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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ
ในชุมชนแหงหน่ึง จํานวน 119 คน ใชวิธีสุมเลือกแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพซ่ึงหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค ไดเทากับ .87 รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2556 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ                   
เชิงพรรณนา สถิติทีและคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพดานการออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด สัมพันธภาพระหวางบุคคล
และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ อยูในระดับดี สวนความรับผิดชอบตอสุขภาพอยูในระดับพอใช แตเม่ือพิจารณารายขอพบวา 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด อยูในระดับนอย สําหรับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพไดแก อายุ (r =- .28, p-value < .05) กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุมาก 

ผลการศึกษาสะทอนถึงความจําเปนในการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในดานการออกกําลังกาย และ                
การจัดการความเครียด กลุมอายุมากมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดอยกวากลุมอายุนอย จึงควรไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ ชุมชน 
 

Abstract 
 

Purpose of the Study: To investigate the relationship of demographic factors, e.g. gender, age, 
educational level, income with health promoting behaviors among elders in community. 

Method: This study design was a cross sectional descriptive research. Multi-stage random 
sampling method was used to recruit 119 elders in community. The research instruments were 
questionnaires ascertaining demographic data and health promoting behaviors. The data were collected 
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from March to May, 2013. Descriptive statistics, independence t-test and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient were performed to analyze the data. 

Finding: The overall health promoting behaviors score was at good level. Regarding each 
component of 5 health promoting behaviors including physical activity, stress management, nutrition, 
spiritual growth  ,and interpersonal relations were all at good level except the health responsibilities was 
at moderate. However there were a few health promoting activities which the subjects hardly 
performed. These included exercise, eating low fat diet and stress management. Regarding between the 
relationship health promoting behaviors, Age was only one significant factor being negatively correlated 
to health promoting behaviors. (r = -.28, p-value < .01) 

Conclusions: Although the subjects in this study reported that youngers had score of health 
promoting behaviors than the olders. The olders therefore should improve their health promoting 
behaviors. There are recommended activities which the olders should do to improve their health 
promoting behaviors such as regularly exercise, and stress management. 

 
Keywords: Health promoting behaviors, Elders, Community 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงตามพัฒนาการที่เส่ือมถอยลงมากมาย ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ เชน การ

มองเห็น ปญหาการไดยิน การบดเคี้ยวอาหาร การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ อัมพาต โรคมะเร็ง และโรคขอเส่ือม มีแนวโนมสูงขึ้น ตามลําดับ ซ่ึงโรคเรื้อรังเหลาน้ี
เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ รวมถึงมีแนวโนมภาวะสมองเส่ือมเพิ่มมากขึ้น ทําใหสูญเสียความคิด 
ความจํา และความสามารถในการทํางานและการตัดสินใจแลว เห็นไดวา ผูสูงอายุไมสามารถเล่ียงการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้น และ
โรคตางๆ ลวนเปน  โรคเรื้อรังรังท่ีมีความซับซอน ซ่ึงสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  

การสรางเสริมสุขภาพเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการพัฒนาสุขภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ และ สังคมของบุคคล การที่
บุคคลมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณจะทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซ่ึงจะทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต สําหรับในยุค
ปจจุบันน้ีมีปจจัยตางๆเก่ียวของกับภาวะสุขภาพของบุคคลมากมาย และมีความซับซอนมากกวาในอดีตเน่ืองจากความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ ผลการสํารวจพฤติกรรมการ
เลนกีฬาหรือออกกําลังกายของผูสูงอายุในป  พ.ศ. 2554 พบวา มีการออกกําลังกายอยางเพียงพอนอยลง (รอยละ 12.8) [1] 
นอกจากน้ันมีการบริโภคไขมันเพิ่มขึ้นแตบริโภคเสนใยนอยลง และมีแนวโนมการสูบบุหรี่และดื่มสุราเพิ่มขึ้นอีกดวย [2] 
ประกอบกับการพัฒนาใน ยุคปจจุบันไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือหนวยงานตางๆ ที่เกิดขึ้นท้ังภาครัฐและ
เอกชน ทําใหบุคคลมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ ตามมา และอาจเกิดโรคตางๆ มากมายโดยเฉพาะโรค
เรื้อรัง สําหรับโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพพบวา  มีอุบัติการณสูงขึ้นอยางมาก โดยในชวงปพ.ศ.2552 มีอัตราการ
ปวยดวยโรคเรื้อรังสูงถึง 9,281.95 ตอประชากรแสนคน สําหรับสถานการณผูปวยโรคเรื้อรังจังหวัดนครปฐมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
เม่ือเปรียบเทียบสถิติการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน   ป 2544-2554  โดยพบวา โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2544 ถึง 4.28 และ 2.65 เทาตามลําดับ [3] ทําใหตองเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพ
คอนขางสูงประมาณปละ 3 แสนลานบาท และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นทุกป 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ยังไมมีงานวิจัยท่ีปรากฏ
ชัดเจนเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานที่เก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ตามแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Model)  ของเพนเดอร [4] ซ่ึงอธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 6 ดาน ประกอบดวย การออกกําลังกาย
และกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  โดยผลจากการศึกษาครั้งน้ี จะไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานการณและความตองการดาน
สุขภาพ ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน เพื่อนํามาวางแผนดําเนินการสรางเสริม
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พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเส่ียงทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายตลอดจนระดับปฏิบัติการ สามารถที่จะดําเนินการ
พัฒนา และลดทอนปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เปนกําลังสําคัญเพื่อบรรเทาความทุกขแกผูประสบอุทกภัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคลที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสามารถสรุปตัวแปรท่ีมีความชัดเจน 
สามารถใชอธิบายความพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนท้ัง 6 ดาน ไดแก การออกกําลังกายและกิจกรรม
เพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยพบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังตอไปน้ี 

