
                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              .       

 

9

รายงานการวิจัย 

1 บัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

 

พฤติกรรมการสงเสริมสขุภาพตนเองของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองกี่   
กรณีศึกษา ตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

Health Promoting Behaviors in the Elderly in Nong Ki Municipality   
Tambon Nong Ki, Amphoe Nong Ki, Changwat  Buri Ram 

 
                                                                                                                       อรทัย  เสือชุมแสง1 

 
บทคัดยอ 

  การวิ จั ย เ ชิ งพรรณนาครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค เพื่อทราบพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลหนองกี่ โดยกลุมตัวอยางเปน
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในตําบลหนองกี่ จํานวน 
100 คน ทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก
ประชากรทั้งหมด 228 คนเก็บขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  
การแจกแจงความถี่  คํานวณหาคารอยละ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหทดสอบ
สมมุติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน Independent 
t-test (One Way ANOVA) 
   ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคล พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62 มีอายุอยู
ระหวาง 60 – 65 ป รอยละ 48 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษารอยละ 78 สวนใหญมี
สถานภาพสมรส รอยละ 61 อาศัยอยูกับบุตร
มากที่สุด รอยละ 50 มีสมาชิกในครอบครัว
นอยกวา 5 คน รอยละ 53 อาชีพทําเกษตรกรรม 
รอยละ 49 มีรายไดระหวาง 1,000 – 1,999 บาท 

รอยละ 29 แหลงที่มาของรายไดมาจากตนเอง
รอยละ 46 มีรายไดพอใชรอยละ 52 สวนใหญ
ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 51 ไดรับขอมูล
ขาวสารจากโทรทัศนรอยละ 54  

ผลการวิจัยพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา โดยภาพรวม
มีระดับพฤติกรรมในระดับดีพอควร เมื่อ
พิจารณารายดานสวนใหญอยู ในระดับดี 
คาเฉลี่ยเรียงจากลําดับจากมากไปนอยคือดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพฒันาจติ
วิญญาณ ดานความรับผิดชอบ ดานสุขภาพ 
ดานโภชนาการ ดานการจัดการความเครียด
และดานการออกกําลังกาย การเปรียบเทียบ
ความแตกตางพบวา  เพศ  อายุ  การศึกษา 
สถานภาพ บุคคลที่อาศัยอยูดวย แหลงทีม่าของ
รายได  ความเพียงพอของรายได  มีโรค
ประจําตัวและไมมีโรคประจําตัว การรับรู
ขอมูลขาวสารแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพโดยภาพรวมรายดาน 6 ดาน 
ไมแตกตางกัน สวนผูสูงอายุที่มีอาชีพแตกตาง
กันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานการ
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ออกกําลังกายตางกัน  ผู สูงอายุที่มีรายได
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
ด านการออกกํ า ลั งกายไม แตกต า งกั น         
สวนภาพรวม  ดานความรับผิดชอบ  ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานโภชนาการ 
ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ และดานการจัดการ
ความเครียด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

  
คําสําคัญ  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ 
 
Abstract 
         The objective of this descriptive research 
was to determine health behavior of the elderly 
in Nong Ki Municipality, Tambon Nong Ki. 
The samples were 100 elderly purposively 
selected from a population of 228 people by 
interview. Data were analyzed for frequency 
distribution, percentage, mean, standard 
deviation. and Independent t-test (One Way 
ANOVA) 

The study results were found that: 
Sixty two percent of the sample were female; 
forty eight percent aged between 60 - 65 year, 
seventy eight percent had primary education; 
sixty one percent were married, fifty percent 
lived with their children; fifty three percent of 
family had members less than 5 persons, forty 
nine percent had their occupation in agriculture; 
twenty nine percent had income from 1,000 to 
1,999 bath a month, forty six percent had their 

own income; fifty two percent had sufficient 
income; fifty one percent of the elderly had no 
disease; fifty four percent perceived information 
mainly from television.  

The study showed that the overall level 
of behavior were at a moderate level. 
Considering each aspect, all of them were at 
moderate levels. They ranged from the most to 
the least one were the relationship between the 
parties; spiritual development; responsibility for 
health; nutrition; stress management and 
exercise. The comparision of the differences 
were gender; age; education; marital status; 
persons living with; source of income; 
adequacy of income; diseases and illness; 
perceived information were different. Health 
promotion behaviors in overall aspects in six 
areas had no difference. The elderly had 
different health promotion behaviors in term of 
exercise. The overall responsibility, relationship 
between nutrition, spiritual development and 
stress management had statistical significant 
different at the level of .05. 

