดดงันี ้ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สขุภาวะตนเองดา้นร่างกายแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั  คือ การมองโลกในแง่
ดี กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย
มากกว่าผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า ในกลุ่มรวม เพศหญิง ผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 
ปี และผูท้ี่มีอายุมากกว่า 80ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนการสนับสนุน
ทางสังคม พบว่า พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกายไม่แปรปรวนไปตามตัวแปรการ
สนบัสนนุทางสงัคมทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่าพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นจิตใจแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการมองโลกในแง่ดีแลการ
สนบัสนนุทางสงัคมในกลุ่มย่อย 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05   
 

 

 

 

 

 

 



  81 

ในกลุ่มเพศชาย เมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งระดับของตัวแปรอิสระ             
ทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe ดงัตารางที่ 12  
 

ตาราง 12 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ เมื่อพิจารณา               
การมองโลกในแง่ดีและการสนบัสนนุทางสงัคมในกลุม่เพศชาย จ านวน 53 คน 
 

การมองโลก
ในแง่ดี 

การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
74.50 

12 
66.06 

11 
57.88 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

8 
4 
16 
25 

22 
21 
12 
11 

68.12 
74.50 
66.06 
57.88 

6.38 2.06 
8.44 

10.24* 
16.62 
8.18* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 12 พบว่า ในกลุ่มเพศชาย ผูส้งูอายุเพศชายที่มีการมองโลกในแง่

ดีและการสนบัสนุนทางสงัคมสงูเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุ
เพศชายที่มีการมองโลกในแง่ดีและมีการสนบัสนุนทางสงัคมต ่า และผูส้งูอายุเพศชายที่มีการมอง
โลกในแง่ดีต ่าแต่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงเป็นผู้มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองมากกว่า
ผู้สูงอายุเพศชายที่มีการมองโลกในแง่ดีและมีการสนับสนุนทางสังคมต ่าด้วยเช่นกัน  โดย
นอกจากนีย้งัพบว่าผูสู้งอายุเพศชายที่มีการมองโลกในแง่ดีและมีการสนบัสนุนทางสงัคมต ่าเป็นผู้
มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมต ่าที่สดุ 

และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจแปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการสนับสนุนทางสงัคม พบว่า 
ผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุที่
มีการมองโลกในแง่ดีต ่า ในกลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง ผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี และผูท้ี่
มีอายุมากกว่า 80ปี ขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุน
ทางสงัคมสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทาง
สงัคมต ่า ในกลุ่มรวม เพศหญิง ผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 
70-79 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
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พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สขุภาวะตนเองดา้นสงัคมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมองโลกในแง่ดี  
หรือการสนับสนุนทางสังคม กล่าวคือ ผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า ในกลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง 
ผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี และผูท้ี่มีอายุมากกว่า 80ปี 
ขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้สูงอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสงัคมต ่า ในกลุ่ม
รวม เพศชาย และผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 60-69 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุ
ที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป  2) 
ผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
หญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 

ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุ
ระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุม่อาย ุ80 ปี ขึน้ไป  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 4 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายรุะหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอาย ุ80 ปี ขึน้ไป 3) ผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม
สูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และ
กลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 2) ผูสู้งอายุที่
ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชายและกลุ่มอายุระหว่าง 
60 – 69 ปี 
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2.4 การศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาก และมีการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้าน
รวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่2.2 

 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง  เมื่อ
พิจารณาตามตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุม่รวม
และกลุม่ย่อย 
 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 
(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

26.14** 
18.70** 
8.86** 
4.26* 

13.82** 
8.66** 

16.24** 
3.88 

14.25** 
20.78** 
4.15* 
< 1 

< 1 
1.69 
< 1 
1.85 
< 1 
< 1 

.82 

.20 

.55 

.18 

.39 

.77 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นรา่งกาย 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

18.00** 
9.86** 
7.16** 
7.26** 
6.80* 
4.26* 

3.04 
< 1 
3.37 
4.35* 
< 1 
< 1 

< 1 
3.13 
1.21 
< 1 
< 1 
< 1 

.94 

.08 

.27 

.91 

.73 

.66 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 13 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 
(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

18.65** 
9.99** 
6.46* 
< 1 

9.57** 
13.96** 

26.32** 
3.37 

24.74** 
25.77** 
7.17** 

< 1 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

.43 

.65 

.68 

.44 

.39 

.45 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

17.35** 
19.46** 
5.07* 
2.65 

11.96** 
2.76 

3.74 
4.68* 
5.18* 

11.81** 
1.39 
< 1 

1.22 
< 1 
< 1 
5.97 
< 1 
< 1 

.27 

.50 

.33 
.02* 
.37 
.71 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 13 สว่นที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 

กลุ่มทีม่ี
ค่าเฉล่ียสูง 

กลุ่มทีม่ี
ค่าเฉล่ียต ่า 

1. กลุม่รวม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 151.18 
สงู = 149.54 

ต ่า = 135.68 
ต ่า = 137.32 

2. เพศชาย การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 143.95 
สงู = 139.12 

ต ่า = 126.23 
ต ่า = 131.05 

3.เพศหญิง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 153.19 
สงู = 155.29 

ต ่า = 142.19 
ต ่า = 140.64 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 150.13 
สงู = 159.91 

ต ่า = 138.92 
ต ่า = 132.15 

5. อายุระหว่าง 70 – 79 
ปี 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 152.57 
สงู = 148.81 

ต ่า = 135.93 
ต ่า = 139.69 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 151.43 
สงู = 143.15 

ต ่า = 131.98 
ต ่า = 140.26 

 
จากตาราง 13 จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมดูแลสุข

ภาวะตนเอง พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตวัพรอ้มกนั คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและ
การสนับสนุนทางสงัคม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสังคม 5 กลุ่ม   (ตาราง 
13 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสงัคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม ในกลุ่มย่อย กลุ่มอายุระหว่าง 60-
69 ปี แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการสนบัสนนุทาง
สงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรับ รู ้
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ความสามารถของตนเอง หรือการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 13 ส่วน 1) กล่าวคือผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมมากกว่า ผูส้งูอายุ
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 151.18 กับ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากบั 135.68) หรือผูส้งูอายทุี่ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่ ได้รับการสนับสนุน  ทางสังคมต ่า 
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 149.54 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 137.32) (ตาราง 
13 ส่วนที่  2) ในกลุ่มย่อยพบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หรือการ
สนับสนุนทางสังคม (ตาราง 13 ส่วนที่ 1) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงจะมี
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายมุากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองต ่า พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 
ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป หรือผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทาง
สังคมสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูสู้งอายุมากกว่าผูสู้งอายุที่ได้รบัการ
สนับสนุนทางสังคมต ่า พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุ
ระหว่าง 70 – 79 ปี และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองเป็นรายดา้น พบรายละเอียด
ดงันี ้ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองดา้นร่างกายแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ คือ การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองหรือการสนบัสนนุทางสงัคม กล่าวคือ ผูส้งูอายุที่มีคือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
สงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองต ่าในกลุ่มรวม  เพศชาย เพศหญิง ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 70-79 ปี และผูท้ี่มีอายมุากกว่า 80ปี ขึน้ไป สว่นผูสู้งอายทุี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะ
มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกายมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมต ่าใน
ผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 60-69 ปี และผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 70-79 ปี 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สุขภาวะตนเองด้านจิตใจแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  คือ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองหรือการสนบัสนุนทางสงัคม กล่าวคือ ผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองต ่า ในกลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง ผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี   
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และผูท้ี่มีอายุมากกว่า 80ปี ขึน้ไป สว่นผูส้งูอายทุี่มีการสนบัสนุนทางสงัคมสงู จะมีพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมต ่า ในกลุ่มรวม เพศหญิง  
ผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 60-69 ปี และผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 70-79 ปี  

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่า พฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองดา้นสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคมในกลุม่ย่อย 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มอายรุะหว่าง 60-69 ปี อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

ในกลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี เมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งระดับ
ของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ  Scheffe ดังตารางที่ 
14 

 
ตาราง 14 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ  เมื่อพิจารณาการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคมในกลุม่อายรุะหว่าง  60-69 ปี จ านวน 47 คน 
 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
28.36 

12 
32.14 

11 
19.85 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

16 
11 
7 
13 

22 
21 
12 
11 

30.44 
28.36 
32.14 
19.85 

2.08 1.70 
3.78 

10.59* 
8.51 

12.29* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 14 พบว่า ในกลุม่เพศชาย ผูส้งูอายทุี่มีอายุระหว่าง  60-69 ปีและ

มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสงัคมสูงเป็นผูม้ีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะ
ตนเองด้านสังคมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง  60-69 ปีและมีการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการสนับสนุนทางสังคมสูงต ่ า 2)ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง  60-69 ปีมีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองต ่าและการสนบัสนุนทางสงัคมสูงเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
มากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปีและมีการรับรูค้วามสามารถของตนเองและการ
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สนับสนุนทางสังคมสูงต ่าดว้ยเช่นกัน โดยนอกจากนีย้ังพบว่าผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี 
และมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคมสงูต ่าเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุ
ภาวะตนเองดา้นสงัคมต ่าที่สดุ 

และเมื่อคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมแปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองหรือการสนับสนุนทางสงัคม 
กล่าวคือ ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น
สังคมมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า  ในกลุ่มรวม เพศชาย เพศหญิง 
และผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ส่วนผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสงัคมสูงจะมีพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสงัคมต ่า ในเพศหญิง เพศ
ชาย และผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 60-69 ปี  

สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุ
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงพบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี 
ขึน้ไป 2) ผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุม่เพศชาย กลุม่เพศหญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 

ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย  ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 
2) ผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมสงู พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มอายุระหว่าง 
60-69 ปี 

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 2) ผู้สูงอายุที่ได้รบัการ
สนบัสนุนทางสงัคมสงู พบในกลุ่มรวมและกลุม่ย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง กลุม่อายุระหว่าง 
60 – 69 ปี และกลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี 2) ผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสงู พบ
ในกลุม่ย่อย 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย กลุม่หญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 
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2.5 การศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก 
และมีการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและราย
ด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่2.3 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเมื่อ
พิจารณาตามตวัแปรความกรุณาต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

ความ
กรุณาต่อ
ตนเอง 
(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6. อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

< 1 
7.91** 

< 1 
< 1 

13.26** 
2.22 

3.26 
< 1 
3.68 
4.54* 
2.22 
< 1 

5.67* 
- 

4.35* 
1.24 

- 
- 

.02 
- 

.04 

.27 
- 
- 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

2.11 
6.62* 
2.60 
< 1 

9.04** 
< 1 

6.81** 
1.13 
6.17* 
3.55 
3.01 
< 1 

13.37** 
- 

10.22** 
7.98** 

- 
- 

.00 
- 

.00 

.00 
- 
- 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 15 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

ความ
กรุณาต่อ
ตนเอง 
(ก) 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

< 1 
7.99** 

< 1 
< 1 

15.90** 
2.79 

3.16 
< 1 

4.08* 
4.74* 
2.13 
< 1 

4.87* 
- 

3.58 
< 1 

- 
- 

.03 
- 

.06 

.42 
- 
- 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

1.11 
< 1 
< 1 
< 1 
3.76 
1.20 

< 1 
< 1 
< 1 
1.48 
< 1 
< 1 

< 1 
- 

< 1 
< 1 

- 
- 

.71 
- 

.66 

.61 
- 
- 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตางราง 15 สว่นที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียสูง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียต ่า 
1. กลุม่รวม ความกรุณาต่อตนเอง 

การสนบัสนนุทางสงัคม 
สงู = 134.85 
สงู = 142.85 

ต ่า = 132.85 
ต ่า = 124.75 

2. เพศชาย ความกรุณาต่อตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 146.11 
สงู = 135.97 

ต ่า = 127.05 
ต ่า = 128.27 

3.เพศหญิง ความกรุณาต่อตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 136.28 
สงู = 148.45 

ต ่า = 139.26 
ต ่า = 127.09 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี ความกรุณาต่อตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 136.06 
สงู = 152.09 

ต ่า = 139.06 
ต ่า = 123.06 

5. อายุระหว่าง 70 – 79 
ปี 

ความกรุณาต่อตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 157.19 
สงู = 141.59 

ต ่า = 132.36 
ต ่า = 138.73 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป ความกรุณาต่อตนเอง 
การสนบัสนนุทางสงัคม 

สงู = 149.53 
สงู = 140.43 

ต ่า = 133.09 
ต ่า = 134.86 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุ

ภาวะตนเองของผูส้งูอายุ พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพรอ้มกนั คือ ความกรุณาต่อตนเองและ
การสนับสนุนทางสงัคมทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม  5 กลุ่ม (ตาราง 15 
ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความ
กรุณาต่อตนเองและการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ในกลุ่มรวม 
และกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ เพศหญิง และพบว่าพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกาย พบว่า 
คะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นร่างกายแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
กรุณาต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุระหว่าง 60-67 ปี และพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองด้านจิตใจ พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ แปรปรวนไปตาม
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ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุนทางสงัคมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ในกลุ่มรวม และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของกลุ่มรวมและกลุ่มเพศหญิงที่แบ่งระดบัของตัวแปร
อิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe พบรายละเอียดดงันี ้

1. ในกลุ่มรวม พบว่า ผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุน
ทางสงัคมสงู เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่า
และการสนบัสนนุทางสงัคมสงูและผูส้งูอายทุี่มีความกรุณาต่อตนเองสงูและการสนบัสนนุสงัคมต ่า
เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ 

ตาราง 16 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อพิจารณาความกรุณาต่อ
ตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม จ านวน 160 คน 

ความกรุณา 
ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
114.00 

12 
130.00 

11 
135.70 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

73 
1 
9 
77 

22 
21 
12 
11 

155.49 
114.00 
130.00 
135.70 

41.49 25.49* 
16.00 

19.79 
21.70 
5.70 

 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
2. ในกลุ่มเพศหญิง พบว่า ผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงและไดร้บั

การสนบัสนุนสงัคมต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองต ่าที่สดุ  และเนื่องจากกลุ่มตวัอย่าง
แต่ละกลุม่จ านวนแตกต่างกนัมากจึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้
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ตาราง 17 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อพิจารณาความกรุณาต่อ
ตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่เพศหญิง จ านวน 107 คน 

ความ
กรุณา 

ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
114.00 

12 
138.18 

11 
140.18 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

55 
1 
3 
48 

22 
21 
12 
11 

158.56 
114.00 
138.18 
140.18 

44.56* 20.23* 
24.18 

18.38 
26.18 
1.85 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล

สขุภาวะตนเองแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือการ
สนับสนุนทางสังคม (ตาราง  14 ส่วน 1) กล่าวคือผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงจะมี
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมมากกว่าผูส้งูอายทุี่มีความกรุณาต่อตนเองต ่า (เปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 134.85 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 132.85) หรือผูสู้งอายุที่ไดร้บั
การสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุมากกว่า
ผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 142.85 
กบัค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากบั 124.75) (ตาราง 14 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่าคะแนนพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูสู้งอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ความ
กรุณาต่อตนเองหรือการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง  14 ส่วนที่ 1) ผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อ
ตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายมุากกว่าผูส้งูอายทุี่มีความกรุณา
ต่อตนเองต ่า พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี 
หรือผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของ
ผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต ่า  พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้แก่                
กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองเป็นรายดา้น พบ
รายละเอียดดงันี ้ 
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พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย จากผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างความ
กรุณาต่อตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
หญิง และกลุม่อาย ุ60 -69 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 
4 กลุ่มที่แบ่งระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ  
Scheffe พบรายละเอียดดงันี ้

1. ในกลุ่มรวม พบว่า ผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุน
ทางสงัคมสงูเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายมากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณา
ต่อตนเองต ่าและการสนบัสนุนทางสงัคมสงู และยงัพบว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสงูและ
การสนบัสนนุทางสงัคมต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายต ่าที่สดุ 

ตาราง 18 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย เมื่อพิจารณาความ
กรุณาต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวม จ านวน 160 คน 

ความ
กรุณา 

ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
32.00 

 

12 
45.55 

 

11 
49.05 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

73 
1 
9 
77 

22 
21 
12 
11 

52.92 
32.00 
45.55 
49.05 

20.92 7.37* 
13.55 

3.87 
17.05 
3.5 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
2. ในกลุ่มเพศหญิง พบว่า ผูสู้งอายุเพศหญิงที่มีความกรุณาต่อตนเองสูง

