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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไ ด้ ในอําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในอําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =7.92, S.D.=2.53)
ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่ในระดับปานกลาง ( X =36.33, S.D.=4.31) ปัจจัยเอื้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =7.88, S.D.=1.56) ปัจจัยเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =15.57, S.D.=3.17) และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลางโดยรวม ( X =78.99, S.D.=11.48) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมของผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

Abstract
The purposes of this study were to investigate the caregivers’ behavior in caring for the elderly
persons who were unable to help themselves in Mueang District, Krabi Province, and to determine the factors
related to the caregivers’ behavior in caring for the elderly persons who were unable to help themselves in
Mueang District, Krabi Province. A sample of 120 caregivers in Mueang District, Krabi Province was selected
using simple random sampling. The research instrument was a questionnaire which had a reliability coefficient
of .858. The mean, percentage, Pearson correlation coefficient, and Chi-square test were applied in the data
analysis.
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The results revealed that the caregiver’s knowledge in caring for the elderly persons was at a
moderate level ( X =7.92, S.D.=2.53), attitude toward caring for the elderly persons who were unable to help
themselves was at a moderate level ( X =36.33, S.D.=4.31), enabling factors was at a moderate level ( X =7.88,
S.D.=1.56), reinforcing factors was at a moderate level ( X =15.57, S.D.=3.17), and the behavior in caring for the
elderly persons was at a moderate level ( X =78.99, S.D.=11.48). Factors resulting to the caregivers’ behavior
in caring for the elderly persons who were unable to help themselves had significant relationships with the
elderly, education level, family income, attitude toward caring for the elderly persons who were unable to
help themselves, and reinforcing factors at .05 level.
Key words: Caregivers’ Behavior; Disabled Elderly Person

บทนํา
จากข้ อ มู ล ผลการสํ า รวจพบว่ า ผู้สู ง อายุ มี จํ า นวน
เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) ซึ่งปัญหาที่ตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ผลต่อการเพิ่มภาระที่สังคมต้อง
รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือแก่ประชากรในกลุ่มนี้ด้วย
ทั้งนี้เพราะร่างกายของผู้สูงอายุจะมีสภาพความเสื่อมถอย
เกิดขึ้น การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลดลง ความ
คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงก็ลดลงตามไปด้วย ทําให้ผู้สูงอายุ
ต้องเผชิญกับปัญหาในการดําเนินชีวิตหลายด้าน ได้แก่ ปัญหา
ทางสังคม ผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ
มี ก ารเจ็ บ ปวดกระดู ก และข้ อ เคลื่ อ นไหวไม่ ส ะดวก เป็ น
ประชากรกลุ่มหนึ่ง ที่มีปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ
และสังคม ปัญหาที่เกิดกับผู้ดูแลย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้
การดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้สู งอายุโดยตรง
อย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2553)
กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวน
และสั ด ส่ ว นของประชากรผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปี 2554 มี
ผู้สูงอายุจํานวน 46,517 คน คิดเป็นร้อยละ 9.64 เพิ่มขึ้น จาก
ปี พ.ศ. 2553 และ 2552 โดยมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 9.55
และ 9.34 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่,
2554) และพบว่าแนวโน้มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไ ด้
มี ก ารสู ญ เสี ย ความสามารถในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น
จํ า เป็ นต้ องมี ผู้ ดู แ ลและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการทํ ากิ จวั ต ร
ประจําวัน อําเภอเมืองกระบี่ เป็นชุมชนเมือง มี 10 ตําบล มี
ประชากรผู้ สู ง อายุ จํ า นวน 9 พั น กว่ า คน เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จํานวน 430 คน และพบว่าสาเหตุการ
ป่ วยส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากความเสื่ อมของร่ างกายและ
พฤติกรรมการปฏิบัติทางด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการ

