
เร่ืองท่ี 4 
ชื่อเร่ือง : “พฤติกรรมการดแูลตนเองผู้สงูอายตุ าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี “ 

 ผู้วจัิย : นายสิทธิศกัดิ์   ทองวิเศษ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา :การศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเอง

ของผู้สงูอายนุบัเป็นสิ่งส าคญั  การสง่เสริมสขุภาพของผู้สงูอายกุ็เป็นสิ่งส าคญัเช่นเดียวกนั   เน่ืองจากการ
สง่เสริมให้ผู้สงูอายมุีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีดี   เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีใช้ต้นทนุต ่า  แตไ่ด้คณุประโยชน์
สงู  เพราะการสง่เสริมให้ผู้สงูอายมุีการปฏิบตัิพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีดีจะลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดแก่
ผู้สงูอายคุรอบครัวและสงัคมลงได้  การประเมินสภาพของผู้สงูอายเุพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสง่ผลตอ่
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายนุัน้ต้องประเมินแบบองค์รวม  กลา่วคือ  จะต้องประเมินทัง้เร่ืองร่างกาย  
ทางสมองและจิตใจ  ทางสงัคมและความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  เพราะปัญหาของผู้สงูอายมุีความ
เก่ียวโยงกนัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้สงูอายุ 

 ต าบลขามป้อม  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  มีลกัษณะเป็นชมุชน
ชนบท  ประชาชนมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีคล้ายคลงึกนั  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  เกษตรกรรม  
เลีย้งสตัว์  มีลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายและมีความผกูพนัฉนัเครือญาติกบัเพ่ือนบ้าน  มีการเคารพ
เช่ือฟังค าสัง่สอนจากผู้ใหญ่หรือผู้ ท่ีอาวโุสกวา่  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่อาศยัอยู่กบัลกูหลานและมีสว่นน้อยท่ีอาศยั
อยู่กบับคุลอ่ืน  มีสถานพยาบาล  ประกอบไปด้วยสถานีอนามยัทัง้หมดจ านวน  1  แห่ง  ประชาชนสว่นใหญ่
เมื่อได้รับความเจ็บป่วยจะมาท าการรักษาท่ีสถานีอนามยัใกล้บ้าน  แตเ่มื่อได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ร้ายแรงก็จะท าการสง่ตอ่ผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาลส าโรง  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่อาศยัอยู่กบัลกูหลาน 

 ผู้ วิจยัมีความสนใจและให้ความส าคญัในเร่ืองสขุภาพของผู้สงูอายท่ีุเกิดจากการปฏิบตัิของ
ตนเอง  จึงได้ศกึษาวา่มีปัจจยัอะไรบ้างท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ เพราะปัจจยัท่ีสง่ผล
ตอ่การปฏิบตัิตวัของผู้สงูอายใุนการดแูลสขุภาพของตนเองนัน้  นอกจากจะท าให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการท่ีแท้จริงของผู้สงูอายแุล้ว  ยงัท าให้ทราบถึงระดบัพฤติกรรมของผู้สงูอายแุละเป็นแนวทางในการ
สง่เสริมสขุภาพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายใุนด้านตา่ง ๆ ได้แก่  พฤติกรรมการ

ดแูลตนเองด้าน การออกก าลงักาย  พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมการดแูล
ตนเองด้านการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บป่วย  พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการจดัการความเครียดของผู้สงูอาย ุ 
ต าบลขามป้อม  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 



2 
 

2 

 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ ต าบลขามป้อม  อ าเภอส าโรง  
จงัหวดัอบุลราชธานี  ท่ีมีข้อมลูสว่นบคุคล  ได้แก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  สถานภาพสมรส   แตกตา่งกนั 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 -  รูปแบบการศึกษา   เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  โดยมีผู้สงูอาย ุ ต าบลขามป้อม  อ าเภอ

ส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 60 – 79  ปี 
 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้แก่  ผู้สงูอายท่ีุมีอายุ

