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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย จิต ใจ และสังคม  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน 280 คน  
โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมการพ่ึงพา
ตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.20) การพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพกายโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.40) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพจิตใจโดยรวม พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 2.67) การพ่ึงตนเองด้านสังคมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.50) 
ส าหรับแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีวิธีการโดยการออกก าลังกาย ด้านจิตใจมีวิธีการคือท า
จิตใจให้สงบ ไม่คิดมาก และด้านสังคมมีวิธีการโดยการไปมาหาสู่เพ่ือนฝูงและท ากิจกรรมร่วมกัน  
ค าส าคัญ: การพ่ึงพาตัวเอง, ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
The purpose of this study were to study self - reliance and the guidance of self-independence of 

elderly people health; physical, mental and social.  The samples were 280 elderly people in Hua -  Khao 
sub district, Singhanakorn district, Songkhla province. This study used questioners and in - depth interview 
to survey in the field work and also used SPSS program to analyze.  The study found that self- reliance of 
elderly physical health was moderate (X̅ =3.40), mental health was moderate (X̅ =2.67), social health was 
high (X̅ =3.50) and overall health was moderate (X̅ = 3.40).This study was also find that elderly take care 
of physical health by exercising,  mental health by meditation and having peaceful mind and social health 
by doing some activities and communicate with others community’s member such as friends and family.  
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1. บทน า 
ปัจจุบันสังคมโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่นเดียวกับประเทศ

ไทยปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ (Aged Society) จากข้อมูลของ Unilted Nations 
World Population Aging พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ได้แก่ เด็ก&ผู้สูงอายุ มีจ านวนมากกว่า
ประชากรวัยแรงงาน & ปี2560 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรวัยเด็กมีจ านวนน้อยกว่าผู้สูงอายุสถานการณ์ดัง
กว่าเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดลงอย่างต่อเน่ืองของระดับการตายของประชากรท าให้
จ านวนสัดส่วนประชากรในวัยผู้สูงอายุของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์, 2561)  

จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2559 ประชากรไทย มีจ านวนรวม 65,931,550 ล้านคน เป็นประชากร
ผู้สูงอายุ 9,934,309 คิดเป็นร้อยละ 15.07 แสดงกับระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ข้อมูลสถิติจ านวนผู้สูงอายุประเทศไทย
ปี2559, 2561) โดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปทากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งประเทศและในปี2561 ประเทศไทยมี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุถึง 1ใน5 ของประชากรทั้งหมด จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงน ามาสู่ความสนใจในการการศึกษาการ
พ่ึงตนเองของผู้สูงอายุ&แนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ทาง
ประชากรด้านผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม 
 2.เพ่ือหาแนวทางในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดการพ่ึงพาตนเองในด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 แนวคิดการพ่ึงตนเอง 
อ านาจ  เมฆนพรัตน์ (2543, น.12 อ้างถึงใน พระมหาพีรพัฒน์  พันศิริ, 2553) ได้กล่าวว่า แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง

เป็นกระบวนการให้การศึกษาและพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ ท าให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพิงจากภายนอกแต่ยังคงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนในกลุ่มหรือชุมชน 
ซึ่งจะน าไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเองได้ต่อไป 

บุญเลิศ  พูนสุโข (2540, น.19 อ้างถึงใน เบญจรัตน์  แพร่หลาย, 2550) ได้ให้ความหมายของการพ่ึงตนเอง ไว้ว่า
หมายถึง การที่บุคคลได้แสดงออกถึงความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่แก้ไขปัญหา 
แก้ไขอุปสรรคหรือการกระท าใด ๆ ให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

สรุป การพ่ึงตนเองคือกระบวนการในการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองในการ
ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค โดยลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
เบอร์เรน (อรรคราธร, 2553) ได้กล่าวว่าการก าหนดว่าใครเป็น ผู้สูงอายุ น้ันควรจะพิจารณาประกอบกันทั้ง 3 ด้าน 

คือ ด้านชีวภาพ จิต และสังคม ส าหรับด้านชีวภาพจะค านึงการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและความสามารถในการใช้ศักยภาพ
ของร่างกายเป็นเกณฑ์ทางด้านจิตน้ันพิจารณาความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องในการรับรู้และการ
จดจ าการรับความรู้ใหม่ ๆ การใช้เหตุผล การมองภาพพจน์ตนเองและแรงกระตุ้นในตนเอง ส่วนด้านสังคมก็จะดูบทบาทหน้าที่
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ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ ถ้าจะใช้หลักของเบอร์เรน เกณฑ์ตัดสินว่าใครผู้ใด คือ ผู้สูงอายุ ก็คือ เน้นการท าหน้าที่และการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลน้ันเอง ถ้ายังกระฉับกระเฉงท าหน้าที่ได้ดีปรับตัวดีก็ยังไม่แก่ 

