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รายงานการวิจัย 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
ในชุมชนซอยโซดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Self - care Behaviors of the Elderly 
in Soi Soda Community, Dusit District, Bangkok. 

 
วลีรัตน  ภมรพล1 

 
บทคัดยอ 
 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร รณนา เ รื่ อ งนี้ มี
วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาปจจั ยที่ มี ผลตอ
พฤติกรรมการดู แลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ ในชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากลุมตัวอยาง
จํานวน 198 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คาสถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันทดสอบดวยสถิติ
วิเคราะหหาความสัมพันธดวยคาไคสแควร
ผลการวิจัยพบวา ผู สูงอายุ ในชุมชนซอย
โซดา สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
อยูในระดับไมดี  สําหรับปจจัยนําซึ่งไดแก 
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติตอการ
ดูแลสุขภาพ  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยเอื้อ ไดแก การมี
สถานที่บริการสุขภาพ การเขาถึงบริการ

สุขภาพ และการมีนโยบายดูแลสุขภาพ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
สวนปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงการ
สนับสนุนทางสังคมจากญาติ  บุคคลใน
ครอบครัว และจากทางเจาหนาที่สาธารณสุข
ในการไดรับสื่อตางๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุ 

 
คําสําคัญ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive 
research was to study factors affecting self - 
care behaviors of the elderly in Soi Soda 
Community, Dusit District, Bangkok. The 
samples used in this study were 198 people. 
Data were collected with an interview form 
developed by the researcher and analyzed by 
statistical computer software for frequency, 

1   บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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percentage, means, standard deviation Chi – 
square and Pearson, s Product Moment 
Correlation Coefficient.  

The results of this research were 
found that:  Self - care behaviors of the 
elderly was at a poor level. Predisposing 
factors were found that knowledge and 
attitude had positive relation with health 
care behavior at a statistical significance 
level of .01. The enabling factors were also 
found that the availability of health service, 
the accessibility of health service and the 
existing health service policy had no 
significant relationship with the health care 
behavior. While reinforcing factors namely 
social supports from relatives, family 
members, and public health officers had no 
significant relationship with self - care 
behaviors of the elderly. Including how to 
get social support of family members had 
relationship with health care behavior. 
 
Keword    Self - care Behaviors of the 
Elderly 
 
ความเปนมา 

ปจจุบันการพัฒนาระบบบริการดาน
สาธารณสุขไดมีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย  เปนผลทําให
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวมากขึ้น
และมีอัตราการตายลดลงสงผลใหมีประชากร
ผูสูงอายุมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว

โดยสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มจากรอยละ 
10.7 ในป พ.ศ. 2550 หรือ 7.0 ลานคนคิดเปน
รอยละ 11 .8 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 มีการ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น รอยละ 20 หรือ 14.4 ลาน
คนในป 2568 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย : 2551) 

จากสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
ผูสูงอายุยังคงประสบปญหาหลายประการ ทํา
ใหผูสูงอายุสวนใหญมีความทอแท  ใจนอย 
หงุดหงิด โกรธงาย เหงา สาเหตุสวนใหญมา
จากภาวะพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก 
เชน การสูญเสียคูสมรส บุตรแตงงานแยก
ครอบครัว หรือตองไปทํางานตางจังหวัดทํา
ใหผู สูงอายุ เกิดความ  รู สึกวาเหว  รู สึกวา
สถานภาพตัวเองไมมีคา ไมรูจะพึ่งใคร ทําให
เกิดการวิตกกังวลและซึมเศราและสาเหตุจาก
การสูญเสียทางสังคม ทําใหเกิดความรูสึก
สูญเสียอํานาจ ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเอง
ลดลง สูญเสียรายได เกิดปญหาเศรษฐกิจและ
สังคม ถูกทอดทิ้ง โดยรูสึกวาสังคมไมให
ความสําคัญกับตนเองเหมือนที่ เคยเปนมา
กอน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางดาน
สภาพรางกายทําใหเกิดโรคตางๆ  