เพิ่มจํานวนของผู้สูงอายุและปัญหาที่พบจึงเป็นสัญญาณเตือน
ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเร่งดําเนินการเตรียมรับสถานการณ์
ทางสุขภาพ ให้การช่วยเหลือและรับรู้ปัญหาของผู้สูงอายุได้ตรง
ประเด็น เพื่ อให้ การดู แลสุ ขภาพผู้ สูงอายุที่ ช่ วยเหลื อตนเอง
ไม่ได้อย่ างถูกต้ อง และเพื่อลดภาวะเสี่ ยงของการเกิ ดโรคไม่
ติดต่อ ผู้วิ จั ยจึ งสนใจศึ กษาพฤติกรรมของผู้ดู แลในการดู แล
สุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDEPROCEED MODEL (Green & Kreuter, 1991) มาเป็นแนวทาง
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคคลว่ามีสาเหตุ
ของการเกิ ดพฤติ กรรม หรื อปั จจั ยที่ มี อิทธิ พลต่ อพฤติ กรรม
อย่างไร เพื่อจะได้ข้อมูลและแนวทางในการวางแผนงานโครงการ
กํ าหนดนโยบายและทิ ศ ทางในการดู แ ลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตต่อไป โดยแต่ละกลุ่มปัจจัย ประกอบด้วย
ปัจจัยนํา หมายถึง ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานและก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่
1. ความรู้ ข องผู้ ดู แลเกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หมายถึง การที่ผู้ดูแล
สามารถจํ าหรือเข้าใจเนื้อหาความรู้เกี่ ยวกับการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้แก่ ด้านการดูแลช่วยเหลือ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร
การขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ การดูแลสุขอนามัย การแต่งกาย
การนอนหลับ ด้านการฟื้นฟูสภาพ เช่น การบริหารกล้ามเนื้อ
การสื่อสารกับผู้สูงอายุ การกลืนอาหาร การฟื้นฟูสภาพจิตใจ
และด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การดูแลเพื่อป้องกัน
แผลกดทั บ การดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ การดู แ ลเพื่ อ
ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบและข้อติดแข็ง
2. ทัศนคติของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หมายถึง ความเห็นเฉพาะตัว
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ของผู้ดูแลในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการ
ดู แ ลช่ วยเหลื อในการประกอบกิ จวั ตรประจํ าวั น เช่ น การ
รับประทานอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ การดูแล
สุ ขอนามั ย การแต่ งกาย การนอนหลั บ ด้ านการฟื้ นฟู สภาพ
ได้แก่ การบริหารกล้ามเนื้อ การสื่อสารกับผู้สูงอายุ การกลืน
อาหาร การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจ และด้ า นการป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อน เช่น การดูแ ลเพื่อป้อ งกัน แผลกดทับ การดูแ ล
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การดูแลเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อ
ลีบและข้อติดแข็ง
ปัจ จั ย เอื้ อ หมายถึง สิ่ งที่ เ ป็ นแหล่ งทรั พ ยากรที่
จําเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้ง ทักษะ
ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้แก่
1. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านสุขภาพ หมายถึง
การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถไปใช้
บริการ ณ สถานบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว และได้รับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกของทรัพยากร หมายถึง
การที่ผู้ดูแลได้รับความสะดวกเมื่อเข้าไปใช้บริการ เช่น การ
ไปใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล พื้นที่ว่างใน
บริเวณบ้านสําหรับการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ หรือพาหนะที่
นําส่งผู้สูงอายุ
ปัจจัยเสริม หมายถึง ปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติ หรือพฤติกรรมสุขภาพได้รับการสนับสนุนหรือไม่
เพียงใด ได้แก่
1. การได้คําชี้แนะ สอน บอกเกี่ยวกับแนวทางการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จาก
บุคลากรทางการแพทย์ โดยในที่นี้จะหมายถึงบุคคลต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์
พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตลอดจน อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํา หมู่บ้า น (อสม.)
เป็นต้น
2. การได้รับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่ผู้ดูแล
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางสุขภาพและ
การเจ็บป่วย เช่น จากสื่อมวลชน วิทยุ โทรทั ศน์ เอกสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นพับ หนังสือ และเพื่อนบ้าน
3. การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น หน่ วยงานภาครั ฐ และชุ มชน ได้ แก่ ได้ รั บการ
สนั บสนุ นและจั ด กิ จกรรมเชิ ด ชู และสร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ ผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุจากชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
พัฒ นาศัก ยภาพผู้ดูแ ลผู้สูง อายุใ นชุม ชน และผู้ดูแ ลบิดา
มารดาได้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ จ ากรั ฐ บาล ปี ล ะ
30,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คน
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พฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หมายถึง การกระทําของผู้ดูแลในการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไ ด้ เพื่อ ให้มี
สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเน้นการดูแลสุขภาพ
ที่บ้าน เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้แก่
1. การดูแ ลช่ว ยเหลือ ในการประกอบกิจ วัต ร
ประจําวัน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผู้ดูแลในกิจกรรม
การดูแ ลผู้สูง อายุที่ช่ว ยเหลือ ตนเองไม่ไ ด้ ดัง ต่อ ไปนี้ การ
รับประทานอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ การดูแล
สุขอนามัย การแต่งกาย การนอนหลับ
2. การฟื้นฟูสภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้ดูแลในกิจกรรมการดูแลผู้สู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไ ด้
เพื่ อให้ ร่ างกายมี สมรรถภาพดี ขึ้ น ดั งต่ อไปนี้ การบริ หาร
กล้ ามเนื้ อ การสื่ อสารกับผู้สู งอายุ การกลืนอาหาร การฟื้ นฟู
สภาพจิตใจ
3. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้ดูแลในกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ดังต่อไปนี้ การดูแลเพื่อป้องกันแผล
กดทับ การดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การดูแลเพื่อป้องกัน
ภาวะกล้ามเนื้อลีบและข้อติดแข็ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ศาสนา ลั ก ษณะอาชี พ สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยทดสอบไคสแควร์ ปัจจัยนํา คือ ความรู้และ
ทัศนคติ ปัจจัยเอื้อ คือ การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
ด้านสุขภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกของทรัพยากรของ
ผู้ดูแล และปัจจัยเสริม คือ การได้รับคําแนะนําจากบุคลากร
ทางการแพทย์ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ของ
ผู้ดูแล และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

