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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และวิเคราะหความรู เกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ  และความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลผูสูงอายุ ในตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
132 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย 
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ความถี่  รอยละ  
คาเฉล่ีย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมมติฐานใช Correlation Coefficient Analysis  
   ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับ
การสง เสริมสุขภาพผู สู งอายุของผูดูแล
ผูสูงอายุ สวนใหญมีความรูอยูในระดับดี การ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พบวา การปฏิบัติ
ของผูดูแลผูสูงอายุ โดยภาพรวมทุกๆ ดาน 
พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติมาก

ที่สุดเปนอันดับแรก  คือ ดานรางกายและ
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ไมมีความสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
  
คําสําคัญ     การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive 
research of an aging health promotion by a 
family was to study and analysis the 
knowledge about aging health promotion by 
a family, the relation between an aging 
health promotion and an aging health 
promotion by family. The sample were 132 
individuals who looked after aging persons 
obtained by a Simple Random Sampling and 
using questionnaire as the instrument of the 
study. The data ware analysis for frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
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The hypothesis tested by Correlation 
Coefficient analysis. The findings were as 
follow:  The  knowledge level on an aged 
health promotion of the person in the family 
that looked after an aged mostly were at a 
good level. Which aged health promotion by 
family found that the persons in the family 
looked after an aged on an aged health 
promotion by family in overall was in a 
moderate level when considered by side 
found that the most carried out was physical 
in a moderate level. The hypothesis tested 
was found that the knowledge on an aged 
health promotion had no relation to an aged 
health promotion by family. 

 
Key Word  Health  Promotion  of the  
Elderly .  
 
ความเปนมาและความสําคญั 

ในปจจุบันประเทศไทยกําลังเรง
พั ฒน า ในหล า ย ด า น  แ ต ส่ิ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี
ความสําคัญและละเลยไมได นั่นคือ การให
ความสําคัญตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนทุกกลุมวัย  โดยเฉพาะในกลุม
ประชากรผูสูงอายุ ซ่ึงอยูในกลุมวันที่เผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงหลายดาน ทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ผูสูงอายุจึงตองมีการเรียนรูที่จะปรับตัวและ
เขาใจในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดขึ้น 
เพื่อใหตนเองสามารถดําเนินชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุขตอไป ปจจุบันพบวามีการ

สนับสนุนและสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุ
จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในชุมชนตางๆ ไดให
ความสําคัญตอผู สูงอายุมากขึ้น  มีการจัด
รวมกลุมเพื่อดําเนินงาน โดยมีเปาหมาย คือ 
การสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
แตความเขาใจและการใหความสําคัญจาก
บุคคลภายในครอบครัวนั้นนับวาเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่ง เนื่องจากบุคคลในครอบครัวเปน
บุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดและมีอิทธิพล
ตอกันมาก หากบุคคลในครอบครัวผูสูงอายุมี
ค ว า มต ร ะหนั ก  ให ค ว า มสํ า คั ญ  แล ะ
สนับสนุนดานตางๆ  ตอผู สูงอายุ ซ่ึง เปน
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเปนอยางดี จะ
สงผลใหผูสูงอายุเกิดกําลังใจ ไมรูสึกโดด
เดี่ยว อางวาง ขณะเดียวกันก็สามารถดําเนิน
ชีวิตที่เปนประโยชนกับตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติตามความสามารถของตน 
(วนัสนันท แฮคํา, 2553) และถือวาครอบครัว
เปนแรงสนับสนุนสําคัญที่จะชวยกระตุนให
ผูสูงอายุหันมาดูแลใสใจในสุขภาพและรวม
สง เสริมคุณภาพชีวิต ผู สู งอายุ  จะทํ าให
ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสําคัญ
ตอบุตรหลาน อยากมีชีวิตที่ยืนยาว สงผลใหมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (กชกร  สังขชาติ, 2551)โครงสราง
ประชากรในประเทศไทยไดเขาสูโครงสราง
ประชากรสูงอายุ จากการที่จํานวนผูสูงอายุ
ของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ในป 
พ.ศ. 2554 ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) มีสัดสวน
เกิ นร อ ยละ  1 1  โดย เมื่ อป  พ .ศ .  2 5 5 2 
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ประชากรไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 63 ลานคน 
เปนผูสูงอายุรอยละ 10.7 และในป พ.ศ. 2553 
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.1 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ไดคาดประมาณแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงประชากรไทยไววา สัดสวน
ผูสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ 11.5 ในป พ.ศ. 
2554 เปนรอยละ  15.3 ในป  พ .ศ .  2563 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2555) 

ชุมชนในเขตตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีลักษณะเปน
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีจํานวนประชากร
ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60-75 ป มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,452 คน และในชมรมผูสูงอายุตําบล
บานใหม มีจํานวนสมาชิกผูสูงอายุ จํานวน 
195 คน(สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 
2555) จากการสํารวจ พบวา  สวนใหญคนใน
ครอบครัวตองออกไปทํางานนอกพื้นที่ ทําให
ผูสูงอายุรู สึกโดดเดี่ยวที่ตองอยูตามลําพัง 
บอยครั้งเกิดปญหาความไมเขาใจกันระหวาง
ผูสูงอายุและคนในครอบครัว สงผลกระทบ
ตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุสะสมขึ้นเรื่อยๆ 
จนแสดงออกเปนปญหาสุขภาพทางกาย 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยผูดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัย
ความรวมมือของบุคคลในครอบครัวผูสูงอายุ 
รวมวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข 
ดําเนินการรวมกัน โดยคาดวาจากการศึกษา
คร้ังนี้สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใช

เปนแนวทางในการพัฒนางานสง เสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน 
เพื่อใหผูสูงอายุมีความสุขกับการอยูรวมกับ
ครอบครัวตลอดจนทําใหบุคคลในครอบครัว
ผูสูงอายุหันมาตระหนักในการแสดงบทบาท
และการสนับสนุนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู เกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยผูดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ 