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุนับเปน
ส่ิงสํ าคัญตอการสง เสริมสุขภาพตนเอง 
เนื่องจากการดูแลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่ดี
นับเปนแนวทางในการแกใขปญหาที่ไดผล
สูงสุด เพราะการดูแลสุขภาพใหผูสูงอายุมี
การปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ดีจะเปนการลดปญหาและผลกระทบ
ที่จะเกิดแกผูสูงอายุ ครอบครัวและสังคมได 
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 ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุและการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
ในการชวยเหลือตนเองจึงตองการศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอการปฏิบัติตัวของผูสูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากจะทําใหทราบถึง
ปญหาความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุ
แลวยังทราบถึงระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุอีกดวย เพื่อจะได
นําปญหาและความตองการของผูสูงอายุมา
เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ  ให
ผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัวที่ดีถูกตองเหมาะสม
ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูสูงอายุและหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพตนเองของผู สู งอายุทั้ ง
ครอบครัวชุมชนและหนวยงานตางๆ อันจะ
สงผลใหประชาชนผูสูงอายุมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  

                                            
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุในชุมชนซอยโซดา เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยนํา ไดแก ความรู เจตคติ กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชุมชน
ซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีสถานบริการดาน
สุขภาพ  การเขา ถึงบริการสุขภาพ  การมี
น โ ยบ า ย เ กี่ ย ว กั บก า รดู แ ลสุ ขภ าพกั บ
พฤติกรรมการดู แลสุขภาพตนเองของ

ผู สู งอ ายุ ในชุมชนซอยโซดา  เ ขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากญาติ บุคคลในครอบครัว และ
จากทางเจาหนาที่สาธารณสุขในการไดรับสื่อ
ตางๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู สู งอ ายุ ในชุมชนซอยโซดา  เ ขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 

การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงที่จะ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู สูงอายุในชุมชนซอย
โซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
(และผานการทดสอบคาความเที่ยงโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ดําเนินการศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูลที่ ชุมชนซอยโซดา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประชากรซึ่งเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุใน
ชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จํานวน 198 คน สําหรับสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติคา
สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและสถิติหา
ความสัมพันธดวยคาไคสแควร (Chi – 
square) 
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ผลการวิจัย  
สวนท่ี1   ขอมูลดานชีวสังคม 
ผูสูงอายุในชุมชนสวนใหญเปนเพศ

หญิงคิดเปนรอยละ 55.6 สวนใหญมีอายุ
มากกวา 70 ป คิดเปนรอยละ 42.9 สวนใหญมี
ระดับการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษาคิด
เปนรอยละ 58.6 สวนใหญมีสถานภาพสมรส
คิดเปนรอยละ 38.9 สวนใหญไมไดประกอบ
อาชีพคิดเปนรอยละ 46.5 สวนใหญมีรายได
ระหวาง 3,000 - 5,000 บาทคิดเปนรอยละ 
62.1 สวนใหญมีแหลงที่มาของรายไดจาก
ตัวเองคิดเปนรอยละ 48.5 สวนใหญมีโรค
ประจําตัวคิดเปนรอยละ 55.6  

สวนท่ี 2   ขอมูลดานปจจัยนํา  
1. ดานความรู  พบวาผู สูงอายุใน

ชุมชน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 35.4  

2.  ดานเจตคติ  พบวาผู สูงอายุใน
ชุมชนส วนใหญ มี เ จ ตคติ เ กี่ ย วกั บก า ร
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับ
ไมดี คิดเปนรอยละ 37.9  

ส ว น ท่ี  3  ป จ จั ย เ อ้ื อ ท่ี มี ผ ล ต อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบวาผูสูงอายุใน
ชุมชนสวนใหญไดรับปจจัยเอื้อที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยูในระดับนอย  
คิดเปนรอยละ 47.0 

สวน ท่ี  4   ปจจัย เสริม ท่ี มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบวาผูสูงอายุใน
ชุมชน สวนใหญไดรับปจจัยเสริมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยูในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 38.4  