วิธีการวิจัย
ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแล
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่
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ประชากรที ่ใ ช้ คือ ผู ้ด ูแ ลผู ้ส ูง อายุที ่ช่ว ยเหลือ
ตนเองไม่ไ ด้ ที ่เ ป็น ผู ้ด ูแ ลหลัก ซึ ่ง ให้ก ารดูแ ลผู ้ส ูง อายุที่
ช่ว ยเหลือ ตนเองไม่ไ ด้ที่บ้า น ในเขตอํา เภอเมือ ง จัง หวัด
กระบี่ ทั้งหมดจํานวน 430 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ ไ ด้ ที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลหลั ก จํ า นวน 120 คน โดยมี
คุณสมบัติเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งให้การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ที่บ้าน ไม่มีปัญหาเรื่องการฟังและการพูด และ
ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ใช้สูตร
ของ Daniel (1995) คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

เมื่อ

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร มีจํานวน 430 คน
Z = ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติท่ีสอดคล้อง
กับระดับนัยสําคัญ (Z α/2=1.96 เมื่อ α=.05)
σ2 = ค่าความแปรปรวนประชากร (ประมาณ
ค่าด้วยค่าความแปรปรวนตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 5.52)
d2 = ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ระหว่างค่าสถิติ
ที่เบี่ยงเบนออกจากค่าพารามิเตอร์ (-) มีค่าเท่ากับ 1.0
สร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ (1)
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ผลงานวิจัย และตําราทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามสําหรับการวิจัย (2) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติก รรมของ
ผู้ดู แลในการดูแ ลสุข ภาพผู้สู งอายุ ข องรวิ ภ า บุร าณเศรษฐ
(2546) จากนั้น นํา มากํา หนดกรอบแนวคิด ที่ใ ช้ใ นการวิจั ย
กําหนดนิยาม และนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาสร้าง
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด โดยมีเนื้ อหาสาระครอบคลุ ม
กลุ่มพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
นํามาปรับปรุงแก้ไข (4) นําแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่ า น พิ จ ารณาตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา และให้
คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับพฤติกรรมของ
ผู้ดูแลในการดูแ ลสุข ภาพผู้สูง อายุที่ช่ว ยเหลือ ตนเองไม่ไ ด้
โดยการหาค่า Index of Items Objectives Congruency
(IOC)(สุรพงษ์ คงสัตย์และธีร ชาติ ธรรมวงศ์, 2554) และ
ค่า IOC จากข้อคําถามมีค่าระหว่าง .60–1.00 และ (5) การ
หาความเที่ยงของแบบสอบถาม นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกัน
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยได้ทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
จํ า นวน 30 คน ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค
(Alpha Cronbach Coefficient) เท่ากับ .86
เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม–มิ ถุ น ายน 2556
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 120 คน
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ปั จจั ยนํ า
ปัจจัยเอื้อ และปัจ จัย เสริม ของผู้ดูแ ลผู้สูง อายุที่ช่ว ยเหลือ
ตนเองไม่ไ ด้ นํา มาวิเคราะห์ด้ว ยสถิติพรรณนา ได้แก่ การ
หาค่ าร้ อยละ เพื่ ออธิ บายให้ เห็ นลั กษณะของข้ อมู ล ความ
สัมพัน ธ์ร ะหว่า งข้อ มูล ส่ว นบุค คลกับ พฤติก รรมของผู้ดูแ ล
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (χ2 –test) กํา หนดระดับ
ความเชื ่อ มั่น ที่ 95% ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย นํ า