 
Key Word  Health Promoting Behaviors in the 
Elderly 
 
บทนํา 
 การเพิ่มของจํานวนและสัดสวน
ผูสูงอายุมีทิศทางตรงกันขามกับสัดสวนคน
วัยทํางานที่มีแนวโนมลดลงประกอบกับ
สภาพดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
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อีกทั้งสตรีซ่ึงมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพได  
มีบทบาทดานเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากการ
ทํางานนอกบาน ทําใหครอบครัวสามารถ
ดํา เนินบทบาทในการดูแลสุขภาพภาวะ
ผูสูงอายุไดลําบากขึ้น  เนื่องจากผูสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ  และ
สังคมทํ าให ผู สู งอายุมีปญหาด านภาวะ
สุขภาพ แมวาความชราไมใชโรค  แตเปน
ความตอเนื่องของชีวิตทําใหมีขอจํากัดในการ
ดูแลตนเองเกิดภาวะเจ็บปวยหรือโรคใน
ระบบตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดความเสื่อมของ
รางกาย  เชน  การเคลื่อนไหวชาลง กระดูก
บางหั ก ง า ย  การมอง เห็นไม ชั ด  มี โรค
ประจําตัว สมองฝอเล็กลง ผูสูงอายุหลงๆ 
ลืมๆ ย้ําคิด  ย้ําทํา ตองพึ่งพาผู อ่ืน  สูญเสีย
บทบาทในฐานะผูนํา ทําใหผูสูงอายุตองอยู
เพียงลําพังคิดวาตนเองไรคา เกิดความหวา
เหว และทอแทในชีวิต ซ่ึงอาจจะมีปฏิกิริยา
แยกตัวจากสังคมได (ศรีจินดา  บุญนาค, 
2544) 

ผูสูงอายุจึงเปนกลุมประชากรที่ควร
ไดรับความสนใจในการใหบริการเพื่อลด
อัตราเสี่ยงตอการเจ็บปวย เกิดภาวะพึ่งพา
ผูอ่ืนและการสงเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี ปญหา
สุขภาพโรคเรื้อรังในผูสูงอายุพบไดบอย แต
สามารถปองกันได หรือเมื่อเปนโรคดังกลาว
แลวสามารถปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรคที่
ตนเองเปนก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู ได
เหมือนคนปกติ  และไม เกิดอันตรายจาก
ภาวะแทรกซอน (ชุติกาญจน  ฉัตรรุง, 2545) 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยซ่ึงเปน
บุคลากรทางดานสาธารณสุข จึงมีความสนใจ

ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ 
กรณีศึกษา  ตําบลหนองกี่  อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย วามีพฤติกรรมใดบางที่มีผล
ตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อจะ
ไดนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนารูปแบบการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไดตรงกับปญหา
และความตองการของผูสูงอายุ  สงเสริมให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดีและมี
ความสุขตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองผูสูงอายุในดานตางๆ ไดแก 
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานการออก
กําลังกาย ดานโภชนาการ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ 
ดานการจัดการความเครียด 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางกัน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส บุคคล
ที่อาศัยที่อยูดวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพ รายได แหลงที่มาของรายได ความเพียงพอ
ของรายได โรคประจําตัว  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู สู งอ ายุ ใน เขต เทศบาลตํ าบลหนองกี่ 
กรณีศึกษาตําบล  หนองกี่ อําเภอหนองกี่ 
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จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 หมูบานโดยมีกลุม
ตัวอยาง ทั้งหมด 100 คน และทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล ในระหวางเดือนตุลาคม 2553 
ถึง กันยายน 2554 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยนี้ ใ ช รูปแบบการศึ กษา       
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณ
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ดังนี้ 

1. ประชากรที่ศึกษา (Population)  
คือผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป ที่อาศัย
อยูใน หมู 1 บานหนองกี่ หมู 3 บานกาเจาะ 
หมู 5 บานแสนสุข หมู 6 บานนอย และหมู 7 
บานหนองสิม ตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย 

2. การเลือกกลุมตัวอยางเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงหมูบานละ  20 คนจํานวน 5 
หมูบาน เปนจํานวน 100 คนโดความสามารถ
เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดดวย
ตนเอง ส่ือสารเขาใจ และยินดีรวมมือในการ
ตอบแบบสัมภาษณ 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ
แบบสัมภาษณที่มีโครงสรางประกอบไปดวย 
2 สวน สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล และสวนที่ 
2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test 

(Independent t-test) 

ผลการศึกษา 
           จากกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  
60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน หมู 1 บานหนองกี่ 
หมู 3 บานกาเจาะ หมู 5 บานแสนสุข หมู 6 
บานนอย และหมู 7 บานหนองสิม ตําบล
หนองกี่  อํ า เภอหนองกี่  จั งหวัดบุ รี รัมย 
จํานวน 100 คน ผลการศึกษาสามารถแยก
อธิบายเปนหัวขอ ดังนี้ 

1. ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง พบวา ผูสูงอายุ  สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 62.00 อายุ 60-65 ป มาก
ที่สุด รอยละ 48.00 มีระดับการศึกษาสูงสุด
มากที่ สุดคือ ประถมศึกษา  รอยละ  78.00  
บุคคลที่อาศัยอยูดวยมากที่สุดคือ อยูกับบุตร
รอยละ 50.00 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
มากที่สุด คือ นอยกวา 5 คน รอยละ 53.00   
อาชีพมากที่สุดคือ เกษตรกรรม รอยละ 49.00   
รายไดมากที่สุด 1,000 – 1,999 บาท รอยละ 
29.00 แหลงของรายไดมากที่สุดคือ ตนเอง 
รอยละ 46.00 ความเพียงพอของรายไดของ
ผูสูงอายุที่ใชจายตอเดือนมากที่สุดคือ พอใช 
รอยละ 52.00 มีโรคประจําตัว รอยละ 49.00    
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ตนเองมากที่สุดคือ โทรทัศน รอยละ 54.00   

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุ 
มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวม
มีระดับพฤติกรรมในระดับปานกลาง ( X = 
3.26  S.D. = 0.80)  เมื่อพิจารณาในแตละดาน
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย
เ รี ย ง ลํ า ดั บ จ า กม า ก ไปน อ ย  คื อ  ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนา



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              .       