และการสนบัสนนุทางสงัคมต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายต ่าที่สดุ 
 

 

 

 

 



  95 

ตาราง 19 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย เมื่อพิจารณาความ
กรุณาต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่เพศหญิง จ านวน 107 คน 

ความ
กรุณา 

ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
32.00 

 

12 
47.33 

 

11 
50.00 

 
สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

55 
1 
3 
48 

22 
21 
12 
11 

53.27 
32.00 
47.33 
50.00 

21.27* 5.94 
15.33 

3.27 
18.00* 
2.67 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
3. ในกลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี พบว่า ผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี 

ที่มีความกรุณาต่อตนเองสงูและการสนบัสนุนทางสงัคมต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
ดา้นรา่งกายต ่าที่สดุ 

ตาราง 20 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกาย เมื่อพิจารณาความ
กรุณาต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่อายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 47 คน 

ความ
กรุณา 

ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
32.00 

 

12 
44.00 

 

11 
48.22 

 
สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

22 
1 
1 
23 

22 
21 
12 
11 

53.14 
32.00 
44.00 
48.22 

21.14* 9.14 
12.00 

4.92 
16.22 
4.22 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย   มา

วิเคราะหไ์ปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือการสนับสนุนทาง
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สงัคม พบว่า ผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกาย
มากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่าในกลุ่มเพศชาย และผูส้งูอายุที่มีอายรุะหว่าง  70-79 
ปี ส่วนผูสู้งอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย
มากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่าในกลุม่รวม และเพศหญิง 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่าพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นจิตใจแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างความกรุณา ต่อตนเองและการ
สนบัสนุนทางสงัคมในกลุ่มรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 4 
กลุ่มที่แบ่งระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe  

พบว่า ในกลุ่มรวม ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุน                
ทางสงัคมสูง เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มีความกรุณา 
ต่อตนเองต ่าและการสนับสนุนทางสังคมสูง และผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงและการ
สนบัสนนุทางสงัคมต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจต ่าที่สดุ 

ตาราง 21 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจเมื่อพิจารณาความกรุณา
ต่อตนเองและการสนบัสนนุทางสงัคม ในกลุม่รวม จ านวน 160 คน 

ความ
กรุณา 

ต่อตนเอง 

การสนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
55.00 

12 
60.44 

11 
62.38 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

73 
1 
9 
77 

22 
21 
12 
11 

72.94 
55.00 
60.44 
62.38 

17.94 12.50* 
5.44 

10.56 
7.38 
1.94 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ มา

วิเคราะหไ์ปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือการสนับสนุนทาง
สงัคม พบว่า ผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจ
มากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่าในกลุ่มเพศชาย และผูส้งูอายุที่มีอายรุะหว่าง  70-79 
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ปี สว่นผูส้งูอายทุี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่า
ผูส้งูอายทุี่มีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่าในกลุม่เพศหญิง และผูส้งูอายทุี่มีอายรุะหว่าง 60-69 ปี 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สขุภาวะตนเองดา้นสงัคมไม่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั  

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมสูง คือ   1) 
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองแปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างความกรุณาต่อ
ตนเองและการสนับสนุนทางสงัคมในกลุ่มย่อย 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง 2) ผูสู้งอายุที่มี
ความกรุณาต่อตนเอง พบในกลุ่มรวมและกลุม่ย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุม่เพศหญิง 
กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 3) ผูสู้งอายุที่
ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย  กลุ่ม
เพศหญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 

ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
ความกรุณาต่อตนเอง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 
79 ปี  2) ผูสู้งอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุม่เพศหญิง  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 4 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายรุะหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอาย ุ80 ปี ขึน้ไป 2) ผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม
สูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และ
กลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 2) ผูสู้งอายุที่
ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสูง พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชายและกลุ่มอายุระหว่าง 
60 – 69 ปี 
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2.6 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก 
และมีการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีลักษณะอื่นๆ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อที ่2.4 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อ
พิจารณาตามตวัแปรการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราใน
กลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การมอง
โลกในแง่
ดี(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6. อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

68.52** 
18.28** 
35.27** 
13.61** 
22.87** 
45.21** 

7.91** 
9.55** 
2.44 

7.77** 
< 1 

4.27* 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
2.16 

.78 

.95 

.83 

.33 

.75 

.15 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นรา่งกาย 

1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

26.49** 
3.35 

17.70** 
5.06* 
8.10** 
14.43** 

3.77 
2.07 
1.15 
3.72 
< 1 
1.49 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

.42 

.49 

.73 

.58 

.46 

.86 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 22 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การมอง
โลกในแง่
ดี(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

54.49** 
13.92** 
29.95** 
7.65** 
22.81** 
34.95** 

4.95* 
10.14** 

< 1 
4.53* 
< 1 
3.64 

1.60 
< 1 
1.14 
< 1 
< 1 
< 1 

.20 

.88 

.29 

.33 

.36 
< 1 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

55.42** 
27.30** 
22.24** 
16.56** 
15.99** 
28.08** 

7.38** 
6.86* 
4.07* 
7.75** 

< 1 
2.15 

2.82 
1.09 
1.14 
< 1 
1.03 

10.13** 

.09 

.30 

.28 

.46 

.31 

.00 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 22 สว่นที่ 2 
  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียสูง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียต ่า 
1. กลุม่รวม การมองโลกในแง่ด ี

การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 156.28 
สงู = 148.51 

ต ่า = 132.76 
ต ่า = 140.53 

2. เพศชาย การมองโลกในแง่ด ี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 147.67 
สงู = 144.87 

ต ่า = 127.44 
ต ่า = 130.24 

3.เพศหญิง การมองโลกในแง่ด ี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 158.25 
สงู = 150.31 

ต ่า = 136.71 
ต ่า = 144.65 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี การมองโลกในแง่ด ี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 153.85 
สงู = 151.28 

ต ่า = 133.83 
ต ่า = 135.40 

5. อายุระหว่าง 70 – 79 
ปี 

การมองโลกในแง่ด ี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 157.78 
สงู = 148.41 

ต ่า = 136.55 
ต ่า = 145.92 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป การมองโลกในแง่ด ี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 155.66 
สงู = 145.79 

ต ่า = 127.16 
ต ่า = 137.03 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมดูแลสุข

ภาวะตนเอง พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพรอ้มกัน คือ การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 5 กลุ่ม 
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(ตาราง 22 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมในกลุม่ย่อยอาย ุ80 
ปีขึน้ไป แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการรบัรู ้
แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ตาราง 22 ส่วน 1) กล่าวคือผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่
ดีสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า 
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 156.28 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 133.76) หรือ
ผูส้งูอายุที่มีรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้น
รวมของผูส้งูอายุมากกว่าผูส้งูอายุที่มีรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า (เปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 148.51 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 140.53) (ตาราง 22 ส่วนที่ 2) 
ในกลุ่มย่อยพบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูสู้งอายุแปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั คือ การมองโลกในแง่ดี หรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชรา (ตาราง 22 ส่วนที่ 1) ผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
ดา้นรวมของผูส้งูอายมุากกว่าผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอาย ุ
80 ปี ขึน้ไป หรือผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูจะมีพฤติกรรมดแูล
สขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายุมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราต ่า พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และกลุ่มอายุ 
80 ปี ขึน้ไป และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายดา้น พบรายละเอียดดงันี ้ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองด้านร่างกายแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ คือ การมองโลกในแง่ดี 
กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย
มากกว่าผูส้งูอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่าในกลุ่มรวม  กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี 
กลุม่อายรุะหว่าง 70-79 ปี และกลุม่อายมุากกว่า 80 ปี ขึน้ไป  

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สขุภาวะตนเองดา้นจิตใจแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการ
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รบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา  กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่าในกลุ่มรวม  
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี และกลุ่มอายุ
มากกว่า 80ปี ขึน้ไป ส่วนผู้สูงอายุที่มีการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราสูงจะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราต ่าในกลุม่รวม กลุม่เพศชาย และกลุม่อายรุะหว่าง 60-69 ปี  

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่า พฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองดา้นสงัคมแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างการมองโลกในแง่ดีและการรบัรู ้
แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราในกลุม่ย่อย 1 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 80 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สอง
ตวัแปรมาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe 
 

ตาราง 23 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคม เมื่อพิจารณาการมอง
โลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา ในกลุม่รวม จ านวน 43 คน 
 

มองโลกใน
แง่ด ี

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
26.33 

 

12 
19.57 

 

11 
22.60 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

13 
6 
14 
10 

22 
21 
12 
11 

34.54 
26.33 
19.57 
22.60 

8.21* 14.97* 
6.76 

11.94* 
3.73 
3.03 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
พบว่า 1) กลุ่มผูส้งูอายุที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีและการ

รบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูงเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคม
มากกว่าผูส้งูอายทุี่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีต ่าและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
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สงเคราะหค์นชราสงู 2) กลุ่มผูส้งูอายทุี่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูงเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่า
ผูส้งูอายุที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราต ่า 3) กลุ่มผูสู้งอายุที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบัติ
ของสถานสงเคราะหค์นชราสงูเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูส้งูอายุ
ที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีสงูและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา
ต ่า 4) ผูสู้งอายุที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปและมีการมองโลกในแง่ดีต ่าและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราสงูมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมต ่าที่สดุ 

และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมแปรปรวน
ไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ คือ การมองโลกในแง่ดีหรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชรา กล่าวคือ ผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคม
มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต ่าในกลุ่มรวม  กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 80ปี ขึน้ไป ส่วนผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคม
มากกว่าผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าในกลุ่มรวม  กลุ่มเพศชาย 
กลุม่เพศหญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60-69 ปี 

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมสูง คือ 1) 
ผูสู้งอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 
2) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  3 
กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย กลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี และกลุม่อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี กลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี และกลุม่อาย ุ80 ปี ขึน้ไป  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 2) ผูส้งูอายุที่มี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู พบในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
เพศชาย และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี  
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ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การมองโลกในแง่ดีสงู พบในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 2) ผูส้งูอายุที่มี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
กลุม่เพศชาย กลุม่หญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 
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2.7 การศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาก และมีการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแล
สุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีลักษณะอื่นๆ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานข้อที ่2.5 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อ
พิจารณาตามตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 
(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6. อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 
107 
47 
70 
43 

38.43** 
25.26** 
15.52** 
7.47** 

17.75** 
9.48** 

4.12* 
8.58** 
1.93 

7.77** 
< 1 
< 1 

1.21 
< 1 
1.81 
3.07 
< 1 
< 1 

.27 

.65 

.18 

.08 

.91 

.97 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นรา่งกาย 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 
107 
47 
70 
43 

23.28** 
11.50 

10.08** 
8.95** 
8.46** 
3.76 

2.34 
3.02 
< 1 
3.26 
< 1 
< 1 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

.36 

.56 

.42 

.36 

.84 

.77 
 ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 24 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง 
(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 
107 
47 
70 
43 

33.56** 
15.50** 
15.87** 
3.91* 

14.40** 
16.30** 

2.91 
8.57** 

< 1 
5.66* 
< 1 
< 1 

2.93 
< 1 
2.96 
5.50* 
< 1 
< 1 

.09 

.52 

.09 

.02 

.64 

.90 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 
107 
47 
70 
43 

21.55** 
19.12** 
6.98** 
4.02 

13.49** 
3.12 

3.35 
2.85 
3.86 
6.88* 
< 1 
< 1 

< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

.94 

.59 

.48 

.49 

.61 

.84 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 24 สว่นที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียสูง 
กลุ่มทีม่ี

ค่าเฉล่ียต ่า 
1. กลุม่รวม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 152.71 
สงู = 146.27 

ต ่า = 133.55 
ต ่า = 139.99 

2. เพศชาย การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 144.00 
สงู = 139.88 

ต ่า = 124.24 
ต ่า = 128.36 

3.เพศหญิง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 155.82 
สงู = 150.71 

ต ่า = 140.01 
ต ่า = 145.13 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 150.48 
สงู = 150.64 

ต ่า = 134.10 
ต ่า = 133.94 

5. อายุระหว่าง 70 – 79 
ปี 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 154.45 
สงู = 145.29 

ต ่า = 135.13 
ต ่า = 144.30 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 151.34 
สงู = 144.05 

ต ่า = 131.79 
ต ่า = 139.08 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมดูแลสุข

ภาวะตนเอง พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพรอ้มกนั คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และ
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีว
สงัคม 5 กลุ่ม (ตาราง 24 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไม่แปรปรวนไป
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ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามสามารถของตนเอง และการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นจิตใจ ในกลุ่มย่อยอายุระหว่าง 60-69 ปี แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธร์ะหว่างการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรบัรู ้ความสามารถของ
ตนเอง หรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ตาราง 24 ส่วน 1) กลา่วคือผูส้งูอายุที่
มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรวมมากกว่าผูส้งูอายุ
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 152.71 กับ
ค่าเฉลี่ยกลุม่ต ่าเท่ากบั 133.55) หรือผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู
จะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูสู้งอายุมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติ
ของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 146.27 กับค่าเฉลี่ย
กลุ่มต ่าเท่ากับ 139.99) (ตาราง 24 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองหรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ตาราง 24 ส่วนที่ 1) 
ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของ
ผูสู้งอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า  พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง  60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และ
กลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป หรือผู้สูงอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราสูง  จะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูสู้งอายุมากกว่าผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชราต ่า พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย และกลุ่มอายุระหว่าง 60 – 
69 ปี และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายดา้น พบรายละเอียดดงันี ้ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สุขภาวะตนเองดา้นร่างกายแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ คือ การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง กล่าวคือ ผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นร่างกายมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าในกลุ่มรวม  กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
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พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่าพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นจิตใจแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราในกลุ่มย่อย 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุม่อายุ
ระหว่าง 60-69 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่ง
ระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe 

ตาราง 25 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจ เมื่อพิจารณาการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา ในกลุม่อายรุะหว่าง 
60-69 ปี จ านวน 47 คน 

การรบัรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
70.60 

 

12 
69.37 

 

11 
56.20 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

19 
10 
8 
10 

22 
21 
12 
11 

69.47 
70.60 
69.37 
56.20 

1.13 .10 
1.23 

13.27* 
14.40* 
13.17* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
พบว่า 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองสูงและการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 2) กลุม่ผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-
69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา
สูงเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี 
และมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 3) 
กลุ่มผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าและการรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูงเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่า
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ผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 4) ผูส้งูอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และมีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่ามีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
ดา้นจิตใจต ่าที่สดุ 

และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจแปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระ คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองหรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชรา กล่าวคือ ผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงจะมีพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าในกลุ่มรวม 
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี และกลุ่มอายุ
มากกว่า 80 ปี ขึน้ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติ
ของสถานสงเคราะหค์นชราสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าในกลุ่มเพศชาย และกลุ่มอายุระหว่าง  60-69 ปี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สขุภาวะตนเองดา้นสงัคมแปรปรวนไปตามระดับของตวัแปรอิสระ คือ การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองหรือการรับรู ้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา  กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุระหว่าง  
70-79 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้สูงอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราสงูจะมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมมากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นว
ปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าในกลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุ
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี 
ขึน้ไป 2) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี  
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ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุม่ย่อย 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง 
กลุม่อายรุะหว่าง 60-69 ปี และกลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป 
2) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 
กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี 2) ผู้สูงอายุที่มีการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราสงู พบในกลุม่ย่อย 1 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 
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2.8 การศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก 
และมีการรับรู้แนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีลักษณะอื่นๆ สมมติฐานข้อที ่
2.6  

ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อ
พิจารณาตามตวัแปรความกรุณาต่อตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราใน
กลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

ความ
กรุณาต่อ
ตนเอง 
(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6. อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

39.21** 
23.54** 
17.90** 
22.89** 
19.64** 

3.14 

4.81* 
2.74 
2.43 

14.03** 
< 1 
< 1 

< 1 
6.05* 
< 1 
< 1 

- 
< 1 

.61 
.018 
.55 
.42 
.99 
.95 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นรา่งกาย 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