ปัจ จัย เอื ้อ และปัจ จัย เสริม แต่ล ะปัจ จัย กับ พฤติก รรม
ของผู้ดูแ ลในการดูแ ลสุข ภาพผู้สูง อายุที่ช่ว ยเหลือ ตนเอง
ไม่ไ ด้ วิเ คราะห์โ ดยใช้ค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์เ พีย ร์สัน
(สัจจา ทาโต, 2549)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปัจจัยนํา คือปัจจัยที่เป็นพื้นฐานและก่อให้เกิด
แรงจูงใจ ในการแสดงพฤติก รรมของผู้ดูแ ลในการดูแ ล
สุข ภาพผู ้ส ูง อายุที ่ช ่ว ยเหลือ ตนเองไม่ไ ด้ พบว่า ผู ้ด ูแ ลมี
ความรู้ใ นการดูแ ลสุข ภาพโดยรวมมากที่สุด อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ( X =7.92, S.D.=2.53) ร้อยละ 70.8 รองลงมามี
ความรู้ในระดับต่ํา ร้อยละ 18.4 และมีความรู้ในระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 10.8 และด้านทัศนคติข องผู้ดูแ ลต่อการดูแ ล
สุข ภาพผู ้ส ูง อายุโ ดยรวมมากที ่ส ุด อยู่ ในระดั บปานกลาง
( X =36.33, S.D.=4.31) ร้อยละ 71.6 รองลงมามีทัศ นคติ
ในระดับต่ํา ร้อยละ 21.7 และมีทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 16.7
ด้านปัจจัยเอื้อ คือสิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จําเป็น
ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึงในการดูแลสุขภาพ
ผู้สู งอายุโดยรวม ส่ วนใหญ่ มี ปัจจั ยเอื้อในการดู แลสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( X =7.88, S.D.=1.56)
ร้อ ยละ 64.2 เมื่อ พิจ ารณาปัจ จัย เอื้อ ในการดูแ ลสุข ภาพ
รายด้ าน พบว่ า การเข้ า ถึ งสถานบริ การสุ ขภาพของผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( X =4.42,
S.D.=1.31) ร้ อยละ 45.8 และด้ านการมีสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกนํา ส่ง ผู้สูง อายุเ มื่อ เจ็บ ป่ว ยพบว่า ผู้ดูแ ลส่ว นใหญ่มี
สิ่งอํานวยความสะดวกนําส่งเมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยมากที่สุดอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =6.67, S.D.=1.86) ร้อยละ 92.5
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ด้ า นปั จ จั ย เสริ ม คื อ ปั จ จั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
ปฏิ บั ติ ห รื อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพได้ รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ไม่
เพียงใด ซึ่งในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากที่สุด
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =15.57, S.D.=3.17) ร้อยละ 70.0
เมื่อพิจารณาปัจจัยเสริมในการดูแ ลสุขภาพรายด้า น พบว่า
ผู ้ด ูแ ลได้ร ับ ข้อ มูล ข่า วสารจากคํ า แนะนํ า ของเจ้ า หน้ า ที่ /
บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากที่สุด
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.63, S.D.=0.86) ร้อยละ 75.0
และการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ จากองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมากที่สุดอยู่ในระดั บ
ปานกลาง ( X =10.46, S.D.=2.65) ร้อยละ 70.0
2. พฤติก รรมของผู ้ด ูแ ลในการดูแ ลสุข ภาพ
ผู้สูงอายุซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือด้านการดูแลช่วยเหลือใน
การประกอบกิจวัตรประจําวัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
( X =51.36, S.D.=7.65) ร้อยละ 69.1 ด้านการฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของผู้ดูแล
สุ ข ภา พผู้ สู งอ ายุ อยู่ ใ นร ะดั บป า นก ลา ง ( X =11.80,
S.D.=2.62) ร้อยละ 60.8 ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่
พฤติ กรรมของผู้ดู แลสุขภาพผู้ สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
( X =15.87, S.D.=2.87) ร้อยละ 59.2 และพบว่า ส่วนใหญ่มี