 

13

จิตวิญญาณ ดานความรับผิดชอบดานสุขภาพ 
ดานโภชนาการ ดานการจัดการความเครียด 
และดานการออกกําลังกาย ( X = 3.56  3.37  
3.26  3.15  3.10  และ 3.09  S.D. = 0.70  0.78  
0.83  0.82  0.83  และ 0.81) 

3. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู สู งอ ายุ ใน เขต เทศบาลตํ าบลหนองกี่ 
กรณีศึกษาตําบลหนองกี่  อํา เภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย ดังนี้ 

3.1 เพศ พบวา ระหวางเพศหญิง
และเพศชาย พบวา ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศ
ชาย มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุไมแตกตางกัน  

3.2 อายุ  พบวา  ผู สูงอายุที่มีอายุ
แตกตางกัน พบวา มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองดาน ไมแตกตางกัน 

3.3 ระดับการศึกษา พบวาผูสูงอาย ุ
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองทั้งโดยภาพรวม
และรายดาน 6 ดานไมแตกตางกัน 

3.4 สถ า น ภ า พสม ร ส  พบ ว า 
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองทั้งโดยภาพรวมและ
รายดาน 6 ดานไมแตกตางกัน  

3.5 บุคคลที่อาศัยอยูดวย  พบวา 
ผูสูงอายุที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวย มีพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองทั้งโดยภาพรวม
และรายดาน 6 ดาน ไมแตกตางกัน  

3.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
พบวา  ผู สูงอายุที่มีสมาชิกในครอบครัวมี

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 6 ดานไมแตกตางกัน  

3.7 อาชีพ  พบว า  ผู สู งอายุที่ มี
อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองทั้งในภาพรวมและดานความ
รับผิดชอบดานสุขภาพ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ดานโภชนาการดานการพัฒนา
จิตวิญญาณ และดานการจัดการความเครียด 
ไมแตกตางกันสวนดานการออกกําลังกาย
แตกต างกันอย างมีนัย สํ าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 

3.8 รายได  พบว า  ผู สู งอายุที่ มี
รายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเอง  ดานการออกกําลังกายไม
แตกต างกันสวนในภาพรวมด านความ
รับผิดชอบ ดานสุขภาพ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  ดานโภชนาการ  ดานการ
พัฒนาดานจิตวิญญาณและดานการจัดการ
ความเครียด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่   ระดับ.05 

3.9 แหลงที่มาของรายได พบวา
ผูสูงอายุที่มีแหลงที่มาของรายไดแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองไม
แตกตางกัน 

3.10 ความเพียงพอของรายได 
พบวา ผูสูงอายุที่มีความเพียงพอของรายได
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองไมแตกตางกัน 

3.11 มีโรคประจําตัวกับไมมีโรค
ประจําตัว พบวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว
และไมมีโรคประจําตัว  มีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน 
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3.12 การรั บ รู ข อ มู ล ข า วส า ร 
พบวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูขาวสารแตกตาง
กันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองไม
แตกตางกัน 
 
สรุปผล 

1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา
โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพในตนเองระดับปานกลาง (x̄ = 3.26  
S.D. = 0.80)  

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผู สูงอายุทั้ ง 6 ดาน ไดแก  ดานความ
รับผิดชอบดานสุขภาพ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  ดานโภชนาการ  ดานการ
พัฒนาดานจิตวิญญาณดานการออกกําลังกาย 
และดานการจัดการความเครียดโดยรวม 
พบวา ไมแตกตางกัน สวนดานการออกกําลัง

กาย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานเชิงนโยบาย 
 เทศบาลตําบลหนองกี่  ควรให
ความสําคัญกับนโยบายการสงเสริมสุขภาพ
ของผู สูงอายุ  และสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับกิจกรรมชมรมผูสูงอายุใหเกิดความ
ยั่งยืน 
 2. ดานการปฏิบัติ 

2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การส ง เสริ มสุ ขภาพ  ควรทบทวนการ
ดํ า เนินงานเชิ ง รุก เกี่ ยวกับกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพใหมากขึ้น 

2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ ควรสงเสริมกิจกรรมและ
เพิ่ มความตระหนักในกิจกรรมแกก ลุม
ผูสูงอายุ เชน กิจกรรมดานการออกกําลังกาย 
กิจกรรมอบรมใหความรูในผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่อง 
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