เจมส์และเรนเนอร์ (อ้างถึงใน จินตหรา  อุท ากา, 2555) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในสิ่งมีชีวิตและได้แบ่งระดับของความสูงอายุออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทินโดยนับจากปีที่เกิดเป็นต้นไป 
 2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและกระบวนการ
หน้าที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 
 3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของการรับรู้  
แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญาและลักษณะที่ปรากฏในระยะต่างๆของแต่ละคนที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 
 4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ สถานภาพของ
บุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หน้าที่การงาน รวมถึงความส าคัญในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ 

สรุปได้ว่า การเป็นผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สภาพสังคม และความสามารถใน
การใช้ศักยภาพของร่างกาย จิตใจรวมถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลคุณภาพชีวิตและสัมพันธภาพในครอบครัวของ
ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 
กรอบแนวคิด 
 

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- ศาสนา 
- สถานะภาพ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ 
- อาศัยอยู่กับใคร 
- ที่อยู่อาศัย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย 
จิตใจ สังคม ส่วนที่ 3 แนวทางการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 280 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ 

- ด้านสุขภาพร่างกาย 

- ด้านจิตใจ 

- ด้านสังคม 
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5. สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน 280 คน  
โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมการพ่ึงพา
ตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.20) ในภาพรวมการ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพกายพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.40) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพกายให้มีความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 2.66) รองลงมาคือการออกก าลังกาย
เพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅=2.59) และพ่ึงพาตนเองได้น้อยที่สุดคือการตรวจร่างกายอย่าง
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 1.60) ในภาพรวมการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพจิตใจพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 2.67) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้สูงอายุสามารถจัดการกับความรู้สึกเบื่อหน่าย ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับชีวิตวันข้างหน้าได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 2.01) รองลงมาคือความพึงพอใจกับความเป็นอยู่ 
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 1.81) และภาวะซึมเศร้า เหงา และท้อแท้ที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุด (X̅ = 1.72) 
ตามล าดับ ในภาพรวมการพ่ึงตนเองด้านสังคมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X̅ = 2.67) 
รองลงมาผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 1.53) ตามล าดับ 

ส าหรับแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีวิธีการโดยการออกก าลังกาย ด้านจิตใจมี
วิธีการคือท าจิตใจให้สงบ ไม่คิดมาก เช่นการอยู่กับบุตรหลาน เป็นต้น ด้านสังคมมีวิธีการโดยการไปมาหาสู่เพ่ือนฝูงและท า
กิจกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมเบี้ยยังชีพ และต้องการให้มีกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านสุขภาพ เช่นการจัดกิจกรรมออกก าลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการพ่ึงพาตนเอง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เบอร์เรน (อรรคราธร, 2553) ได้กล่าวถึงการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน 3 ด้าน คือ ด้าน
ชีวภาพ จิต และสังคม ส าหรับด้านชีวภาพกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพร่างกายและความสามารถในการใช้ศักยภาพ
ของร่างกายเป็นเกณฑ์ ด้านจิต เป็นการพิจารณาความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  โดยต้องมีการพิจารณาถึง
ศักยภาพของบุคคลในการน ามาใช้เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ และยังสอดคล้องกับ อ านาจ  เมฆนพรัตน์ (2543, น.12 อ้างถึง
ใน พระมหาพีรพัฒน์  พันศิริ,2553) ที่ได้กล่าวถึงการพ่ึงพาตนเอง ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยการดึง
ศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ ท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ต่อไป  

 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้สูงอายุเป็นประชากรเป้าหมายในการด าเนินงาน 
โดยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดการพ่ึงตนเอง
ได้ต่อไป 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยฉบับน้ีส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์เทียนชัย สุริมาศ  

อาจารย์มาริสา จันทร์ฉาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าค าปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ขอบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณส านักงานเทศบาลต าบลหัวเขาและผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ที่ได้อนุญาตให้คณะผู้จัดท าได้เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และคอยอ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้การศึกษาวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี 
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