พฤติ ก รรมโดยรวมทั้ ง 3 ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( X =78.99, S.D.=11.48) ร้อยละ 65.0
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ
พฤติก รรมของผู้ด ูแ ลสุข ภาพผู ้สูง อายุที ่ช่ว ยเหลือ ตนเอง
ไม่ได้
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
กับระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ พบว่าตัวแปร 3 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้แก่ ฐานะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน มีระดับนัยสําคัญ เท่ากับ
.004, .013 และ .049 ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย นํ า
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมรายด้านของผู้ดูแล
สุขภาพผู้ สูงอายุที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็ นรายด้าน พบว่ า
ด้านการดูแลช่วยเหลือในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ปัจจัย
นํ า ด้ า นทั ศ นคติ ข องผู้ ดู แ ลต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
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อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ ที่ P=.05 และ.017 ที่ ร ะดั บ
ความสัมพันธ์เท่ากับ .253 และ .218 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยนํา
ด้ า นความรู้ และปั จ จั ย เอื้ อ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คะแนน
พฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพ พบว่า ปัจจัยนําด้านความรู้ และ
ทัศนคติ มี ความสั มพั นธ์ ในทางบวกกับพฤติ กรรมของผู้ดู แล
สุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ที่ P=.012 และ P=.047 ที่ ร ะดั บ
ความสัมพันธ์เท่ากับ .229 และ .182 ตามลําดับ ส่วนปัจจัย
เสริมและปัจจัยเอื้อไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมของ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ ได้ และด้านการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน พบว่าปัจจัยนําด้านความรู้ ทัศนคติ
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ
และปั จจั ยเสริ ม กั บพฤติ ก รรมโดยรวมของผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พบว่า ปัจจัยนําด้านทัศนคติ
และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r= .232, P= .011 และ r= .208, P= .023) ส่วน
ปั จจั ยนํ าด้ านความรู้ และปั จจั ยเอื้ อ ไม่ มี ความ สั มพั นธ์ กั บ
พฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับ พฤติก รรมการดูแ ลผู้สูง อายุ
อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 จํา นวน 3 ตัวแปร
ได้แก่ ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดั บ
ประถมศึ ก ษาและระดั บ ปริญ ญาตรี มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
พฤติก รรมการดูแ ลผู ้ส ูง อายุม ากที่ สุ ดในระดั บปานกลาง
ฐานะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตร
ของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
มากที่ สุ ดในระดั บปานกลาง และรายได้ข องครอบครัว ต่อ
เดือ น พบว่า ผู้ดูแ ลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พอเพี ย งและเหลื อ เก็ บ และเพี ย งพอแต่ ไ ม่ เ หลื อ เก็ บ แต่
พฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากที่สุดในระดับปาน
กลาง ส่วนผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา
ปัจจัยเอื้ อและปั จจั ยเสริม กั บพฤติ กรรมของผู้ ดูแลสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พบว่ามีเพียงปัจจัยนําด้าน
ทัศนคติ และปัจจัยเสริม ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ไ ด้ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1)