ตัง้แต ่ 60  -  79  ปี  ทัง้เพศชายและเพศหญิง  ต าบลขามป้อม  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานีกลุม่ กลุม่
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ านวนทัง้สิน้  83  คน โดยค านวณจากสตูรขนาดกลุม่ตวัอย่างของ  ทาโร่  ยามาเน่   
  - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย เป็นแบบสอบถาม  พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ 
ต าบลขามป้อม  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี    โดยแบ่งออกเป็น  2  สว่น  คือ สว่นท่ี  1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สงูอาย ุ และสว่นท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติการณ์การ
ดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ  
  - การวเิคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล  ประกอบไปด้วย  เพศ  อาย ุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพสมรส   ภาวการณ์มีโรคประจ าตวั  โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ          การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายท่ีุมี  เพศ  อาย ุ การมีโรค
ประจ าตวัตา่งกนั  โดยใช้คา่การทดสอบที   และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้สงูอายท่ีุ มีระดบัการศกึษา  สถานภาพสมรส  ตา่งกนั โดยใช้คา่สถิติทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว  

ผลการศึกษา และอภปิรายผล 
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สงูอายท่ีุตอบแบบสมัภาษณ์  จ านวน  83  คน  สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  61.45  อายสุว่นใหญ่อยู่ในช่วงผู้สงูอายตุอนต้น  คืออายรุะหวา่ง  60  -  69  
ปี  คิดเป็นร้อยละ  68.67  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4  คิดเป็นร้อยละ  53.01  
สถานภาพสมรสของผู้สงูอายสุว่นใหญ่เป็นสถานภาพคู ่ คิดเป็นร้อยละ  55.42     ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ไมม่ีโรค
ประจ าตวั  คิดเป็นร้อยละ  56.62 
   2. การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ พบวา่ พฤติกรรมการดแูลตนเอง
ด้านการรับประทานอาหาร อยู่ในระดบัดี  (X = 3.327)  พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการออกก าลงักายอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X=2.725) พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บป่วย อยู่ในระดบัดี 
(X=3.319) พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการจดัการความเครียด  อยู่ในระดบัพอใช้ (X=2.822)พฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผู้สงูอายโุดยรวม  อยู่ในระดบัพอใช้(X=3.070) 
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3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายท่ีุมี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  
สถานภาพสมรส   ภาวการณ์มีโรคประจ าตวั  แตกตา่งกนั  พบวา่ ผู้สงูอายเุพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
การดแูลตนเองโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ผู้สงูอายท่ีมีอายรุะหวา่ง  60 – 69  ปี  และอายรุะหวา่ง  70 – 79  ปี  มี
พฤติกรรมการดแูลตนเองโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ผู้สงูอายทีุไมม่ีโรคประจ าตวัและผู้สงูอายท่ีุมีโรคประจ าตวั  มี
พฤติกรรมสขุภาโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ผู้สงูอายท่ีุมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั  มีพฤติกรรมการดแูลตนเอง
โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างน้อย  1  คู ่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผู้สงูอายกุลุม่ท่ีมีระดบั
การศกึษามธัยมต้นขึน้ไปมีพฤติกรรมการดแูลตนเองดีกวา่กลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีระดบัการศกึษาประถมศกึษา ต ่า
กวา่ประถมศกึษาและกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนหนงัสือตามล าดบั  ผู้สงูอายท่ีุมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั  มี
พฤติกรรมการดแูลตนเองโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย 
 1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายตุ าบลขามป้อม  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั

อบุลราชธานี   
 2. เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัตอ่ไปในประเดน็ตา่ง ๆ ให้กว้างขวางและลกึซึง้ย่ิงขึน้  เช่น  

ปัญหาและอปุสรรคตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายุ 
 3.  ผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบตัิงานของ 

สถานีอนามยัค าก้าว ในการด าเนินงานด้านการดแูลผสุงูอาย โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน  ตลอดจนครอบครัว
และชมุชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการดแูลผู้สงูอาย ุ เป็นการสง่เสริมให้ผู้สงูอายมุีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ี
ถกูต้อง  เหมาะสม  สง่ผลให้ผู้สงูอายมุีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีอายยืุนยาวขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