2. เพื่อศึกษาการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

3. เพื่ อวิ เ คราะหความสัมพันธ
ระหวางความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ กับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดย
ผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษางานวิ จั ย เปนการวิ จั ย      
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช
แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ประชากร
บุคคลในครอบครัว ผูดูแล หรือญาติผูสูงอายุ 
ซ่ึงเปนผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุ
ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 132 คน วิธีการ
สุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คํานวณคาสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก สถิติเชิงพรรณนาคือคารอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห
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เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานความรูและเจตคติกับพฤติกรรมใน
การจัดสุขาภิบาลอาหารในวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธของ 
(Pearson’s Product Moment  Correlation  
Coefficient)  
 
ผลการวิจัย 

การวิ จั ยค ร้ั งนี้ เ ปนการส ง เสริ ม
สุขภาพผูสูงอายุโดยครอบครัว : กรณีศึกษา 
ชมรมผูสูงอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 31-40 ป ประกอบอาชีพมีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 31.1มีราย ได
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 
รอยละ 40.9 ผูสูงอายุที่ดูแลอยูมีอายุระหวาง 
71-80 ป รอยละ  37.1 มีความสัมพันธกับ
ผูสูงอายุโดยเปนบุตร รอยละ 27.3 

สวนท่ี 2  ปจจัยดานความรู พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 95.5 มีความรู
มากที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวสามารถ
แสดงออกถึงความหวงใยและใสใจตอ
ผูสูงอายุไดดวยการซักถามความเปนอยูในแต
ละวัน รองลงมา คือ เมื่อสมาชิกในครอบครัว
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
จะทําใหทุกคนอยูรวมกันกับผูสูงอายุอยางมี
ความสุข รอยละ 81.1 

ส วน ท่ี  3  การส ง เ ส ริมสุ ขภ าพ
ผูสูงอายุโดยผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญ   คือ  จัดหาสิ่งของ

เครื่องใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันใหกับ
ผูสูงอายุ มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ ติดตามขาวสารที่เปนประโยชน
ตอผูสูงอายุเพื่อไมใหผูสูงอายุสูญเสียโอกาส
ในการรับบริการตางๆ และใหความชวยเหลือ
เมื่อผูสูงอายุมีปญหาทางการเงิน 

สวนท่ี  4  สรุปผลตามสมมุติฐาน
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ไมมีความสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรม
ผูสูงอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
สรุปและอธิบายผล 
 กลุมตัวอยาง สวนใหญ เปนเพศหญิง  
มีการศึกษาอยู ในระดับมัธยมศึกษาหรือ
เที ยบ เท า  สถานภาพสมรส  มีอาชีพ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท /เดือน ดาน
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ของผูดูแลผูสูงอายุ สวนใหญมีความรูอยูใน
ระดับดี การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การ
ปฏิบัติของผูดูแลผูสูงอายุ โดยภาพรวมทุกๆ 
ดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติ
มากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ดานรางกายซึ่ง
ขัดแยงกับวิจัยของ วรรณี ชัชวาลทิพากร และ
คณะ  (2552)  ที่ประ เมินพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุพบวาการรับรูตอ
สภาวะสุขภาพต่ํา พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพดานการรับประทานอาหาร การออก
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กําลังกาย การจัดการกับความเครียดและการ
รับผิดชอบตอสุขภาพอยูในระดับต่ํา 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

ของครอบครัว มีการสงเสริมสุขภาพในดาน
สังคม และดานจิตใจนอยกวาดานอื่น เชน 
การสนับสนุนใหรวมเปนสมาชิกชมรมหรือ
สโมสรตางๆ การสนับสนุนใหทํางานเพื่อ
เพิ่มรายไดตามความตองการของผูสูงอายุ 
หนวยงานที่ เกี่ยวของ  ควรมีการสงเสริม 
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในทุก
พื้ น ที่  แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ก า ร
ดําเนินงานอยางแพรหลาย เพื่อใหครอบครัว
สามารถพาผู สูงอายุ เข ารวมกิจกรรมได
โดยสะดวก เพราะการที่ผูสูงอายุมีโอกาสได
ทํากิจกรรมรวมกัน จะชวยใหผูสูงอายุรูสึกมี
คุณคาและไมโดดเดี่ยว  รวมทั้งควรมีการ
จัดหากิจกรรมสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มรายไดดวย 

2. ชมรมผูสูงอายุ และครอบครัว
ผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ควรสนับสนุนการออก
กําลังกายที่ถูกวิธีใหกับผูสูงอายุ โดยจัดหา

อุปกรณในการออกกําลังกายที่เหมาะสมและ
เพียงพอในชุมชน เพื่อเปนการเสริมสราง
สุขภาพทางดานรางการใหดีขึ้น 

3. ชมรมผูสูงอายุ และครอบครัว
ผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ควรมีการสงเสริม 
สนับสนุน สรางความรู ความเขาใจใหกับคน
ในครอบครัวผูสูงอายุ เพื่อสามารถอยูรวมกัน
ไดอย างมีความสุข  โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความรู  แจกเอกสาร  แผนพับ 
รวมถึงการจัดเจาหนาที่ เดินทางไปใหการ
อบรมกับประชาชนในทุกชุมชนอยางทั่วถึง 
เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
บุคคลในครอบครัวผูสูงอายุโดยตรง 

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ัง
ตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบ 
และกิ จกรรมที่ มี่ ส วนร วมทางสั งคมที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูดูแลผูสูงอายุ 
เพื่อชวยใหการดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ 
และเห็นผลไดอยางชัดเจนเพิ่มขึ้น 
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