12.35** 
11.50** 

3.56 
5.87* 
7.44** 

< 1 

3.04 
3.02 
1.52 
5.54* 
< 1 
< 1 

< 1 
< 1 
1.09 
1.10 
< 1 
< 1 

.81 

.56 

.29 

.30 

.72 

.73 
** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 26 สว่นที่ 1 (ต่อ) 

กลุม่ 

ค่าสถิติเอฟ (F) 

จ านวน
คน 

ความ
กรุณาต่อ
ตนเอง 
(ก) 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

P-value 

พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นจิตใจ 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

55.29** 
17.54** 
32.64** 
25.28** 
29.53** 
4.97* 

3.02 
4.08 
< 1 

9.98** 
< 1 
< 1 

< 1 
1.75 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

.48 

.19 

.80 

.93 

.33 

.98 
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดา้นสงัคม 
1. กลุม่รวม 
2. เพศชาย 
3. เพศหญิง 
4. อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี 
5. อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

160 
53 

107 
47 
70 
43 

17.54** 
11.53** 
6.92** 
13.25** 
6.63* 
2.12 

4.06* 
< 1 

4.62* 
11.40** 

< 1 
< 1 

< 1 
5.06* 
< 1 
1.41 
< 1 
< 1 

.78 

.02 

.74 

.24 

.41 

.67 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01, * ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 26 สว่นที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปร 

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ

ตนเอง 

กลุ่มทีม่ี
ค่าเฉล่ียสูง 

กลุ่มทีม่ี
ค่าเฉล่ียต ่า 

1. กลุม่รวม ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 153.95 
สงู = 147.67 

ต ่า = 134.62 
ต ่า = 140.90 

2. เพศชาย ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 146.88 
สงู = 140.03 

ต ่า = 126.10 
ต ่า = 132.94 

3.เพศหญิง ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 156.28 
สงู = 151.13 

ต ่า = 139.97 
ต ่า = 145.12 

4.อายรุะหว่าง 60-69 ปี ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 154.74 
สงู = 151.90 

ต ่า = 129.74 
ต ่า = 132.44 
 

5. อายุระหว่าง 70 – 79 
ปี 

ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 157.03 
สงู = 147.49 

ต ่า = 136.97 
ต ่า = 146.52 

6.อาย ุ80 ปี ขึน้ไป ความกรุณาต่อตนเอง 
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของ 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

สงู = 158.44 
สงู = 154.78 

ต ่า = 137.43 
ต ่า = 141.10 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมดูแลสุข

ภาวะตนเอง พิจารณาตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัพรอ้มกนั คือ ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 5 กลุ่ม 
(ตาราง 26 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์
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ระหว่างความกรุณาต่อตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง ในกลุ่มย่อยเพศชาย
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความกรุณาต่อตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
ดา้นสงัคมในกลุม่ย่อยเพศชายแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างความกรุณาต่อตนเองและการ
รบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากผลการวิเคราะห ์พบว่า พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างความกรุณาต่อตนเอง  และการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราเช่นนีป้รากฏใน 1 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย จึงน าค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่ง
ระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe  

ตาราง 27 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เมื่อพิจารณาความกรุณาต่อ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราในกลุม่เพศชาย จ านวน 53 คน 

ความกรุณา 
ต่อตนเอง 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
148.60 

 
 

12 
134.90 

 

11 
117.28 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

13 
5 
21 
14 

22 
21 
12 
11 

145.15 
148.60 
134.90 
117.28 

3.45 10.25 
13.70 

27.87* 
31.31* 
17.62* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
พบว่า ในกลุ่มเพศชาย พบว่า1.1 ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองและ

มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู เป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่า
ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 
1.2 ผูสู้งอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราต ่าเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเอง
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และมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 1.3 ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อ
ตนเองต ่าและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูเป็นผูม้ีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองเพศชายมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราต ่า 1.4 ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ 

เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองแปรปรวนไปตามระดบัของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือ   การ
รบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ตาราง 26 ส่วน 1) กล่าวคือผูสู้งอายุที่มีความกรุณา
ต่อตนเองสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อ
ตนเองต ่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสงูเท่ากบั 153.95กบัค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากบั 134.62) 
หรือผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายมุากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 147.67กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต ่าเท่ากับ 140.90) (ตาราง 
26 ส่วนที่  2) ในกลุ่มย่อยพบว่าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมของผู้สูงอายุ
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตัว คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือการรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะห์คนชรา (ตาราง 26 ส่วนที่  1) ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงจะมี
พฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายุมากกว่าผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่า 
พบในกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี และ
กลุม่อายรุะหว่าง 70 – 79 ปี หรือผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู จะ
มีพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองดา้นรวมของผูส้งูอายุมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะห์คนชราต ่า พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และเมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายดา้น พบรายละเอียดดงันี ้ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่า คะแนนพฤติกรรมดแูล
สขุภาวะตนเองดา้นร่างกายแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือ
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา กลา่วคือ ผูส้งูอายทุี่มีความกรุณาต่อตนเองสงูจะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวมมากกว่าผูสู้งอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่าในกลุ่มรวม 
กลุม่เพศชาย กลุ่มอายรุะหว่าง 60-69 ปี และกลุ่มอายรุะหว่าง 70-79 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ส่วนผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูจะมีพฤติกรรมดแูล
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สขุภาวะตนเองดา้นร่างกายมากกว่าผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า
ในกลุม่อายรุะหว่าง 60-69 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่า คะแนนพฤติกรรมดูแล
สขุภาวะตนเองดา้นจิตใจแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือ
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา กลา่วคือ ผูส้งูอายทุี่มีความกรุณาต่อตนเองสงูจะมี
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่าในกลุ่มรวม  
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี และกลุ่มอายุ
มากกว่า 80 ปี ขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบัติ
ของสถานสงเคราะหค์นชราสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจมากกว่าผูสู้งอายุที่มี
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าในกลุ่มอายุระหว่าง  60-69 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่าพฤติกรรมดแูลสุขภาวะ
ตนเองดา้นสงัคมแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างความกรุณาต่อตนเองและการ
รบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราเช่นนีป้รากฏใน 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย จึงน า
ค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการของ Scheffe 

ตาราง 28 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม เมื่อพิจารณาความ
กรุณาต่อตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราในกลุม่เพศชาย จ านวน 53 คน 

ความกรุณา 
ต่อตนเอง 

การรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของ
สถาน

สงเคราะห์
คนชรา 

จ านวนคน รหสั ค่าเฉลี่ย 21 
148.60 

 
 

12 
134.90 

 

11 
117.28 

สงู 
สงู 
ต ่า 
ต ่า 

สงู 
ต ่า 
สงู 
ต ่า 

13 
5 
21 
14 

22 
21 
12 
11 

145.15 
148.60 
134.90 
117.28 

3.45 10.25 
13.70 

27.87* 
31.31* 
17.62* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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พบว่า ในกลุ่มเพศชาย พบว่า 1.1 ผูส้งูอายเุพศชายท่ีมีความกรุณาต่อตนเองและ

มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู เป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่า
ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 
1.2 ผูสู้งอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราต ่าเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองมากกว่าผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเอง
และมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า 1.3 ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อ
ตนเองต ่าและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูเป็นผูม้ีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองเพศชายมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราต ่า 1.4 ผูส้งูอายุเพศชายที่มีความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ 

และเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคมแปรปรวนไป
ตามระดบัของตวัแปรอิสระ คือ ความกรุณาต่อตนเองหรือการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชรา กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสูงจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้น
สงัคมมากกว่าผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองต ่าในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่ม
อายุระหว่าง 60-69 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 70-79 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูงจะมีพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเอง
ดา้นสงัคมมากกว่าผูส้งูอายทุี่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าในกลุ่มรวม กลุ่ม
เพศหญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60-69 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุ
ที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสงู พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี 
ขึน้ไป 2) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี  

ผูส้งูอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นร่างกายสงู คือ 1) ผูส้งูอายุที่มี
ความกรุณาต่อตนเองสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี 2) ผูสู้งอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราสงู พบในกลุม่ย่อย 1 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ กลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 
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ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นจิตใจสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
ความกรุณาต่อตนเองสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มอายุระหว่าง  60-69 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป  2) 
ผูส้งูอายุที่มีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู  พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี  

ผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคมสูง คือ 1) ผูสู้งอายุที่มี
ความกรุณาต่อตนเองสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มอายุระหว่าง 60-69 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี 2) ผู้สูงอายุที่มีการรบัรูแ้นว
ปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศ
หญิง และกลุม่อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี 
 

3. การท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง โดยใช้ตัวท านายกลุ่มปัจจัยด้าน
บุคคล (ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรับรู้ความสามารถของตนเอง) 
และกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้แนว
ปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา) 

ตาราง 29 ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการทดสอบเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะหส์ถิติการทดถอยแบบ
พหคุณู (Multiple Regression) 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 
1 144.27 21.20 1.00 .63** .56** .59** .30 .37** 
2 110.10 15.83  1.00 .49** .41** .10 .61** 
3 51.12 6.02   1.00 .38** .12 .17 
4 35.52 4.54    1.00 .14 .30 
5 54.47 6.13     1.00 .15 
6 51.61 5.51      1.00 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
1 = พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง 2 = ความกรุณาต่อตนเอง 3 = การมองโลกในแง่ดี 4 = การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง 5 = การสนับสนุนทางสังคม  6 = การรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชรา 
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จากตาราง 29 พบผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นของการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ คูณ  (Multiple Regression) พบว่า  ตั วแปรปั จจัยด้านบุ คคลและด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมมีความสมัพันธ์กัน โดยพบว่าค่าความสมัพันธ์อยู่ในระดับที่ไม่เกิน .85 
(Kline, 2005) จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ (Multicollinearity) ท าให้ตัวแปร
ทัง้หมดสามารถน ามาวิเคราะหต่์อไปได ้
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ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากตาราง 30 พบว่า ในกลุ่มรวม ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง 
และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  สามารถท านายพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 46.0 โดย
ตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก คือ  การมองโลกในแง่ดี (Beta = .396) รองลงมาคือ ความกรุณาต่อตนเอง 
(Beta = .335) และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Beta = .193) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม 5 กลุ่ม พบว่า 1.ในกลุ่มเพศชาย  
ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะหค์นชรา  สามารถท านายพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 61.8 โดยตวัแปรที่
เขา้ท านายอนัดบัแรก คือ ความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .363) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Beta = 
.325) การมองโลกในแง่ดี (Beta = .242) และการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา (Beta = 
.193) 2.ในกลุ่มเพศหญิง  ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี และความกรุณาต่อตนเอง สามารถท านาย
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 35.9 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก คือ  การมองโลกในแง่ดี 
(Beta = .393) และความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .329)  3.ในกลุ่มทีม่ีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ตวัแปรที่
ส  าคัญที่ท านายพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองไดร้อ้ยละ 39.4 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอันดับแรก คือ  ความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .491) และ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Beta = .282)   4.ในกลุ่มทีม่ีอายุระหว่าง 70 – 79 ปี ตวัแปรที่ส  าคญั
ที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ ความ
กรุณาต่อตนเอง และการมองโลกในแง่ดี สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 41.5 
โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก คือ  ความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .415) และการมองโลกในแง่ดี 
(Beta = .353) 5.ในกลุ่มที่มีอายุ 80 ปี ขึน้ไป ตวัแปรที่ส  าคัญที่ท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี สามารถท านายพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 59.9 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก คือ ความการมองโลกในแง่ดี (Beta 
= .774) และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายเุป็นรายดา้น พบรายละเอียดดงันี ้

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกาย พบว่าในกลุ่มรวม ตวัแปรที่
ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นรา่งกายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 
2 ตัวแปร ได้แก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความกรุณาต่อตนเอง  สามารถท านาย
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พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 20.5 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอันดับแรก คือ  การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง (Beta = .285) และความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .267) ตามล าดบั  

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจ พบว่าในกลุ่มรวม ตัวแปรที่
ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 3 
ตัวแปร ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี  และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 49.8 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอนัดับแรก 
คือ  ความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .392) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (Beta = .321) และ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Beta = .183) ตามล าดบั 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านสังคม พบว่าในกลุ่มรวม ตัวแปรที่
ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ม ี2 
ตัวแปร ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี และความกรุณาต่อตนเอง  สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 46.0 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอันดับแรก คือ  การมองโลกในแง่ดี (Beta = 
.388) และความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .246) ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า 1) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการท านายมี
ทัง้หมด 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตัวแปรกลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล 3 ตวัแปร ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกใน
แง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  2) ความกรุณาต่อตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การ
มองโลกในแง่ดี และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา สามารถร่วมกันท านาย พฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองไดม้ากที่สดุในกลุม่เพศชาย ท านายไดร้อ้ยละ  61.8 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องปัจจยัดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดแูลสุขภาวะ
ตนเองในสถานสงเคราะหค์นชรา เป็นการวิจยัประเภทสหสมัพันธเ์ชิงเปรียบเทียบ  (Correlational 
– Comparative study) ศึกษาในกลุ่มของผูสู้งอายุที่เขา้รบับริการอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรา 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ตลอดจนลกัษณะทางชีวสงัคม มีความส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเองที่เขา้รบับริการอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในครั้งนี ้มากน้อยเพียงใดและเพราะเหตุใด โดยความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในสถานสงเคราะหค์นชราที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกนั 2. เพื่อศึกษาปฏิสมัพันธร์่วมระหว่างกลุ่มตัวแปรปัจจยัดา้นบุคคล  และกลุ่มตวัแปรปัจจัย
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองที่มีลักษณะชีวสงัคม
ต่าง ๆ 3. เพื่อศึกษาอ านาจการท านายและคน้หาตัวท านายที่ส  าคัญของปัจจัยทางจิตและดา้น
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

วิธีการด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอนกบัผูส้งูอายุ
ที่เขา้รบับริการอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจ านวน 160 
คน ได้แก่ 1. กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ 1.1 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.2 
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์)  จังหวัดนครปฐม 1.3 สถาน
สงเคราะหค์นชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อล าไยอปุถมัภ)์ จงัหวดักาญจนบุรี 1.4 สถานสงเคราะห์
คนชราบา้นเขาบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค ์2.กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กลุ่มภาคใต ้ไดแ้ก่ 2.1 สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา  2.2 สถาน
สงเคราะหค์นชราโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา 2.3 สถานสงเคราะหค์นชราบา้นอู่ทอง-พนังตัก 
จงัหวดัชมุพร 2.4 สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงั จงัหวดัตรงั สว่นเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบวดัลกัษณะทางชีวสงัคม ตอนที่ 1 จ านวน 5 ขอ้ แบบวดัเพื่อวดัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
และแบบวดัเพื่อวดักบัตวัแปรอิสระมีทัง้หมด 5 ตอน ไดแ้ก่ แบบวัดความกรุณาต่อตนเอง แบบวัด
การมองโลกในแง่ดี แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม และ
แบบวดัการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา มีค่าความเชื่อมั่นสมัประสิทธิ์แอลฟ่าอยู่
ระหว่าง .74 ถึง .92 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย 1) สถิติพืน้ฐานใชพ้รรณนาขอ้มูลเบือ้งตน้ 
ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percent) พิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์ค่าที (t-test) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่  1.1 และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) เพื่อทดสอบสมมติุฐาน 
ข้อที่  1.2 3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of variance) มี
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อพบการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe เพื่อทดสอบสมมติุฐานขอ้ที่2 4) 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติุฐานขอ้ที่ 3 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีศ่ึกษา 

กลุ่มผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนทัง้หมด 160 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.9 และรองลงมาเป็นเพศชายมีจ านวน 53 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.1 นอกจากนีม้ีอายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 47 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 29.4 
อายุระหว่าง 70-79 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 และอายุ 80 ปี ขึน้ไป จ านวน 43 คน   
คิดเป็นรอ้ยละ 26.9 

อภปิรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีภูมิหลังต่างกันมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้ง

ด้านรวมและรายด้านต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อย คือ  
1.1 ผู้สูงอายุเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวม

ต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

ดแูลสขุภาวะตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตั้งไวท้ั้งนีเ้นื่องจากดุลยา จิตตะยโศธร (2551)  กล่าวว่า บทบาททางเพศ เป็นบทบาทที่สังคม
หนึ่งคาดหวงัใหบุ้คคลเพศชายหรือเพศหญิงแสดงออกว่าเป็นชายหรือหญิง ซึ่งการก าหนดบทบาท
ทางเพศ มี 2 ปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ ปัจจยัทางดา้นชีวภาพ และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
โดยปัจจัยทางชีวภาพจะเป็นตัวก าหนดความแตกต่างทางกายภาพระหว่างชายและหญิง ส่วน
ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มจะมีอิทธิพลในการหล่อหลอมลกัษณะความเป็นชายหรือความเป็นหญิง
ใหเ้กิดขึน้ตามที่สงัคมนัน้ๆ คาดหวงั ซึ่งสงัคมแต่ละสงัคมมีเอกลกัษณข์องความเป็นเพศชายและ



  128 

เพศหญิงที่แตกต่างกนัออกไป เอกลกัษณท์างเพศเป็นการแสดงออกถึงคณุลกัษณะของความเป็น
เพศ เช่น เพศชายเป็นเพศที่รกัอิสระ ตัดสินใจเด็ดขาดมีความหนักแน่น ชอบแสดงอ านาจ ฯลฯ 
ในขณะที่เพศหญิงเป็นเพศที่ถกูมองว่ามีคณุลกัษณะที่ตอ้งถนอมรักษา มีความเอือ้อารี เขา้ออกใจ
เข้าใจผู้อ่ืน ฯลฯ จึงท าให้เพศหญิงได้ถูกฝึกให้ดูแลและเข้าใจบุคคลอ่ืน และให้สามารถน ามา
ปรบัปรุงพฒันาในการดแูลตนเองได ้ดงันัน้เพศหญิงจึงมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองสงูกว่าเพศ
ชายซึ่งผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับ งานวิจัยของจิราภรณ์ ใจสบาย (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสู้งอายุที่มีเพศหญิง มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีกว่าเพศชาย และงานวิจัยของกิ่งเพชร ศรีเทียน (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสู้งอายุจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 291 คน พบว่ามีความสมัพันธ์
ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า ผูสู้งอายุเพศชายกับผูสู้งอายุเพศหญิงมี
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = .035) 

1.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวม
ต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจจะเกิดจากการ
แบ่งกลุ่มผูส้งูอายุเป็น 3 ช่วง คือ อายุ 60 -69 ปี , อายุ 70-79 ปี และอายุระหว่าง 80 ปี ขึน้ไป ซึ่ง
ผูสู้งอายุอยู่ในบริบทเดียว มีลกัษณะปัญหาคลา้ยๆ กัน เนื่องจากผูสู้งอายุพักอาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะหค์นชราเหมือนกนั และมีรูปแบบการชีวิตโดยอยู่ภายในกฎระเบียบของสถานสงเคราะห์
คนชรา โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสถานสงเคราะหค์นชรา เช่น การเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพ การรกัษา
อาการเจ็บป่วย การทานยา การรบัประทานอาหารที่มีประโยชน ์เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัต่างๆ ที่กล่าวมา
ขา้งตน้ ส่งผลใหผู้ส้งูอายทุี่มีอายแุตกต่างกนัไม่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองแตกต่างกนั ผลวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศ้กึษาปัจจยัทางจิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุของโรงพยาบาล
สงักดัส านกัการแพทย ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอย่างจ านวน 362 คน พบว่าผูส้งูอายุที่
มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
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สมมติ ฐานข้ อที่  2.ปฏิ สั มพั นธ์ระห ว่ างปั จจั ยภ ายในบุ คคลกั บ ปั จจั ย
สภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทัง้ด้านรวมและราย
ด้านของผู้สูงอายุทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มทีม่ีภูมิหลังต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อย คือ   

2.1 ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก และมีการสนับสนุนทางสังคมมากจะ
มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มี
ลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี การ
สนบัสนุนทางสงัคม โดยตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง และดา้นย่อย 3 ดา้น (ดา้น
รา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม)  

การทดสอบสมมติฐานนีพ้บว่า พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร การมองโลกในแง่ดี และการสนบัสนนุทางสงัคม จึง
สรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้ให้การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่ง
เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้นเป็นอิทธิพลปัจจัยด้านบุคคล และสภาพแวดล้อมซึ่ง
องคป์ระกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลใหอ้งคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการ
ก าหนดซึ่งกนัและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม (B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัส่วนบุคคล 
(P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

ผลการวิจัยแสดงว่า การมองโลกในแง่ดี (ปัจจัยดา้นบุคคล) และการสนับสนุน
ทางสงัคม (ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม) ไม่รว่มกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองดา้นจิตใจ ในกลุ่มย่อยเพศชาย การมองโลกในแง่ดีและการสนับสนุนทางสังคม ร่วมกัน
สง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ซึ่งปัจจยัที่ท าใหก้ารมองโลกในแง่ดี และการสนบัสนุนทางสงัคมไม่รว่มกนัส่งผล
ต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดงันี ้

1. เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ โดย
เมื่อสภาพร่างกายร่างกายเปลี่ยนแปลงไป อวัยวะและระบบภายในไม่สามารถท างานได้
เหมือนเดิม ท าใหร้่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บป่วยมาแวะเวียน มีโรคประจ าตัวต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อด้านจิตใจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 
(Psychosocial development) (พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย์, 2556) โดยในวัยผูสุ้งอายุจะเป็นการ
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เปลี่ยนไปในระยะพัฒนาการขั้นที่ 7 และ 8 ซึ่งพัฒนาการในขัน้ที่ 7 ระยะผูใ้หญ่ (Adult period) 
อายุ 22-40 ปี : ขัน้การความรูส้ึกรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่หรือความรูส้ึกเฉ่ือยชา (Generativity vs 
Stagnation) เป็นช่วงของวัยกลางคนและรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่ คือการแต่งงานและการเป็นบิดา
มารดา นอกจากจะรบัผิดชอบตนเองแลว้ ยังตอ้งรบัผิดชอบลูกและบุคคลอ่ืนดว้ย บุคคลที่ไดร้บั
ความส าเร็จในขึน้ตน้ๆ จะรูบ้ทบาทหนา้ที่ของตน รูส้ึกรบัผิดชอบและพอใจในชีวิตของตน แต่ถ้า
บุคคลใดไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็จะท าให้ขาดความไว้วางใจใคร รู ้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถ มีปมดอ้ย ไม่มีความรบัผิดชอบต่อตนเองหรือสังคม ท าใหก้ลายเป็นคนเฉ่ือยชา 
และขั้นที่ 8 ระยะวัยสูงอายุ (Aging period) อายุประมาณ 40 ปีขึน้ไป : ขั้นความรูส้ึกมั่นคงกับ
ความรูส้ึกทอดอาลยั (Ego Integrity vs Despair) เป็นช่วงของวยัสงูอายุ เป็นวยัที่บุคคลควรไดร้บั
ความส าเรจ็ในชีวิตขัน้สงูสดุ ถา้เขาเป็นผูท้ี่มีพฒันาการทางบคุลิกภาพดีเรื่อย ๆ มา เขาก็จะประสบ
ความส าเรจ็ใน เขาจะยอมรบัความจรงิในวยัที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสขุในชีวิตที่เหลืออยู่ มีความ
สุขุม ยอมรับการแก่ การเจ็บ การตายที่ เกิดขึน้ แต่ถ้าในพัฒนาการระดับต้น เขาไม่ประสบ
ความส าเร็จเขาก็จะหมดหวัง ไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ไม่ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ เกิดความคบัขอ้งใจ และทอ้แทส้ิน้หวงัทอดอาลยัในชีวิต ซึ่งผูส้งูอายุที่เขา้มาใชบ้ริการของ
สถานสงเคราะห์คนชราแสดงให้เห็นถึงการไม่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามทฤษฎี
พฒันาการทางจิตสงัคม เนื่องจากผูส้งูอายุที่เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชราตอ้งประสบ
ปัญหาเดือดรอ้นทางสงัคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้1) ฐานะยากจน 2) ไม่มีที่อยู่อาศัย 3) ขาดผู้
อปุการะหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 4) ไม่สามารถอยู่กบัครอบครวัไดอ้ย่างปกติสขุ ดงันัน้ผูส้งูอายุจึง
มีความเฉ่ือยชา และความรูส้กึทอดอาลยั ไม่ใสใ่จในการพฒันาหรือดแูลตนเอง  

2. โดยเมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ของกลุ่มสงู- กลุ่ม
ต ่าตามตัวแปรการมองโลกในแง่ดีและการสนับสนุนทางสงัคม พบว่า กลุ่มที่มีคะแนนพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเอง คือ กลุ่มที่มองโลกในแง่ดีสูง (155.88) รองลงมาคือกลุ่มการสนับสนุนทาง
สังคมสูง (150.51) และกลุ่มการสนับสนุนทางสังคมต ่า (140.75) โดยกลุ่มที่มองโลกในแง่ดีต ่า 
(135.38) เป็นผูท้ี่มีคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ แสดงใหเ้ห็นว่าการสนบัสนุนทาง
สงัคมในกลุม่สงู-กลุ่มต ่า มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไม่แตกต่างกนัมาก  ซึ่งการสนบัสนุนทาง
สงัคมเป็นปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลที่คอยใหค้วามช่วยเหลือ
ทางดา้นวัตถุ ขอ้มูลข่าวสาร และอารมณ์ เนื่องจากตามลกัษณะโครงสรา้งการท างานของสถาน
สงเคราะหค์นชรา ที่มีงานบริการทางดา้นงานพยาบาล ดา้นสงัคมสงเคราะห ์และดา้นบรหิารคอย
ใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุที่เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชรา  ท าใหผู้สู้งอายุทุกคน
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ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในทุกดา้น ท าใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผู้
ที่มีการสนบัสนุนทางสงัคมสงูและต ่าไม่แตกต่างกนัมาก จนท าใหส้่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองแตกต่างกนั  เมื่อพิจารณาขอ้ค าถามที่สอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสงัคม พบว่าขอ้
ค าถามข้อที่  10 ที่ถามว่าฉันได้รับข้อมูลข่าวสารการดูแลตนเองเก่ียวกับ โรคประจ าตัวจาก
เจา้หนา้ที่ภายในสถานสงเคราะหค์นชรา มีค่าเฉลี่ย คะแนนสงูที่สดุ (4.18) รองลงมาคือค าถามขอ้
ที่ 9 สถานสงเคราะห์คนชราจัดเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ เช่น 
รถเข็น ไม้เท้าพยุงเดิน (4.17) ซึ่งจะสอดคล้องกับการท าตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสถาน
สงเคราะหค์นชราที่คอยใหค้ าแนะน าในการดแูลตนเองและจดัหาเครื่องมือและอปุกรณท์ี่เหมาะสม
ในการดแูลผูส้งูอาย ุ

3. เมื่อน ากลุ่มสูง-กลุ่มต ่าตัวแปรการมองโลกในแง่ดี และการสนับสนุนทาง
สงัคมมาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายคู่ พบว่า ผูท้ี่การมองโลกในแง่ดีและ
มีการสนับสนุนทางสงัคมสงู เป็นผูม้ีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเองสงูที่สดุ (159.47) 
รองลงมาเป็นผูท้ี่การมองโลกในแง่ดีสงูและมีการสนบัสนุนทางสงัคมต ่า (152.28) และผูท้ี่การมอง
โลกในแง่ดีต ่าและมีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่า เป็นผูม้ีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
ต ่าที่สดุ (129.210) ดงันัน้การมองโลกในแง่ดีจึงมีส่วนส าคญัในการสง่เสรมิพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเอง เพราะการมองโลกในแง่ดีสูง แม้จะได้รบัการสนับสนุนทางสังคม สูงหรือต ่า ก็เป็นผู้มี
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงกว่า ผูท้ี่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า ซึ่งผลการวิเคราะหส์อดคลอ้ง
ตามแนวคิดการมองโลกในแง่ดี  (Seligman, 1991) โดยการมองโลกในแง่ดีเป็นรูปแบบของการให้
เหตุผลของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับตน ว่าเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึน้
บคุคลที่มองโลกในแง่ดีจะใหเ้หตผุลกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ว่าเป็นสถานการณท์ี่เกิดขึน้จากปัจจยั
ภายนอกไม่ได้เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง ในทางกลับกันถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีเกิดขึน้ 
บุคคลที่มองโลกในแง่ดีมักเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของตนเอง และสถานการณ์ที่ดีเหล่านัน้จะ
เกิดขึ ้นอีก รวมถึงส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์ที่ ดี อ่ืน ๆ ตามมาด้วย และเมื่ อพิจารณา
แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี พบว่าข้อค าถาม ข้อที่  9 ฉันรูส้ึกผ่อนคลายเมื่อท ากิจกรรม
ร่วมกับสถานสงเคราะหค์นชราหรือเพื่อนๆ ในสถานสงเคราะหค์นชรา เป็นขอ้ค าถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด (5.11) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อค าถาม ขอ้ที่ 3 ฉันแทบจะไม่เคย
คาดหวังกับอนาคตที่จะเกิดขึน้เลย (3.71) ซึ่งจะสอดคลอ้งกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมว่า
ผูสู้งอายุไม่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาในขั้นที่ 7 และ 8 จะท าใหเ้กิดความคับขอ้งใจ และ
ทอ้แทส้ิน้หวงัทอดอาลยัในชีวิต 
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2.2 ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองมาก และมีการสนับสนุน
ทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุ
ในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ การรบัรูค้วามสามารถ
ตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคม โดยตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง และดา้นย่อย 3 
ดา้น (ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม) 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้พบว่า เมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเองไม่พบปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง จึงสรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้  
ให้การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.2 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา
สงัคม (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้น
เป็นอิทธิพลปัจจยัดา้นบุคคล และสภาพแวดลอ้มซึ่งองคป์ระกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้
องคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการก าหนดซึ่งกันและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม 
(B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัสว่นบคุคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

ผลการวิจัยแสดงว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (ปัจจัยส่วนบุคคล) และการ
สนบัสนนุทางสงัคม (ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม) ไม่รว่มกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง และ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง เป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
ดา้นสงัคม ในกลุ่มย่อยอายุระหว่าง 60-69 ปี การรบัรูค้วามสามารถตนเองและการสนบัสนุนทาง
สงัคม ร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 

ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การรบัรูค้วามสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมไม่
รว่มกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดงันี ้

1. โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ของกลุม่สงู- 
กลุ่มต ่าตามตัวแปรการรบัรูค้วามสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคม พบว่า กลุ่มที่มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง คือ กลุ่มที่การรบัรูค้วามสามารถตนเองสูง (151.178) 
รองลงมาคือกลุ่มการสนับสนุนทางสังคมสูง (149.536) และกลุ่มการสนับสนุนทางสังคมต ่า 
(137.321) โดยกลุม่ที่การรบัรูค้วามสามารถตนเองต ่า (135.679) เป็นผูท้ี่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ แสดงใหเ้ห็นว่าการสนบัสนุนทางสงัคมในกลุม่สงู-กลุ่มต ่า มีพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองไม่แตกต่างกนัมาก  ซึ่งการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดย
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือทางดา้นวัตถุ ขอ้มูลข่าวสารและ
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อารมณ์ เนื่องจากตามลกัษณะโครงสรา้งการท างานของสถานสงเคราะหค์นชรา ที่มีงานบริการ
ทางดา้นงานพยาบาล ดา้นสงัคมสงเคราะห ์และดา้นบริหารคอยใหก้ารดแูลช่วยเหลือผูสู้งอายุที่
เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชรา ท าใหผู้ส้งูอายทุกุคนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในทุก
ดา้น ท าใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูท้ี่มีการสนบัสนุนทางสงัคมสงูและ
ต ่าไม่แตกต่างกันมาก จนท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
พิจารณาขอ้ค าถามที่สอบถามเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสงัคม พบว่าขอ้ค าถามขอ้ที่ 10 ที่ถามว่า
ฉนัไดร้บัขอ้มลูข่าวสารการดแูลตนเองเก่ียวกบัโรคประจ าตวัจากเจา้หนา้ที่ภายในสถานสงเคราะห์
คนชรา มีค่าเฉลี่ย คะแนนสูงที่สุด (4.18) รองลงมาคือค าถามขอ้ที่ 9 สถานสงเคราะหค์นชราจัด
เครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองของผูส้งูอายุ เช่น รถเข็น ไมเ้ทา้พยุงเดิน (4.17) ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบัการท าตามหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ในสถานสงเคราะหค์นชราที่คอยใหค้ าแนะน าในการ
ดแูลตนเองและจดัหาเครื่องมือและอปุกรณท์ี่เหมาะสมในการดแูลผูสู้งอายุ และโดยเมื่อพิจารณา
จากขอ้ค าถามการสนบัสนนุทางสงัคมจะพบว่าขอ้ค าถามที่มีคะแนนสงูเป็นการช่วยเหลือบุคคลใน
ดา้นวัตถุ-สิ่งของ และขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(Bandura, 1989 อา้งถึงในอังศินันท ์อินทรก าแหง, 2556) โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
เป็นความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการท าพฤติกรรมสุขภาพและ
ความมั่นใจของบุคคลว่าสามารถกระท าพฤติกรรมสุขภาพนั้นไดม้ากน้อยเพียงใด และการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองมีผลต่อความพยายามในการกระท าพฤติกรรมสขุภาพ โดยขอ้ค าถามการ
สนับสนุนทางสงัคมไม่ไดม้ีส่วนช่วยใหผู้สู้งอายุใหผู้สู้งอายุไดล้องท ากิจกรรม ลองแกปั้ญหาดา้น
สขุภาพดว้ยตนเองใชท้ักษะของตนเอง เพื่อใหร้บัรูถ้ึงความสามารถของตนเอง โดยจากขอ้ค าถาม
การสนบัสนนุทางสงัคมจะท าใหเ้ห็นว่าการดแูลสขุภาพตนเองตอ้งมาจากการไดร้บัวตัถ-ุสิ่งของ 