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 120 คน
พฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
รายด้าน
ปัจจัย

ปัจจัยนํา
- ความรู้
- ทัศนคติ
ปัจจัยเอื้อ
- การเข้าถึง
- สิ่งอํานวย
ปัจจัยเสริม
- คําแนะนํา
- รับข้อมูล
- สวัสดิการ
* = P<.05

n

120
120
120
120
120
120
120
120
120

การดูแลช่วยเหลือในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน

การฟื้นฟูสภาพ

การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

รวม

r

p-value

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0.150
0.253*
-0.035
0.015
0.155
0.218*
-0.082
-0.149
-0.128

0.103
0.005
0.701
0.867
0.091
0.017
0.513
0.234
0.307

0.229*
0.182*
-0.087
0.041
-0.115
0.170
-0.043
-0.070
0.005

0.012
0.047
0.347
0.653
0.212
0.064
0.733
0.575
0.970

-0.058
0.086
-0.020
-0.073
0.218*
0.096
-0.018
-0.148
-0.051

0.529
0.350
0.825
0.429
0.017
0.295
0.888
0.235
0.685

0.137
0.232*
-0.048
0.002
0.132
0.208*
-0.095
-0.148
-0.094

0.135
0.011
0.600
0.987
0.152
0.023
0.448
0.237
0.453

จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัย
เอื ้อ และปัจ จัย เสริม กับ พฤติก รรมของผู ้ด ูแ ลสุข ภาพ
ผู้สูง อายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย นํ า ปั จ จั ย เอื้ อ และปั จ จั ย เสริ ม โดยรวมกั บ คะแนน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
พบว่ า มี เ พี ย งปั จ จั ย นํ า ด้ า นทั ศ นคติ และปั จ จั ย เสริ ม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r= .232, P= .011) และ (r= .208, P= .023) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของรวิภา บุราณเศรษฐ (2546) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของครอบครัวในการส่ง เสริม สุข ภาพ
ผู ้ส ูง อายุใ นชุม ชนหมู ่บ ้า นปิ ่น เจริญ 2 เขตดอนเมื อง
กรุงเทพมหานครฯ พบว่า ทัศนคติและความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของครอบครัวใน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของจารุณี จันทร์เปล่ง (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ มชน จั งหวั ด
ปทุ มธานี พบว่ าปั จจั ยเสริมมี ความสั มพั นธ์ กั บพฤติ กรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการศึกษาของสุวพัชร ฤทธิโสม
(2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า
ความรู้ และทั ศนคติ เกี่ ยวกั บการส่ งเสริ มสุ ขภาพผู้ สู งอายุ มี
ความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

สรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า ควรให้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้มีการสร้างเสริมพฤติกรรมในการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้ แ นวคิ ด PRECEDE-PROCEED ปลู ก ฝั ง
ค่านิยมเกี่ยวกับการดูแลดูผู้สูงอายุในครอบครัวให้แก่เยาวชน
รุ่นใหม่หรือผ่านทางหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสอนและฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้กับ
ญาติผู้ดูแลด้านการประกอบกิจวัตรประจําวัน การฟื้นฟูสภาพ
และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ การถาม
รายข้อ ด้ว ยข้อ จํา กัด ของแบบสอบถามทํา ให้ร ายละเอีย ด
ในข้อ คํา ถามอาจทํา ให้มีค วามเข้า ใจผิด ได้ เนื่อ งจากข้อ
คํา ถามบางข้อ เป็น เรื่อ งละเอีย ดอ่อ น ดัง นั้น ควรศึก ษา
วิจ ัย เชิง คุณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์แ บบเจาะลึก ทั ้ง นี้
เนื่องจากพบว่ า พฤติ ก รรมของผู ้ ดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อยู่ในระดับปานกลาง และควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและสภาวะสุข ภาพของผู้สูงอายุร่วมด้วย
เพื่อเป็นการพัฒนาปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์ กับพฤติกรรมของ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
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2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้ศักยภาพของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวอย่างปกติสุข ควรมีการสร้างโปรแกรม
การดู แลด้ านจิ ตใจและด้ านการดู แลสุ ขภาพร่ างกายในการ
ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ที่บ้านให้มากขึ้น
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลให้ดียิ่งขึ้น
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