สวนท่ี 5 พฤติกรรมการปฏิบัติในการ
ดูแลสุขภาพ   

1. ดานการบริโภคอาหาร  พบวา 
ผู สูงอายุ  ในชุมชนซอยโซดาสวนใหญมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการบริโภค
อาหารอยูในระดับไมดีคดิเปนรอยละ 42.9  

2. ดานอารมณ  พบวาผู สูงอายุใน
ชุมชนซอยโซดาสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพดานอารมณอยูในระดับพอใช  
คิดเปนรอยละ 35.4  

3.  ดานการออกกําลังกาย  พบวา
ผู สูงอายุในชุมชนซอยโซดาสวนใหญ  มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการออกกําลัง
กายอยูในระดับไม คิดเปนรอยละ 34.3  

4. ดานการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม 
พบวาผูสูงอายุ ในชุมชนซอยโซดาสวนใหญ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดลอมอยูในระดับไมดี คิดเปน
รอยละ 39.9  

5. ดานการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและ
ของมึนเมาพบวาผูสูงอายุ ในชุมชนซอยโซดา 
สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดาน
การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและของมึนเมาอยูใน
ระดับไมดี คิดเปนรอยละ 40.9 

สวนท่ี  6 ผลการหาความสัมพันธ     
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับ

พฤติกรรมการดู แลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุในชุมชนซอยโซดาในดานความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาก (r = -.048) ดาน
เจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดี(r = .190**) 
แสดงว าด าน เจตคติมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยางมี
นัยสําคัญ .01  

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุในชุมชนซอยโซดา  พบวา การมี
สถานบริการสุขภาพ (r = -.099) การเขาถึง
บริการสุขภาพ (r = -.019) การมีนโยบาย
สงเสริมสุขภาพ (r = .052) แสดงวาทุกดานไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุในชุมชน  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชนซอย พบวา การไดรับแรงการสนับสนุน
ทางสังคมจากญาติ บุคคลในครอบครัว และ
จากทางเจาหนาที่สาธารณสุข (r = .027) ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ ชุมชนซอยโซดา 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  พฤติกรรมของผูสูงอายุชุมชนใน
ซอยโซดา  สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง อยูในระดับ ไมดี 

 2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ พบวาในดานความรูไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ สวนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผูสูงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุในชุมชนซอยโซดา แสดงวาทุกดาน
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชนซอย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 

     
ขอเสนอแนะ        

1. การวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษา
เฉพาะผูสูงอายุชุมชนซอยโซดา ซ่ึงถาจะให
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชไดอยางครอบคลุม 
ควรมีการขยายงานวิจัยในชุมชนอื่นๆที่มี
ประชากรผู สูงอายุจํ านวนมากเพื่อความ
ครอบคลุมงานวิจัย 

2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูสูงอายุ
พื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผู สู งอายุที่ ชั ด เจนและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

3  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ เชน มีการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ การศึกษา
ความตองการของผูสูงอายุที่พึงปราถนา 

 
 
 



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.7  No.1  January – June  2013            .       

 

29

เอกสารอางอิง 
 
กระทรวงมหาดไทย. (2553). ทะเบียนสถิติผูสูงอายุ 2552.  กรมการปกครอง 
กัลยาณ ี  ทองสวาง. (2546). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสงูอายุในเคหะชุมชนออ

เงิน.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เกษม ตันติผลาชีวะ และ กลุยา ตันติผลาชีวะ. (2528). การรักษาสุขภาพในวัยสงูอายุ. กรุงเทพฯ : 

อรุณการพิมพ. 
จรัสวรรณ เทยีนประภาส และ พัชรี ตนัสิริ. (2536). การพยาบาลผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

รุงเรืองธรรม 
นภาพร ชโยวรรณ และ เจ. โนเดล. (2542). การอยูอาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผูสูงอาย ุ
 ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
นงพิมล  นิมิตรอานันทร. (2547). การสงเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอนามัย

ชุมชนกองการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2551). รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2550. มปท. 
  
 