2. เมื่อน าคะแนนกลุ่มสูง -กลุ่มต ่า ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี และการ
สนบัสนุนทางสงัคมมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายคู่ พบว่า ผูท้ี่การรบัรู ้
ความสามารถตนเองและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง เป็นผู้มีคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองสงูที่สดุ (157.724) รองลงมาเป็นผูท้ี่การรบัรูค้วามสามารถตนเองสงูและมีการสนบัสนนุทาง
สงัคมต ่า (144.724) และผูท้ี่การรบัรูค้วามสามารถตนเองต ่าและมีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่าเป็นผู้
มีคะแนนพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองสงูที่สดุ (129.918) ดงันัน้การรบัรูค้วามสามารถตนเองจึงมี
สว่นส าคญัในการส่งเสรมิพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เพราะการรบัรูค้วามสามารถตนเองสงู แม้
จะไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมสูงหรือต ่า เป็นผูม้ีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงกว่าผูท้ี่มีการ
รบัรูค้วามสามารถตนเองต ่า และเมื่อพิจารณาแบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
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พบว่าขอ้ค าถาม ขอ้ที่ 6 ฉันสามารถแกไ้ขความรูส้ึกหดหู่ ซึมเศรา้ หรือความเบื่อหน่ายของตนเอง
ได ้เป็นขอ้ค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ (4.66) แสดงใหเ้ห็นว่าผูส้งูอายุมีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการจดัการกบัอารมณท์ี่ไม่เหมาะสม 

 
2.3 ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก และมีการสนับสนุนทางสังคมมาก

จะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มี
ลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเองและ
การสนับสนุนทางสงัคม โดยตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเอง และดา้นย่อย 3 ดา้น 
(ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม) 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้พบว่า เมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเองไม่พบปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางในพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม จึง
สรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้  ให้การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่ง
เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้นเป็นอิทธิพลปัจจัยด้านบุคคล และสภาพแวดล้อมซึ่ง
องคป์ระกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลใหอ้งคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการ
ก าหนดซึ่งกนัและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม (B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัส่วนบุคคล 
(P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

ผลการวิจยัแสดงว่า ความกรุณาต่อตนเอง (ปัจจยัสว่นบคุคล) และการสนบัสนุน
ทางสังคม (ปัจจัยสภาพแวดล้อม) ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง และเมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองรายดา้น พบว่าความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุน
ทางสังคม ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านร่างกายและด้านจิตใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความกรุณาต่อตนเองและการสนับสนุนทางสงัคม ไม่ร่วมกัน
สง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคม 

ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การรบัรูค้วามสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมไม่
ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง คือ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกาย
และจิตใจของผูสู้งอายุ โดยเมื่อสภาพร่างกายร่างกายเปลี่ยนแปลงไป อวยัวะและระบบภายในไม่
สามารถท างานได้เหมือนเดิม ท าให้ร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บป่วยมาแวะเวียน มีโรค
ประจ าตัวต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อด้านจิตใจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ตามทฤษฎี
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พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial development) (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556)  
ผูส้งูอายุไม่สบความส าเร็จในการพฒันาตนเองตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม ในขัน้ที่ 7 และ 
8 ท าใหผู้ส้งูอายุจะหมดหวัง ไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ท าใหข้าดความไวว้างใจใคร รูส้ึกว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถ ไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร ไม่ยอมรบัสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เกิดความคับ
ขอ้งใจ และท้อแท้สิน้หวังทอดอาลัยในชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการของสถานสงเคราะห์
คนชราแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่ประสบความส าเร็จในการพฒันาตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม 
เนื่องจากผูสู้งอายุที่เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชราตอ้งประสบปัญหาเดือดรอ้นทาง
สงัคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้1) ฐานะยากจน 2) ไม่มีที่อยู่อาศัย 3) ขาดผูอุ้ปการะหรือผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ และ 4) ไม่สามารถอยู่กับครอบครวัไดอ้ย่างปกติสุข ประกอบการวัดพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะดา้นสงัคมเป็นการวดัการกระท าของบคุคลที่แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อตนเองเรื่องสขุภาพ
ทางดา้นสงัคม ประกอบดว้ย การรบัรูค้ณุค่าจากการเป็นผูช้่วยเหลือบุคคลอ่ืน โดยขอ้ค าถามของ
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือขอ้ 4 ฉนัใหค้ าแนะน าเพื่อน
ที่ปฏิบติัผิดระเบียบของสถานสงเคราะหค์นชรา (3.41) และขอ้ที่ 5 ฉันพดูปลอบใจหรือใหก้ าลงัใจ
เมื่อเพื่อนประสบปัญหาหรือความทุกข ์ซึ่งจะสอดคลอ้งกับผูท้ี่ไม่ประสบความส าเร็จการพัฒนา
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ในขั้นที่  7 และ 8 ที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร รูส้ึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถ และทฤษฎีความตอ้งการพืน้ฐานของมาสโลว ์(พรรณทิพย ์ศิรวิรรณบศุย,์ 2556; ศรี
เรือน แก้วกังวาล, 2561) โดยอธิบายถึงความต้องการพื ้นฐานของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง 
มนุษยก์็จะพฒันาพฤติกรรมของเขาจะสงูขึน้ตามล าดบัขัน้ เมื่อมนษุยม์ี self-actualization มนุษย์
จะถึงซึ่ง peak experiences และในจุดนี ้บุคคลจะสามารถจัดท าสิ่งที่ดีงามมีความสามารถที่จะ
ท าความเขา้ใจ และเรียนรูใ้นสิ่งต่างๆ รอบตวัเขาได ้และสิ่งจูงใจภายนอกอาจจะเขา้มาเสรมิท าให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมที่ปรารถนาไดม้ั่นคงขึน้ แต่ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชราจะไดร้บัการ
สนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ อารมณ์ และข้อมูลข่าวสาร ท าให้ได้รับเพียงความต้อง การ
ทางดา้นร่างกายเท่านัน้ ท าใหผู้ส้งูอายุไม่สามารถพัฒนาไปในขัน้ต่อไปได ้จึงส่งผลต่อพฤติกรรม
ดแูลสุขภาวะตนเองดา้นสงัคม เนื่องจากเป็นการวดัการรบัรูคุ้ณค่าจากการเป็นผูช้่วยเหลือบุคคล
อ่ืน 

ความกรุณาต่อตนเอง (ปัจจัยส่วนบุคคล) และการสนับสนุนทางสังคม (ปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม) ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวม ดา้นร่างกาย และดา้น
จิตใจ เนื่องความกรุณาต่อตนเอง (Neff, 2003) คือ การรบัรูข้องบุคคล ในการตระหนักต่อความ
ทุกข ์และมีความตอ้งการที่จะตนเองพ้นจากความทุกข ์ตระหนักว่าความผิดพลาดต่าง ๆ เป็น
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ประสบการณ์อย่างหนึ่งที่จะผ่านไปตามความเป็นธรรมดาของคน มีสติในการจัดการปัญหา มี
ความอ่อนโยนกับตนเอง ไม่โทษตนเองและไม่ท ารา้ยตนเอง จึงพบว่าเป็นความสามารถในการ
รบัมือกบัปัญหาและสภาพแวดลอ้มที่ท าใหเ้กิดปัญหา จึงเป็นการส่งเสริมสุขภาวะจากภายในตัว
บุคคล ไดม้ีงานวิจยัที่สนบัสนุนการ จากการศึกษาและคน้ควา้ยงัไม่คน้พบงานวิจยัที่ท าการศึกษา
ปฏิสมัพันธ์กบัตวัแปรอิสระ 2 ตัวนีโ้ดยตรง แต่พบว่ามีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัที่ผ่านมาได้
ท าการศึกษาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร ไดม้ีงานวิจัยที่สนับสนุนการศึกษาความกรุณาต่อตนเอง 
เช่น งานวิจยัของโฮแมน (Homan, 2016) ที่ศึกษาเก่ียวกบัความกรุณาต่อตนเองและสขุภาวะทาง
จิตในผูส้งูอายุ โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจากผูส้งูอายุในหอสมดุชุมชน และผูส้งูอายุที่อยู่ใน
ศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในประเทศสหรฐัอเมริกา จ านวน 121 คน มีอายุระหว่าง 59-95 ปี โดยการท า
แบบสอบถาม พบว่าผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อตนเองที่ค่าเฉลี่ยระดบั 3.57 ความกรุณาต่อตนเอง
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาวะทางจิต โดยมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบั .63 และสง่ผลต่อ
สถานะทางสุขภาพและภาวะซึมเศรา้ งานวิจัยของออลเลนและคณะ (Allen et al., 2012) ได้
ศกึษาความกรุณาต่อตนเองและสขุภาวะในผูส้งูอาย ุเป็นการศึกษา 2 กรณีศึกษา โดยศึกษาความ
กรุณาต่อตนเองที่ส่งผลกับความสมัพันธ์ระหว่างสขุภาพทางกายและสขุภาวะทางจิตในผูส้งูอาย ุ
วัดจากแบบสอบถาม โดยกรณีที่  1 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 132 คน อายุระหว่าง 67-90 ปี ที่ ได้
ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในสถานที่ดูแลผูสู้งอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อ
ตนเองที่ค่าเฉลี่ยระดบั 3.69 และพบว่าความกรุณาต่อตนเองมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัสขุภาวะที่
ระดบั .49 โดยกลุ่มที่ 2  มีจ านวน 71 คน โดยมีอายุระหว่าง 63-97 ปี โดยคดัเลือกจากผูท้ี่อาศยัอยู่
คนเดียวในพืน้ที่ และไดร้บัค่าตอบแทนจ านวน $10 ผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อตนเองที่ค่าเฉลี่ย
ระดับ  3.68 แต่ไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์กับสุขภาวะเนื่องจากการวิจัยที่  1 ได้แสดงถึง
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

ส าหรบัการสนับสนุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เพียงแต่ให้
ความช่วยเหลือทางดา้นวัตถุและความมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรูส้ึกที่ว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมดว้ย ซึ่งเมื่อผูส้งูอายุเขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชรา ความสมัพนัธท์ี่ดี
กบัเพื่อน และเจา้หนา้ที่ในสถานสงเคราะหจ์ะท าใหส้ามารถสื่อสารถึงความตอ้งการปัญหาสขุภาพ 
ท าใหไ้ดร้บัการช่วยเหลือ สนับสนุนในดา้นต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการสนับสนุนในการดูแลสุขภาวะ
ตนเอง งานวิจยัที่สนบัสนุนผลดงักล่าว ตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ งานวิจยัของกชชุกร 
หว่างนุ่ม (2550) ไดศ้ึกษาการสนบัสนนุทางสงัคมกบัความสามารถในการดแูลตนเองของผูส้งูอาย ุ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูสู้งอายุ จ านวน 120 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์



  137 

ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสู้งอายุโรคมะเร็งที่ไดร้บัยาเคมีบ าบัดอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (r = .67) งานวิจัยของศิริวรรณ สุริยวงศ,์ ศศิมา กุสุมา ณ อยธยา, 
วิชชุดา เจริญกิจการ, และ เอนก กนกศิลป์ (2557) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัภายหลงัการรกัษาดว้ยวิธีขยายหลอดเลือด
หัวใจและใส่ขดลวดค า้ยัน กลุ่มตัวอย่าง 85 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 งานวิจยัของ
เสาวนิจ นิจอนันตช์ัย (2553) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการดูแล
ตนเองของผูส้งูอายุในจงัหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้งูอายุจ านวน 416 คน พบว่า
การสนับสนุนจากเพื่อนและเพื่อนบ้านยิ่งมีมากทาให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และการสนบัสนุนทางสงัคมจากชมุชนและสงัคมยิ่งมีมากท าใหก้าร
ดแูลตนเองของผูส้งูอายดีุขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
2.4 ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก และมีการรับรู้แนวปฏิบัติของสถาน

สงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่า
ผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดีและ
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราโดยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
และดา้นย่อย 3 ดา้น (ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม) 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้พบว่า เมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเอง ไม่พบปฏิสมัพันธ์แบบสองทาง จึงสรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้ 
ให้การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.4 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา
สังคม (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้น
เป็นอิทธิพลปัจจยัดา้นบุคคล และสภาพแวดลอ้มซึ่งองคป์ระกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้
องคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการก าหนดซึ่งกันและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม 
(B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัสว่นบคุคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

จากผลการวิจยัแสดงว่า การมองโลกในแง่ดี (ปัจจยัสว่นบุคคล) และการรบัรูแ้นว
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม) ไม่ร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเอง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง เป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองดา้นสงัคมในกลุ่มย่อยอายุ 80 ปีขึน้ไป การมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของ
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สถานสงเคราะหค์นชราร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นสงัคมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซึ่งปัจจยัที่ท าใหก้ารมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราไม่รว่มกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดงันี ้

1. โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ของกลุม่สงู- 
กลุ่มต ่าตามตัวแปรการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา พบว่า 
กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง คือ กลุ่มการมองโลกในแง่ดีสูง (156.276) 
รองลงมาคือ กลุ่มการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงู (148.513) และกลุ่มการรบัรู ้
แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า (140.521) โดยกลุ่มการมองโลกในแง่ดีต ่า (132.757) 
เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองต ่าที่สุด ซึ่งการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราเป็นการน าการรบัรูบ้รรทัดฐานสงัคมมาศึกษาเก่ียวกับการรบัรูแ้นวทางปฏิบัติ
ของสถานสงเคราะหค์นชรา เนื่องจากการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม คือ แนวทางปฏิบติัของสงัคม
เพื่อใหส้มาชิกของสงัคมท าตามระเบียบแบบแผน กฎขอ้บงัคบั จารีตประเพณีและกฎเกณฑต่์างๆ 
ของสงัคม (กมลรตัน ์หลา้สุวงษ์, 2527) ซึ่งการใชช้ีวิตและการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา ท าให้ผู ้สูงอายุล้วนต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองที่แตกต่างและ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตอ้งจากบา้นของตนเองมาอาศัยในสถานสงเคราะหค์นชรา ซึ่งมีความ
แตกต่างในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิถีชีวิตที่ค่อนขา้งถูกจ ากัดอยู่ในพืน้ที่และกฎระเบียบของ
สถานสงเคราะหค์นชรา ในทางดา้นสงัคมผูส้งูอายตุอ้งสรา้งสมัพนัธภาพกบับุคคลที่ไม่คุน้ชิน และ
อีกทัง้การอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านีล้ว้นส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในช่วงบัน้
ปลายของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชราทัง้สิน้ จึงส่งผลใหผู้สู้งอายุตอ้งมีการปรบัตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ซึ่งการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา
นัน้ อาจยากล าบากกว่าผูส้งูอายโุดยทั่วไปเนื่องจากวิถีชีวิตของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชรา
ถูกก าหนดไว้กับพื ้นที่ภายในสถานสงเคราะห์และกิจวัตรประจ าวันที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดและ
กฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะหค์นชรา (กัลยรตัน ์ศรกลา้ และคนอ่ืน ๆ, 2562) ผูสู้งอายุที่
เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราจึงให้ความส าคัญกับการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชรา เนื่องจากรบัรูว้่าเมื่อท าผิดแนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราจะถูกลงโทษ 
จนท าใหส้่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการวาง
เงื่อนไขการกระท า (Operant Conditioning) ของสกินเนอร ์(ประทีป จินงี่, 2540; พรรณทิพย ์ศิ
รวิรรณบุศย,์ 2556) เป็นการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการกระท ากบัผลกรรม โดยอินทรียจ์ะเกิด
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การเรียนรูไ้ดเ้มื่อสามารถแยกแยะสภาพสิ่งเรา้ได ้(stimulus discrimination) ดว้ย คือรูว้่าสภาพสิ่ง
เรา้ใดจะไดร้บัผลกรรมใด โดยการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา จะมีการลงโทษไว้
อย่างชดัเจน ถา้มีการท าผิดแนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา ซึ่งการลงโทษเป็นการหยุดยัง้
พฤติกรรมชั่วคราว ไม่ใช่การแก้ปัญหา และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราไม่ได้
ระบุถึงการเสริมแรง จึงท าใหผู้สู้งอายุไม่เห็นถึงผลกรรม ว่าถา้ผูสู้งอายุปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชราจะไดร้บัผลกรรมอย่างไร ซึ่งเมื่อไม่สามารถคาดการณถ์ึงผลกรรมที่ดีได ้จะ
สง่ผลต่อการมองโลกในแง่ดี เนื่องจากการมองโลกในแง่ดี คือ ผูส้งูอายผุูส้งูอายรุบัรูต่้อสถานการณ์
ต่างๆ ในทางบวก และอธิบายเหตกุารณต่์างๆ ในทางบวก และเชื่อว่าตนเองสามารถท าใหเ้กิดสิ่ง
ดีๆ ลักษณะของการมองโลกในแง่ดี ประกอบดว้ย 1) การใหเ้หตุผล คือ การประเมินเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ผ่านมาว่าสามารถจัดการที่ไม่ดีและข้ามผ่านไปได้ 2) การให้ความคาดหวัง คือ การ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขา้มาว่าน่าจะเป็น
อย่างที่คิดไว ้เช่น การคาดหวงัว่าเมื่อมีเหตกุารณ์ไม่ดีเกิดขึน้หลงัจากนัน้ก็จะมีสิ่งดีๆ ตามมาหรือ
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็คาดหวังว่าจะได้รบัก าลังใจเสมอ เป็นต้น  3) การแสดงอารมณ์ คือ 
สภาวะทางจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเรา้มากระตุน้ เช่น การรูส้ึกผ่อนคลายหรือการรูส้ึก
มีความสขุ เป็นตน้ และ 4) การมีเจตคติ คือ ความรูส้ึกทางจิตใจที่เกิดจากประสบการณ ์การเรียนรู ้
ท าให้มีท่าทีหรือความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่น การมองโลกในแง่ดี
เก่ียวกบัอนาคต และเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเหตกุารณช์ั่วคราวเท่านัน้ 

2. เมื่อน าคะแนนกลุ่มสงู-กลุ่มต ่า ตวัแปรการมองโลกในแง่ดีและการรบัรูแ้นว
ปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองเป็นรายคู่ 
พบว่า ผู้ที่การมองโลกในแง่ดีและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราสูง เป็นผู้มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองสงูที่สดุ(159.680) รองลงมาคือผูท้ี่การมองโลกในแง่สงู
และมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า (152.680) และผูท้ี่การมองโลกในแง่ดี
และมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูม้ีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองต ่าที่สดุ (128.361) ดงันัน้การมองโลกในแง่ดีจึงมีส่วนส าคญัในการส่งเสรมิพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเอง เพราะการมองโลกในแง่ดีสงู แมจ้ะมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราสงูหรือต ่า เป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองสงูกว่าผูท้ี่มีการมองโลกในแง่ดีต ่า 
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2.5 ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองมาก และมีการรับรู้แนว
ปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทัง้ด้านรวมและ
รายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราโดยตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเอง และดา้นย่อย 3 ดา้น (ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม) 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้พบว่า เมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเอง ไม่พบปฏิสมัพันธ์แบบสองทาง จึงสรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้ 
ให้การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.5 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา
สังคม (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้น
เป็นอิทธิพลปัจจยัดา้นบุคคล และสภาพแวดลอ้มซึ่งองคป์ระกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้
องคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการก าหนดซึ่งกันและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม 
(B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัสว่นบคุคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง(ปัจจัยส่วนบุคคล) 
และการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา (ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม) ไม่ร่วมกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง เป็นรายด้าน พบว่า
คะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านจิตใจในกลุ่มย่อยอายุระหว่าง 60-69 ปี การรับรู ้
ความสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราร่วมกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองดา้นจิตใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ซึ่งปัจจัยที่ท าใหก้ารรบัรูค้วามสามารถตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราไม่รว่มกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดงันี ้

1. โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ของกลุม่สงู- 
กลุ่มต ่าตามตัวแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชรา พบว่า กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง คือ กลุ่มการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสูง (152.710) รองลงมาคือ กลุ่มการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราสูง 
(146.267) และกลุ่มการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชราต ่า (139.992) โดยกลุ่มการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า (133.549) เป็นผูท้ี่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง
ต ่าที่สดุ ซึ่งการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราเป็นการน าการรบัรูบ้รรทดัฐานสงัคมมา
ศึกษาเก่ียวกับการรบัรูแ้นวทางปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา  เนื่องจากการรบัรูบ้รรทัดฐาน
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ทางสังคม คือ แนวทางปฏิบัติของสังคมเพื่อใหส้มาชิกของสังคมท าตามระเบียบแบบแผน  กฎ
ขอ้บงัคบั จารีตประเพณีและกฎเกณฑต่์างๆ ของสงัคม (กมลรตัน ์หลา้สุวงษ์, 2527) จึงส่งผลให้
ผูสู้งอายุตอ้งมีการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  ซึ่งการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชรานัน้ อาจยากล าบากกว่าผูส้งูอายุโดยทั่วไปเนื่องจากวิถีชีวิตของ
ผูส้งูอายุในสถานสงเคราะหค์นชราถกูก าหนดไวก้บัพืน้ที่ภายในสถานสงเคราะหแ์ละกิจวตัรประจ า
วนัที่อยู่ภายใตข้อ้จ ากัดและกฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะหค์นชรา (กลัยรตัน ์ศรกลา้ และ
คนอ่ืน ๆ, 2562) ผูสู้งอายุที่เขา้รบับริการในสถานสงเคราะหค์นชราจึงใหค้วามส าคัญกับการรบัรู ้
แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา เนื่องจากรบัรูว้่าเมื่อท าผิดแนวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราจะถูกลงโทษ จนท าใหส้่งผลต่อพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กับแนวคิดการวางเงื่อนไขการกระท า (Operant Conditioning) ของสกินเนอร ์(ประทีป จินงี่, 
2540) เป็นการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการกระท ากบัผลกรรม โดยอินทรียจ์ะเกิดการเรียนรูไ้ด้
เมื่อสามารถแยกแยะสภาพสิ่งเรา้ได้ (stimulus discrimination) ด้วย คือรูว้่าสภาพสิ่งเรา้ใดจะ
ได้รบัผลกรรมใด โดยการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา จะมีการลงโทษไวอ้ย่าง
ชัดเจน ถ้ามีการท าผิดแนวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งการลงโทษเป็นการหยุดยั้ง
พฤติกรรมชั่วคราว ไม่ใช่การแก้ปัญหา และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราไม่ได้
ระบุถึงการเสรมิแรง จึงท าใหผู้ส้งูอายุไม่เห็นถึงผลกรรม  ว่าถา้ผูส้งูอายุปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของ
สถานสงเคราะหค์นชราจะไดร้บัผลกรรมอย่างไร และยงัส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
เนื่องจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้นัน้มีความสมัพนัธก์นั
มาก โดยมีผลต่อการตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราไม่มีผลของการกระท าที่ชดัเจน  ท าใหม้ีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลที่จะเกิดขึน้ต ่า 
ท าใหบุ้คคลที่มีการรบัรูค้วามสามารถตนเองสงูมีแนวโนม้ที่จะไม่ท าพฤติกรรม และบุคคลที่มีการ
รบัรูค้วามสามารถตนเองต ่า มีแนวโนม้ที่จะไม่ท าพฤติกรรมแน่นอน 

2. เมื่อน าคะแนนกลุ่มสูง-กลุ่มต ่า ตัวแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
และการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชรา มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองเป็นรายคู่ พบว่า ผู้ที่การรับรูค้วามสามารถตนเองและมีการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะห์คนชราสูงเป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงที่สุด  (157.632) 
รองลงมาคือผูท้ี่การรบัรูค้วามสามารถตนเองสูงและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์
คนชราต ่า (144.724) และผูท้ี่การรบัรูค้วามสามารถตนเองต ่าและมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูม้ีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองต ่าที่สดุ (129.918) ดงันัน้
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การรบัรูค้วามสามารถตนเองจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเอง เพราะ
การรบัรูค้วามสามารถตนเองสูง แมจ้ะมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสงูหรือต ่า 
เป็นผูม้ีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองสงูกว่าผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถตนเองต ่า 
 

2.6 ผู้สูงอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองมาก และมีการรับรู้แนวปฏิบัติของ
สถานสงเคราะหค์นชรามากจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองทั้งด้านรวมและรายด้าน
สูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ีลักษณะอื่นๆ 

การสรุปสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเองและ
การรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราโดยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
และดา้นย่อย 3 ดา้น (ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม) 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้พบว่า เมื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรม
ดแูลสขุภาวะตนเอง ไม่พบปฏิสมัพนัธแ์บบสองทาง จึงสรุปไดว้่าผลการวิเคราะหข์อ้มลูในสว่นนี ้ให้
การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.6 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 
(Social Cognitive Theory) (Bandura, 1985) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้นั้นเป็น
อิทธิพลปัจจัยด้านบุคคล และสภาพแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้
องคป์ระกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แสดงการก าหนดซึ่งกันและกนัของปัจจยัทางพฤติกรรม 
(B) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (E) และปัจจยัสว่นบคุคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรูแ้ละการกระท า  

ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงว่า ความกรุณาต่อตนเอง (ปัจจัยส่วนบุคคล) และการ
รบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา (ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม) ไม่ร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรม
ดูแลสุขภาวะตนเอง แต่เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย พบว่า ในกลุ่มย่อยเพศชาย ความกรุณาต่อ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา รว่มกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเอง อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เป็น
รายดา้น พบว่า พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นสังคม ในกลุ่มย่อยเพศชาย ความกรุณาต่อ
ตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา รว่มกนัส่งผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะ
ตนเองดา้นสงัคม อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05  

ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ความกรุณาต่อตนเองและการรับรู ้แนวปฏิบัติของสถาน
สงเคราะหค์นชราไม่รว่มกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ดงันี ้

1. เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ โดย
เมื่อสภาพร่างกายร่างกายเปลี่ยนแปลงไป  อวัยวะและระบบภายในไม่สามารถท างานได้
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เหมือนเดิม ท าใหร้่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บป่วยมาแวะเวียน มีโรคประจ าตัวต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อด้านจิตใจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 
(Psychosocial development) (พรรณทิพย ์ศิรวิรรณบศุย,์ 2556)  ผูส้งูอายไุม่ประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสงัคม ในขัน้ที่ 7 และ 8 ท าใหผู้สู้งอายุจะหมด
หวัง ไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ไม่ยอมรบัสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เกิดความคับขอ้งใจ 
และทอ้แทส้ิน้หวงัทอดอาลยัในชีวิต ซึ่งผูส้งูอายุที่เขา้มาใชบ้ริการของสถานสงเคราะหค์นชราแสดง
ใหเ้ห็นถึงการไม่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสงัคม  เนื่องจาก
ผูส้งูอายุที่เขา้มาใชบ้ริการในสถานสงเคราะหค์นชราตอ้งประสบปัญหาเดือดรอ้นทางสงัคมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้1) ฐานะยากจน 2) ไม่มีที่อยู่อาศัย 3) ขาดผูอุ้ปการะหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 
และ 4) ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข  ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความเฉ่ือยชา และ
ความรูส้ึกทอดอาลยั ไม่ใส่ใจในการพัฒนาหรือดูแลตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความกรุณาต่อตนเอง
เนื่องจากผูสู้งอายุไม่ใส่ใจดูแลตนเอง ท าใหผู้สู้งอายุไม่สามารถใหก้ าลงัใจตัวเองได ้โดยหลบหนี 
ปฏิเสธ และคิดว่าตนเองเป็นคนเดียวที่ตอ้งเผชิญกบัเรื่องราวต่างๆ คนเดียว คิดวนเวียนอยู่กบัเรื่อง
ลบ ๆ และการรับรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา ก็ไม่ได้มีส่วนที่จะช่วยเสริมแรงให้
ผูส้งูอายพุฒันาตนเอง เพื่อมีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองได ้

2. โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ของกลุม่สงู-
กลุ่มต ่าตามตัวแปรความกรุณาต่อตนเองและการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะห์คนชรา 
พบว่า กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง คือ กลุ่มความกรุณาต่อตนเองสูง 
(153.948) รองลงมาคือ กลุ่มการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราสูง (147.670) และ
กลุ่มการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า (140.898) โดยกลุ่มความกรุณาต่อตนเอง
ต ่า (134.620) เป็นผูท้ี่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองต ่าที่สดุ ซึ่งการรบัรูแ้นวปฏิบติั
ของสถานสงเคราะหค์นชราเป็นการน าการรบัรูบ้รรทดัฐานสงัคมมาศึกษาเก่ียวกบัการรบัรูแ้นวทาง
ปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา เนื่องจากการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม คือ แนวทางปฏิบติัของ
สงัคมเพื่อใหส้มาชิกของสงัคมท าตามระเบียบแบบแผน กฎขอ้บงัคบั จารีตประเพณีและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของสังคม (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ , 2527) จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ซึ่งการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา
นัน้ อาจยากล าบากกว่าผูส้งูอายโุดยทั่วไปเนื่องจากวิถีชีวิตของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชรา
ถูกก าหนดไว้กับพื ้นที่ภายในสถานสงเคราะห์และกิจวัตรประจ าวันที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดและ
กฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะหค์นชรา (กลัยรตัน ์ศรกลา้ และคนอ่ืน ๆ, 2562)ผูส้งูอายทุี่เขา้
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รบับริการในสถานสงเคราะหค์นชราจึงใหค้วามส าคัญกบัการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะห์
คนชราเนื่องจากรบัรูว้่าเมื่อท าผิดแนวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราจะถูกลงโทษ  จนท าให้
สง่ผลต่อพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไม่แตกต่างกนั   

3. เมื่อน าคะแนนกลุ่มสงู-กลุ่มต ่า ตวัแปรความกรุณาต่อตนเองและการรบัรู ้
แนวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา มาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเป็นรายคู่ 
พบว่า ผูท้ี่ความกรุณาต่อตนเองและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราสูงเป็นผูม้ี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงที่สุด (156.549) รองลงมาคือ ผูท้ี่ความกรุณาต่อ
ตนเองสงูและมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่า และผูท้ี่ความกรุณาต่อตนเองต ่า
และมีการรบัรูแ้นวปฏิบัติของสถานสงเคราะหค์นชราต ่าเป็นผูม้ีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลสุข
ภาวะตนเองต ่าที่สุด  (130.447) ดังนั้นความกรุณาต่อตนเองจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง เพราะความกรุณาต่อตนเองสงูแมจ้ะมีการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถาน
สงเคราะห์คนชราสูงหรือต ่า เป็นผูม้ีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองสูงกว่าผูท้ี่มีความกรุณาต่อ
ตนเองต ่า 
 

3. ตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี  
การรับรู้ความสามารถตนเอง และตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม การรับรู้กฎระเบียบสถานสงเคราะหค์นชรา สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองด้านรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองใน
สถานสงเคราะหค์นชรามาท าการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร เพื่อคน้หาตัว
ท านายส าคัญที่ท านายพฤติกรรมดูแลตนเองของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา โดยใชชุ้ด
กลุ่มตวัแปรปัจจยัดา้นบุคคล 3 ตวัแปร (ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง และการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง) กลุ่มตัวแปรดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 2 ตัวแปร (ไดแ้ก่ การ
สนบัสนนุทางสงัคม และการรบัรูก้ฎระเบียบของสถานสงเคราะห)์ เป็นตวัท านาย พบในกลุ่มรวม 
ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 3 
ตัวแปร ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 46.0 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอนัดับแรก 
คือ  การมองโลกในแง่ดี (Beta = .396) รองลงมาคือ ความกรุณาต่อตนเอง (Beta = .335) และ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Beta = .193) ตามล าดบั  
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เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลกัษณะทางชีวสงัคม พบว่า ค่าการท านายสงูสุด
พบใน 3 กลุ่มคือ  1.ในกลุ่มเพศชาย  ตัวแปรที่ส  าคัญที่ท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มี  4 ตัวแปร ได้แก่  ความกรุณาต่อตนเอง การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา  
สามารถท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 61.8 2.ในกลุ่มที่มีอายุ 80 ปี ขึน้ไป ตวั
แปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มี 1 ตวั
แปร ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี สามารถท านายพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 59.9  3.

ในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 70 – 79 ปี ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความกรุณาต่อตนเอง และการมองโลกในแง่ดี 
สามารถท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองไดร้อ้ยละ 41.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ผลการท านายพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อยโดยใช้
ตวัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบุคคลและดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นไม่ให้การสนับสนุนสมมติฐานข้อที่  3 
แสดงว่าตัวแปรกลุ่มปัจจัยดา้นบุคคลและดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมไม่สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในกลุ่มรวม โดยที่พบเพียง
ปัจจยัดา้นบุคคลเท่านัน้ที่สามารถท านายพฤติกรรมดแูลสุขภาวะตนเอง 1) การมองโลกในแง่ดี 

พบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัของโฮและคณะ (Ho et al., 2010) ที่ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับสุขภาวะ กับเด็กวัยรุ่น จ านวน 1807 คน โดยวิธีการสรา้งโมเดล
สมการโค รงส ร้า ง  (Structural Equation Modeling: SEM) พบว่ า  ก ารมองโลก ในแง่ ดี มี
ความสมัพนัธก์ับสขุภาวะ โดยท าหนา้ที่เป็นส่วนกลางในสมัพันธร์ะหว่างการมีคณุค่าในชีวิต และ

ปัจจัยด้านบุคคคล 

1. การมองโลกในแงด่ี  
2. ความกรุณาต่อตนเอง  
3. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

4. การสนบัสนนุทางสงัคม  
5. การรบัรูก้ฎระเบียบของสถาน
สงเคราะห ์

พฤติกรรมดูแล 

สุขภาวะตนเอง 

1,2,3 กลุ่มรวม = 

46 % 2,3,1,5 เพศชาย = 

61.8 % 
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สุขภาวะ และงานวิจัยของกนิษฐา ลิม้ทรพัย ์(2557) ที่ศึกษาผูสู้งอายุในศูนยบ์ริการผูสู้งอายุดิน
แดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่าการมองโลกใน
แง่ดี มีความสมัพันธท์างบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตและสขุภาวะทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) ความกรุณาต่อตนเอง พบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของโฮแมน (Homan, 2016) ที่ศึกษาเก่ียวกับความกรุณาต่อตนเองและสุขภาวะทางจิต ใน
ผูสู้งอายุ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผูส้งูอายุในหอสมดุชุมชน และผูสู้งอายุที่อยู่ในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 121 คน มีอายุระหว่าง 59-95 ปี โดยการท า
แบบสอบถาม พบว่าผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อตนเองที่ค่าเฉลี่ยระดบั 3.57 ความกรุณาต่อตนเอง
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาวะทางจิต โดยมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบั .63 และสง่ผลต่อ
สถานะทางสุขภาพและภาวะซึมเศรา้ งานวิจัยของออลเลนและคณะ (Allen et al., 2012) ได้
ศกึษาความกรุณาต่อตนเองและสขุภาวะในผูส้งูอายุเป็นการศึกษา 2 กรณีศึกษา โดยศึกษาความ
กรุณาต่อตนเองที่ส่งผลกับความสมัพันธ์ระหว่างสขุภาพทางกายและสขุภาวะทางจิตในผูส้งูอาย ุ
วัดจากแบบสอบถาม โดยกรณีที่  1 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 132 คน อายุระหว่าง 67-90 ปี ที่ ได้
ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในสถานที่ดูแลผูสู้งอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อ
ตนเองที่ค่าเฉลี่ยระดบั 3.69 และพบว่าความกรุณาต่อตนเองมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัสขุภาวะที่
ระดบั .49 โดยกลุ่มที่ 2  มีจ านวน 71 คน โดยมีอายุระหว่าง 63-97 ปี โดยคดัเลือกจากผูท้ี่อาศยัอยู่
คนเดียวในพืน้ที่ และไดร้บัค่าตอบแทนจ านวน $10 ผูเ้ขา้ร่วมมีความกรุณาต่อตนเองที่ค่าเฉลี่ย
ระดับ 3.68 แต่ไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์กับสุขภาวะเนื่องจากการวิจัยที่  1 ได้แสดงถึง
ความสมัพันธ์ในระดับสงู  3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
เอกภพ จันทรส์ุคนธ์ และคนอ่ืน ๆ (2560) ไดศ้ึกษาปัจจัยพยากรณพ์ฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 366 คน 
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมาได้แก่ ดี และพอใช้ (ร้อยละ 57.70, 38.80 และ 3.60) ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยที่
พยากรณพ์ฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดแ้ก่ ทศันคติ (p-value < .001 ) 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (p-value < .001) แรงสนับสนุนทางสงัคม (p-value = < .001) 
ระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวาน (p-value < .001) และการศึกษาระดบัประถมศึกษา (p-value = 
.037) (Beta = .388, .263, .185, .168 และ -.090 ตามล าดับ) งานวิจัยของสุธีรา บุญแตม้ และ
คนอ่ืน ๆ (2561) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่สมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูท้ี่เป็นเบาหวานชนิดที่ 
2 จงัหวดัสพุรรณบุรี การวิจยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 คน พบว่า การ
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รบัรูค้วามสามารถของตนเอง ส่งผลต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเองดังนี ้ 1.มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา ( r=.381, p<.001) 2.มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r=.381, p=.027) 
ความคาดหวงัในผลดี (r=.292, =<.001) 3.มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดแูลตนเองดา้นออก
ก าลงักาย การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (r=.243,   p<.001)  

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1 จากผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองดา้นรวม และดา้นย่อย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคม สามารถเสนอขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้ 

1.1.1 จากผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้เพื่อท านาย พบว่าตัวแปร
ปัจจัยดา้นบุคคลสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเองดา้นรวมได ้และยังพบตัว
แปรส าคัญ คือ การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
เป็นตัวท านายที่ส  าคัญ 3 อันดับแรกในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเกือบทุกกลุ่ม ผลวิจัยในส่วนนี ้
ชีใ้หเ้ห็นว่าผูสู้งอายุที่มีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองที่ดีไดน้ัน้จะตอ้งมีการมองโลกในแง่ดี ความ
กรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ผลการวิจัยในส่วนนีม้ีประโยชนแ์ก่สถาน
สงเคราะหค์นชราเพื่อน าไปก าหนดแนวทางการส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายมุีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 
และส่งเสริมใหผู้สู้งอายุไดม้ีการมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง ดว้ยการใหผู้สู้งอายุท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ร่วมกันกับผูสู้งอายุคนอ่ืนๆ เพื่อให้
ผูส้งูอายไุดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม และรบัรูว้่าตนเองสามารถปฏิบติัได ้

1.1.2 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นเพื่อท านาย พบว่า
ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถตนเอง เป็นปัจจัยภายใน
บุคคลที่สามารถพัฒนาได ้ดังนัน้ควรท าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งปัจจัย
ภายในบุคคลดงักลา่ว โดยใชค้วามกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถ
ตนเองเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

1.2 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของกลุ่มตัวแปรด้านบุคคล 
(ความกรุณาต่อตนเอง) และดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม (การสนับสนุนทางสงัคม) พบว่า  ตัว
แปร 2 ตัวดังกล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดูแลสขุภาวะตนเอง จากผลการวิจยัท าใหท้ราบ
ว่าผู้สูงอายุที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองเป็นล าดับต้นๆ ได้แก่ 
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ผูส้งูอายุที่มีความกรุณาต่อตนเองสงู และการสนบัสนุนทางสงัคมต ่า จากผลการวิจยัเหล่านีไ้ปใช้
ประโยชนส์  าหรบัหน่วยงานภาครฐัหรือหน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ สถานสงเคราะหค์นชรา ศูนยด์แูล
ผูสู้งอายุไปใชใ้นการก าหนดมาตรฐานการดูแลผูสู้งอายุกลุ่มดังกล่าว โดยใหเ้จา้หน้าที่หรือกลุ่ม
เพื่อนในสถานสงเคราะห์คนชราเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
ข่าวสาร ดา้นสิ่งของ และดา้นจิตใจ และควรส่งเสรมิกิจกรรมใหผู้ส้งูอายุเขา้มามีส่วนร่วมกบัเพื่อน 
และเจา้หน้าที่ เพื่อใหผู้ ้สูงอายุไดรู้ ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยอาจจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความกรุณาต่อตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเอง ซึ่งการมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองที่ดีจะช่วยชะลอการเสื่อมของรา่งกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรคเรือ้รงั 

1.3 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของเพศ พบว่าเพศชายมีพฤติกรรมดูแลสุขภาวะ
ตนเองต ่ากว่าเพศหญิง ควรเพิ่มการส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในเพศ
ชาย  

1.4 จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของผูง้อายุ พบว่า ตวัแปรดา้น
บคุคล (การมองโลกในแง่ดี ความกรุณาต่อตนเอง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง) สง่ผลกบั
ตัวแปรพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองในด้านรวมของผู้สูงอายุทีละตัวแปร ดังนั้น ทางสถาน
สงเคราะหค์นชราจึงควรใหก้ารสง่เสริมหรือสนบัสนุนใหค้วามรู ้ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรมที่ช่วย
สง่เสรมิปัจจยัดา้นบคุคลแก่ผูส้งูอาย ุเพื่อใหผู้ส้งูอายมุีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองเพิ่มมากขึน้    

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 จากผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบว่า ตวัแปรความกรุณาต่อตนเองการ
มองโลกในแง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถตนเอง เป็นปัจจัยภายในบุคคลที่สามารถพัฒนาได ้
ดงันัน้ควรท าการวิจยัเชิงทดลองเพื่อพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งปัจจยัภายในบุคคลดงักลา่ว โดยใช้
ความกรุณาต่อตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อน าไปสูก่ารพฒันา
พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเอง 

2.2 การศึกการศึกษาครัง้นีอ้อกแบบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสหสัมพันธ์เชิง
เปรียบเทียบซึ่งใหผ้ลการศึกษาแบบภาพตดัขวางดงันัน้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากขอ้จ ากดัของ
การศึกษานีเ้ป็นเพียงการวิจัยเชิงปริมาณดว้ยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูสู้งอายุได้
ขอ้มลูในเชิงตัวเลข ดงันัน้ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม
หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ขา้ถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุในเชิงลึกส าหรบั
จดัท าแนวทางในการสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายมุีพฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองยิ่งขึน้  
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แบบวัดปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับ 

พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองของผู้สูงอายุ 

ค าชีแ้จงในการท าแบบสอบถาม  

แบบสอบถามฉบับนี ้จัดท าขึน้เพื่อศึกษาพฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองของผูสู้งอายุ ใน

การตอบแบบสอบถามครัง้นีไ้ม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด ขอใหผู้สู้งอายุตอบแบบสอบถามใหต้รงกับ

ความเป็นจริงมากที่สุด และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูส้งูอายุ ผูว้ิจัยขอขอบคณุที่

ใหค้วามรว่มมือมา ณ โอกาสนี ้

แบบสอบถามการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 7 ตอน  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตัว 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูส้งูอายุ ตอนที่ 3 แบบวดัความกรุณาต่อตนเอง ตอนที่ 

4 แบบวดัการมองโลกในแง่ดี ตอนที่ 5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ตอนที่ 6 แบบวดั

การสนบัสนนุทางสงัคม ตอนที่ 7 แบบวดัการรบัรูแ้นวปฏิบติัของสถานสงเคราะหค์นชรา  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามดา้นขอ้มลูสว่นตวั 
1. เพศ   1.ชาย      2.หญิง  

2. อายุ   ………………………ปี 

3. ระยะเวลาที่เขา้ใชบ้รกิารภายในสถานสงเคราะหค์นชรา……………ปี.......................เดือน 

4.สถานสงเคราะหค์นชราที่รบับรกิาร............................................................................. 

5.ระดบัการศึกษา  

( ) 1. ประถมศึกษา ( ) 2. มธัยมศกึษาตอนตน้ ( ) 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  

( ) 4. อนปุรญิญา/ปวส. ( ) 5. ปรญิญาตรีขึน้ไป ( ) ไม่ไดร้บัการศกึษา 

6.การนบัถือศาสนา 

(   )1.พทุธ (   ) 2.ครสิต ์ (   ) 3.อิสลาม (   ) 4.อ่ืนๆ ระบ ุ......................... 

(   ) 5.ไม่นบัถือศาสนา 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมดูแลสุขภาวะตนเองของผู้สูงอายุ 

โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น

จรงิมากท่ีสดุ โดยท าเครื่องหมาย √ เหนือวลี “ปฏิบติัเป็นประจ า” “ปฏิบติับ่อยมาก” “ปฏิบติับ่อย” 

“ปฏิบติับางครัง้” “ปฏิบติันานๆ ครัง้” “ไม่เคยปฏิบัติเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบให้

ครบทุกขอ้ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิ

บ่อย 

ครัง้ 

ปฏิบตัิ

บ่อยมาก 

ปฏิบตัิ

บ่อย    

ปฏิบตัิ

บางครัง้ 

ปฏิบตัิ

นานๆ ครัง้ 

ไม่เคย

ปฏิบตัิเลย 

2.1 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูส้งูอายดุา้นรา่งกาย   

1.ฉนันอนหลบัเพียงพอต่อความตอ้งการ             

2.ฉันสงัเกตความผิดปกติของร่างกายที่

เกิดจากโรคประจ าตวั             

3.เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกาย ฉัน

เก็บเงียบไวค้นเดียว              

4.เมื่อเจ็บป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ฉัน

มารบัการตรวจรกัษาจากแพทย ์             

5.ฉันหาความรูใ้หม่ๆ จาก อ่านหนังสือ

นิตยาสารสุขภาพ ดูรายการโทรทัศน ์

เข้าอบรมด้านสุขภาพ เพื่ อการดูแล

สขุภาพดว้ยตนเอง             

6.ฉนัพบหมอตรงตามนดัหมาย             

7.ฉันกินยารกัษาโรคประจ าตวัตรงเวลา 

ตามค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่พยาบาล             
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ขอ้ค าถาม 

ระดบัการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิ

บ่อย 

ครัง้ 

ปฏิบตัิ

บ่อยมาก 

ปฏิบตัิ

บ่อย    

ปฏิบตัิ

บางครัง้ 

ปฏิบตัิ

นานๆ ครัง้ 

ไม่เคย

ปฏิบตัิเลย 

8.ฉันรับประทานอาหารทุกมื ้อตามที่

สถานสงเคราะหค์นชราจดัให ้             

9.ฉันหลีกเล่ียงรับประทานอาหารที่มี

ไขมนัสงู             

10.ฉันหลีกเล่ียงรบัประทานอาหารที่มี

รสจดั เช่น เค็มจดั หวานจดั             

11.ฉันออกก าลงักายอย่างนอ้ย 3-5 ครัง้

ต่อสปัดาห ์             

2.2พฤตกิรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูส้งูอายดุา้นจติใจ 

1.ฉนัตัง้เป้าหมายในการด าเนินชีวิต             

2.ฉนัด าเนินตามแผนในการด าเนินชีวิต             

3.ฉนัผลดัวนัประกันพรุง้จนเป็นนิสยั จน

ท าใหไ้ม่ส าเรจ็ตามเป้าหมาย             

4.เมื่อเกิดเรื่องที่ฉันกังวล เครียด ฉันจะ

พดูใหก้ าลงัใจตวัเอง              

5.ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนก์ับ

สถานสงเคราะหค์นชรา             

6.ฉนัเปิดโอกาสใหต้นเองไดเ้รียนรู ้             

7.ฉันท ากิจกรรมที่ ส่งผลให้จิตใจสงบ 

เช่น          ฝึกสมาธิ ฟังธรรมะ ฟังเพลง               

8.ฉันหลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้ที่ท  าใหฉ้ันเกิด             
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ขอ้ค าถาม 

ระดบัการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิ

บ่อย 

ครัง้ 

ปฏิบตัิ

บ่อยมาก 

ปฏิบตัิ

บ่อย    

ปฏิบตัิ

บางครัง้ 

ปฏิบตัิ

นานๆ ครัง้ 

ไม่เคย

ปฏิบตัิเลย 

ความเครียด   

9.เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจฉันท าตวัวางเฉย           

แทนการโวยวาย             

10.เมื่อตอ้งไปในสถานที่ไม่คุน้เคย ฉัน

พดูคยุกบับคุคลอื่นได ้             

11.ฉันมี ส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็น          กับเจ้าหน้าที่ ในสถาน

สงเคราะหค์นชรา             

12.ฉันเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ความกล้า

แสดงออก เช่น รอ้งเพลง เตน้ร  า                

1 3 .ฉั น พู ด คุ ย กั บ เพื่ อ น ใน ส ถ า น

สงเคราะห ์             

14.เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ทุกขใ์จ ฉัน

เลือกที่จะนั่งแยกตวัคนเดียว             

1 5 .ฉั น พู ด ช้ า ท า อ ะ ไ ร ช้ า ล ง ห รื

กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่ งได้

เหมือนท่ีเคยเป็น             

16.เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได ้ฉัน

ท ารา้ยตวัเอง             

2.3 พฤติกรรมดแูลสขุภาวะตนเองของผูส้งูอายดุา้นสงัคม 
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ขอ้ค าถาม 

ระดบัการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิ

บ่อย 

ครัง้ 

ปฏิบตัิ

บ่อยมาก 

ปฏิบตัิ

บ่อย    

ปฏิบตัิ

บางครัง้ 

ปฏิบตัิ

นานๆ ครัง้ 

ไม่เคย

ปฏิบตัิเลย 

1.เมื่อมีโอกาส ฉนัจะบรจิาค ส่ิงของ 

อาหาร เครื่องนุ่งหม่ ใหก้บับคุคลอื่น             

2.เมื่อมีโอกาส ฉนัจะชว่ยเพื่อนในสถาน

สงเคราะหท์ี่ช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยกวา่

ฉนั             

3.เมื่อมีโอกาส ฉนัจะชว่ยงานเจา้หนา้ที่

ในส่วนท่ีฉนัสามารถท าได ้             

4.ฉนัใหค้  าแนะน าแกเ่พื่อนท่ีปฏิบตัิผิด

ระเบียบของสถานสงเคราะหค์นชรา              

5.ฉนัพดูปลอบใจหรือใหก้ าลงัใจเมื่อ

เพื่อนประสบปัญหาหรือความทกุข ์             

6.ฉนักล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อเขาท าส่ิงที่

เป็นประโยชนต์่อสงัคม              

7.ฉนัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดย

ท ากิจกรรมตา่งๆที่เก่ียวกบัการชว่ยเหลือ

บคุคลอื่นท่ีทางสถานสงเคราะหค์นชรา

จดัขึน้             

 

 

 

ตอนที ่3 ความกรุณาตอ่ตนเอง 
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โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น จรงิมาก

ที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย √ เหนือวลี “จรงิที่สดุ” “จรงิ” “ค่อนขา้งจรงิ” “ค่อนขา้งไม่จรงิ” “ไม่จรงิ” “ไม่จรงิเลย” 

เพียงแหง่เดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ 

ค่อน 

ขา้ง 

จรงิ   

ค่อน 

ขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

3.1 ความการุณยต์นเอง (self-kindness)   

1.ฉนัพยายามเขา้ใจเก่ียวกบัความคาดหวงัใน

นิสยัของฉนัท่ีฉนัไม่ชอบ  
    

        

2.เมื่อฉนัมีความทกุขใ์จ ฉนัจะปฏิบตัิต่อตนเอง

ดว้ยความเมตตา  
    

        

3.เมื่อฉนัพบเจอชว่งเวลาที่ยากล าบาก ฉนัดแูล

ถนอมจิตใจตนเองอยา่งที่ควรเป็น  
    

        

4.ฉนัอดทนไดก้บัความผิดพลาดและขอ้จ ากดัของ

ตนเอง  
    

        

5.เวลาที่ฉนัรูส้กึปวดรา้วใจ ฉนัจะใส่ใจดแูลตนเอง             

6.เมื่อมีอะไรมาท าใหฉ้นัรูส้กึแย่ ฉนัจะจมอยูก่บั

ความรูส้กึนัน้    
    

        

7.เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความยุ่งยากตา่งๆ เกิดขึน้ 

ฉนัมกัจะโทษตวัเอง  
    

        

8.เวลามีความทกุข ์ฉนัไม่เห็นใจหรือใส่ใจจิตใจ

ของตนเอง 
    

        

9.ฉนัต าหนิขอ้บกพรอ่งของตนเอง             
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ขอ้ค าถาม 

ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ 

ค่อน 

ขา้ง 

จรงิ   

ค่อน 

ขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

10.ฉนัทนไม่ไดแ้ละหงดุหงิดต่อบคุลิกลกัษณะ

ของฉนัท่ีฉนัไม่ถกูใจ  
    

        

3.2 ความเป็นปถุชุน (common humanity) 

1.เมื่อฉนัรูส้กึบกพรอ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฉนั

พยายามเตือนตนเองว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็น

เช่นเดียวกนั  

    

        

2.ฉนัพยายามมองวา่ความลม้เหลวต่างๆ ของฉนั 

เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนษุย ์ 
    

        

3.เมื่อรูส้กึหดหู่ ฉนัมกัจะเตือนวา่ตนเองยงัมีผูค้น

อีกมากมายในโลกนีท้ี่รูส้กึเช่นเดยีวกบัฉนั  
    

        

4.เวลามีเรื่องเลวรา้ยเกิดขึน้ ฉนัมองวา่มนัเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวติที่ทกุคนตอ้งประสบ  
    

        

5.เมื่อฉนัท าอะไรส าคญัๆ ลม้เหลว ฉนัว่าคงมีแต่

ฉนัเท่านัน้ท่ีลม้เหลว 
    

        

6.เมื่อนึกถึงขอ้บกพรอ่งของตนเอง ฉนัมกัรูส้กึโดด

เดี่ยวและแตกต่างจากคนอื่น  
    

        

7.เมื่อฉนัรูส้กึหดหู่ ฉนัว่าคนอื่นๆ อาจจะมี

ความสขุกวา่ฉนั 
    

        

8.เมื่อใดกต็ามที่ฉนัตอ้งดิน้รนตอ่สูก้บัความ

ยากล าบาก ฉนัวา่คนอื่นคงไม่ล าบากเช่นฉนั 
    

        

3.3 การครองสติ (mindfulness) 
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ขอ้ค าถาม 

ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ 

ค่อน 

ขา้ง 

จรงิ   

ค่อน 

ขา้ง 

ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

1.เมื่อมีอะไรมาท าใหฉ้นัรูส้กึหงดุหงิด ไม่มี

ความสขุ ฉนัพยายามควบคมุอารมณใ์หเ้ป็นปกติ  
    

        

2.เมื่อไหรก่็ตามที่ฉนัรูส้กึหดหู่ทอ้แท ้ฉนัจะ

พยายามท าความเขา้ใจความรูส้กึของตนเองดว้ย

ใจเปิดกวา้ง  

    

        

3.เมื่อมเีรื่องมาท าใหฉ้นัเจ็บปวดใจ ฉนัจะ

พยายามมองเรื่องนัน้อยา่งเป็นกลางจากหลายๆ 

แง่มมุ  

    

        

4.เมื่อฉนัท าเรื่องส าคญัๆ ลม้เหลว ฉนัพยายาม

คิดหาเหตผุลและไม่ตีโพยตีพาย   
    

        

5.เวลารูส้กึหดหู่ทอ้แท ้ฉนัมกัจะหมกมุ่นและ

คิดถงึแต่เรื่องตา่งๆ ท่ีฉนัท าผิดพลาด   
    

        

6.เมื่อฉนัท าเรื่องส าคญัๆ ลม้เหลว ฉนัจะจมอยู่ใน

หว้งความรูส้กึวา่ตวัเองไม่ดีพอ 
    

        

7.เมื่อมีอะไรมาท าใหฉ้นัเจ็บปวดใจ ฉนัมกัจะตี

โพยตีพาย  
    

        

8.ฉนัจะต าหนิตวัเอง เมื่อฉนัท าส่ิงที่ตวัฉนัไม่ถกูใจ              
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ตอนที ่4 การมองโลกในแง่ด ี

โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น จรงิมาก

ที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย √ เหนือวลี “จรงิที่สดุ” “จรงิ” “ค่อนขา้งจรงิ” “ค่อนขา้งไม่จรงิ” “ไม่จรงิ” “ไม่จรงิเลย” 

เพียงแหง่เดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

1. ฉนัพยายามคิดในทางที่ดีไวก้อ่น

เมื่อตอ้งเผชิญปัญหา เพราะกวา่จะ

มาถงึวนันีไ้ดฉ้นัก็ไดผ่้านปัญหาตา่งๆ 

มามากมาย 

            

2. ท่ามกลางสถานการณท์ี่ไม่แนน่อน

ฉนัมกัจะคาดหวงัในส่ิงที่ดเีสมอ 
    

        

3. ฉนัแทบจะไม่เคยคาดหวงักบั

อนาคตที่จะเกดิขึน้ 
    

        

4. การคิดว่าทกุอยา่งจะคล่ีคลายดีขึน้ 

ท าใหฉ้นัสบายใจขึน้มาก 
    

        

5. ฉนัคิดว่าถา้ฉนัมีปัญหาขดัแยง้กบั

เพื่อน ปัญหานัน้คงจะไม่บานปลายไป

ถึงเพื่อนคนอื่นๆ ดว้ย 

    

        

6. ฉนัคาดหวงัวา่จะมีเรื่องดีเกิดขึน้กบั

ฉนัมากกว่าเรื่องไม่ด ี
    

        

7. ฉนัคาดวา่จะมีเรื่องดีๆ เกิดขึน้ 

หลงัจากปัญหาที่เกิดขึน้กบัฉนัได้

คลี่คลายไป 

    

        

8. เมื่อฉนัมีปัญหา ฉนัหวงัวา่จะมีคน

ใหก้ าลงัใจ 
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ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

9. ฉนัรูส้กึผ่อนคลายเมื่อท ากิจกรรม

รวมกบัสถานสงเคราะหค์นชราหรือ

เพื่อนๆ ในสถานสงเคราะหค์นชรา 

    

        

10. เมื่อคนรอบตวัฉนัท าความผดิ ฉนั

ไม่ไดอ้ารมณเ์สียมากจนเกินไป 
    

        

11. ถึงจะมกีารขดัแยง้ภายในสถาน

สงเคราะห ์แต่มนักจ็ะคล่ีคลายไปได ้
            

 

ตอนที ่5 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น จรงิมาก

ที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย √ เหนือวลี “จรงิที่สดุ” “จรงิ” “ค่อนขา้งจรงิ” “ค่อนขา้งไม่จรงิ” “ไม่จรงิ” “ไม่จรงิเลย” 

เพียงแหง่เดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

1. ฉนัสามารถควบคมุตนเองให้

หลีกเล่ียงอาหารที่มีน า้ตาลหรือไขมนั

สงูได ้ 

            

2. ฉนัหลีกเล่ียงการอยู่ในบรเิวณที่

แออดั มีอากาศไม่บรสิทุธ์ิได ้ 
    

        

3. ฉนัสามารถสรรหาผกัผลไม้

รบัประทานทกุวนัเพื่อป้องกนัทอ้งผกู  
    

        

4. ฉนัสามารถป้องกนัตนเองไมใ่หเ้กิด

อบุตัิเหตจุากการหกลม้ได ้ 
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ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

5. เมื่อเกิดเรื่องไม่สบายใจ ฉนั

สามารถผ่อนคลายความตงึเครยีดนัน้

ไดด้ว้ยตนเอง  

    

        

6. ฉนัสามารถแกไ้ขความรู ้สกึหดหู่ 

ซมึเศรา้หรือเบื่อหน่ายของตนเองได ้ 
            

7. ฉนัสามารถควบคมุอารมณโ์กรธได ้

เมื่อโกรธหรือไม่พอใจ 
  

          

8. ฉนัสามารถจดัสรรเวลาไปรบัการ

ตรวจสขุภาพประจ าปีไดต้ามก าหนด  
  

          

 

ตอนที ่6 การสนับสนุนทางสังคม 

โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น จรงิมากที่สดุ โดยท า

เครื่องหมาย √ เหนือวลี “จรงิที่สดุ” “จรงิ” “ค่อนขา้งจรงิ” “ค่อนขา้งไม่จรงิ” “ไม่จรงิ” “ไม่จรงิเลย” เพียงแห่งเดยีว

ในแต่ละขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

1. ฉนัไดร้บัค าแนะน าหรือค าปรกึษา

จากเจา้หนา้ที่ในยามที่ฉนัตอ้งการ 
            

2. ไม่มีใครที่รบัฟังความรูส้กึของฉนั 

ในยามที่ฉนัประสบกบัปัญหา 
    

        

3. ฉนัไดร้บัความรกั ความห่วงใย การ

ดแูล จากเจา้หนา้ที่ในสถานสงเคราะห ์
    

        

4. เพื่อนในสถานสงเคราะหส์ามารถ             
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ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

รบัฟังปัญหาของฉนัได ้

5. ฉนัไดร้บัของใชใ้นชวีิตประจ าวนั 

เช่น แป้ง สบู่ ยาสีฟัน เป็นตน้ จาก

เจา้หนา้ที่ในสถานสงเคราะห ์

  

          

6. ฉนัไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้น

การเงินจากครอบครวั เพื่อใชจ้า่ยใน

ชีวิตประจ าวนั 

  

          

7. เมื่อของใชใ้นชวีิตประจ าวนัไม่

เพียงพอ ฉนัสามารถขอแบง่จากเพื่อน

ในสถานสงเคราะหไ์ด ้

  

          

8. สถานสงเคราะหค์นชราจดัเตรยีม 

จดัหาส่ิงบนัเทิง เช่น โทรทศัน ์วิทย ุท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของฉนั 

  

          

9. สถานสงเคราะหจ์ดัเครื่องมือที่

เหมาะสมในการชว่ยเหลือตนเองของ

ผูส้งูอาย ุเช่น รถเข็น ไมเ้ทา้พยงุเดิน 

  

          

10. ฉนัไดร้บัขอ้มลูข่าวสารการดแูล

ตนเองเก่ียวกบัโรคประจ าตวัจาก

เจา้หนา้ที่ภายในสถานสงเคราะห์

คนชรา 

  

          

11. ฉนัไดร้บัค าแนะน าเรื่องการดแูล

สขุภาพจากเพื่อนในสถานสงเคราะห์

คนชรา 
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ตอนที ่7 การรับรู้แนวปฏิบตัิของสถานสงเคราะหค์นชรา 

โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกค าตอบที่ตรงกบัสภาพความเป็น จรงิมาก

ที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย √ เหนือวลี “จรงิที่สดุ” “จรงิ” “ค่อนขา้งจรงิ” “ค่อนขา้งไม่จรงิ” “ไม่จรงิ” “ไม่จรงิเลย” 

เพียงแหง่เดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความจรงิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้งจรงิ   ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ ไม่จรงิเลย 

1. ผูส้งูอายไุม่สามารถเล่นการพนนัใน

สถานสงเคราะหค์นชราได ้ 
            

2. เมื่อเจ็บป่วย ผูส้งูอายสุามารถซือ้

ยาลกูกลอน ยาชดุมาทานเองได ้ 
    

        

3. ผูส้งูอายไุม่สามารถดื่มสรุาได ้             

4. ผูส้งูอายตุอ้งปฏิบตัิตนอยูใ่น

ศีลธรรมอนัดีงาม 
  

          

5. ผูส้งูอายไุม่สามารถท าลายขา้วของ

ทางราชการ เพื่อระบายอารมณไ์ด ้
  

          

6. ผูส้งูอายสุามารถทะเลาะกนัได ้             

7. ผูส้งูอายไุม่สามารถหยิบของเพื่อน

มาใชโ้ดยไม่ไดบ้อกกล่าวได ้
  

          

8. เมื่อผูส้งูอายทุ าผิดตามขอ้ปฏิบตัิ

ของผูใ้ชบ้รกิาร ผูส้งูอายตุอ้งไดร้บัการ

ลงโทษ  

  

          

9. ผูส้งูอายไุม่สามารถน าของใช้

ส่วนรวมมาใชค้นเดียวได ้  
  

          

10 ผูส้งูอายหุา้มเสียงดงัรบกวนบคุคล

อื่นและบคุคลที่อาศยัอยู่ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 
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