เพศเปนปจจัยที่มีความสําคัญ เพศเปนส่ิงท่ีบงบอกลักษณะที่บงบอกถึงการดูแลเอาใจใสตัวเอง ซ่ึงนําถึงการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยธรรมชาติแลว เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี และพิถีพิถันมากกวาเพศชาย ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา [5-7] พบวาเพศมีความสัมพันธพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

อายุ เปนพื้นฐานที่บงช้ีความแตกตางดานพัฒนาการท้ังในดานรางกายและความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงช้ีวุฒิ
ภาวะหรือความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการ
ดูแลตนเองของบุคคล ซ่ึงจะเพิ่มตามอายุจนสูงสุดในวัยผูใหญและอาจลดลงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ [8] โดยการศึกษาของของกมลภู 
ถนอมสัตย และนงนุช เชาวนศิลป [9] ที่พบวาอายุของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ สวนการศึกษาของนุกูล กองทรัพย [10] พบวาอายุมีผลทางบวกเพียงเล็กนอยตอแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตที่สรางเสริมสุขภาพ   

การศึกษา มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคลแตกตางกัน โดยท่ัวไปบุคคลที่มีการศึกษาสูงนาจะมี
ความรู และการปฏิบัติที่ถูกตองดานสุขภาพอนามัยดีกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา [11] ซ่ึงเปนปจจัยที่ชวยใหคนมีประสิทธิภาพ  
และสามารถเอาชนะส่ิงแวดลอมได  บุคคลที่มีการศึกษาสูง ยอมมีสติปญญาในการพิจารณาส่ิงตางๆอยางมีเหตุผล  มีความ
เขาใจเก่ียวกับ  ส่ิงแวดลอมไดถูกตองมากกวาที่มีการศึกษาต่ํา  และจากการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาท่ีตางกันทําให
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุแตกตางกัน  น่ันคือ ผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษาจะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่
ดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดรับการศึกษา 

รายได สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เปนองคประกอบสําคัญตอการมีศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล
โดยผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีรายไดสูง ซ่ึงเอ้ืออํานวยใหบุคคลสามารถดูแลตนเอง ใหไดรับอาหารอยางเพียงพอ  
ตลอดจนการเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถจัดหาส่ิงของเครื่องใชตางๆเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกและ
สงเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง [4] พบวารายไดมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ   
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) ของเพนเดอร 
[4] ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด  ความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ปจจัยที่มีความสัมพันธ ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา รายได การรับรูความสามารถแหงตน การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูโอกาสเส่ียง [5-10], [12-
16] สําหรับการศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะ เพศ อายุ การศึกษา และรายได  ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ประกอบดวย 
6 ดาน คือ การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ มีการวัดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  4 ระดับ 
ประกอบดวย ไมเคยปฏิบัติ ถึงปฏิบัติทุกครั้ง โดยมีการแปลความหมายระดับคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ดี 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.00 หมายถึง ดีมาก 

 
6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Descriptive Research)     
ประชากรเปนผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม 
กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูสูงอายุในชุมชนแหงหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบ

หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) และยินยอมเขารวมวิจัยโดยการตกลงดวยวาจา ภายหลังไดรับการอธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยจากผูวิจัยแลวจํานวนทั้งส้ิน 119 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 
สอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายได สวนท่ี 2 สอบถามขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ    ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยพัฒนาจากแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) 
ของเพนเดอร (Pender, 2006) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การ
จัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ รวมจํานวน 47 
ขอ ลักษณะเปนมาตรวัดมาตราสวนประมาณคา 4 อันดับ ไดแก ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติทุก
ครั้ง ตรวจหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา โดยทดสอบในผูสูงอายุในชุมชน   ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ไดเทากับ .87  

การเก็บรวบรวมขอมูลและพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางแนะนําตัวและช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบวา การเขารวมในการศึกษาครั้งน้ีเปนไปโดยความสมัครใจจะไมมีผลตอกลุมตัวอยาง ซ่ึงขอมูลทุก
อยางท่ีไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับ โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะภาพรวม และนํามาใชประโยชนทาง
การศึกษาเทาน้ัน กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจากการศึกษาไดกอนที่การดําเนินการวิจัยจะส้ินสุดโดยไมเกิดผลเสียใดๆ เม่ือ
กลุมตัวอยางอนุญาตและลงนามในยินยอมใหทําการศึกษา จึงทําการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 2556 

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
-การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อ
การพักผอน  
-โภชนาการ  
-การจัดการกับความเครียด  
-ความรับผิดชอบตอสุขภาพ  
-สัมพันธภาพระหวางบุคคล  
-การพัฒนาทางจิตวิญญาณ 

ปจจัยสวนบุคคล 
-เพศ  
-อายุ  
-จํานวนปที่ศึกษา 
-รายได 
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การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพดวยสถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศดวยสถิติพรรณนาสถิติที 
(Independence t-test) และหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ จํานวนปที่ศึกษา และรายไดกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ ดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson' s correlation coefficient) 
 

7. ผลการวิจัย 
 

1. เม่ือจําแนกตามขอมูลท่ัวไปพบวาผูสูงอายุในชุมชนกลุมตัวอยาง สวนมากเปนเพศหญิงและอายุนอยกวา 75 ป 
(รอยละ 63.87 และ 63.03 ตามลําดับ) สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 77.31) สําหรับจํานวนปศึกษา
พบวากลุมตัวอยางใชศึกษาเฉล่ีย 7.43 ป (  = 7.43, SD = 3.42) ประมาณครึ่งหน่ึงสถานภาพสมรสคู  (รอยละ 51.26) สวน
ใหญมีบุตรและพักอาศัยอยูรวมกับครอบครัว (รอยละ 85. 71และ 90.76 ตามลําดับ) สวนมากไมทํางาน (รอยละ 64.71) สิทธิ
การรักษาพยาบาล สวนมากมีบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ69.7)  

2. สําหรับการจําแนกขอมูลตามภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยตรวจนํ้าตาลใน
เลือด และเคยตรวจวัดความดันโลหิต (รอยละ 87.39 และ 98.28 ตามลําดับ)  ดัชนีมวลกายสวนมากปกติ (รอยละ 69.14) 
สําหรับพฤติกรรมสุขภาพ  สวนมากออกกําลังกาย (รอยละ64.71) สวนใหญรับประทานครบ 3 ม้ือ (เชา-เที่ยง-เย็น)  (รอยละ 
80.67) สวนมากไมรับประทานอาหารระหวางม้ือ   (รอยละ 64.71) สวนใหญไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา และนอนหลับเพียงพอ 
(รอยละ 94.95, 92.44 และ 85.71ตามลําดับ)  

3. เม่ือจําแนกระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางภาพรวม พบวาทุกดาน  อยูในระดับดี 
ยกเวนดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ เม่ือเรียงลําดับดานที่มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพจากนอยไปมาก 3 ลําดับ ไดแก 
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ  การพัฒนาทางจิตวิญญาณ   การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน (  = 2.49, 
2.52, 2.56, SD = 0.95, 0.73, 0.85 ตามลําดับ)  

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยาง เปนรายขอพบวา พฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพรายขอ พบวาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่มีคะแนนเฉล่ียเรียงลําดับจากนอยไปมากไดแก มักหลีก
หนีจากสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด (  = 1.51, SD = 0.60) สวมหมวกนิรภัยหรือรัดเข็มขัดนิรภัยเม่ือขับขี่ยานพาหนะ
( = 1.66,  SD = 0.96)  ออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย (  = 1.67, SD = 0.85) ปฏิบัติงานประจําที่ตองใชแรง
ติดตอกันนาน 30 นาทีตอครั้ง  (  = 1.72, SD = 0.89)  ขามถนนโดยใชทางมาลาย สะพานลอยหรือสัญญาณไฟแดง (   = 
1.73, SD = 0.91) และผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ  (  = 1.97, SD = 0.76) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูสูงอายุในชุมชน จําแนกระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ รายดาน       
(n= 119) 

ขอความ X  S.D. ระดับ 

การออกกําลังกายและกิจกรรมเพ่ือการพักผอน    

1. ออกกําลังกายโดยการ ยืดเหยียดแขนขา 2.83 .97 ดี 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 

ดี 
ดี 

ดีมาก 

2. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ครั้งละ 30 นาที 2.25 .81 
3. ปฏิบัติงานประจํา  ท่ีตองใชแรงติดตอกันนาน 30 นาทีตอครั้ง 1.72 .89 
4. ออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย เชน    แอโรบิค  การเดินเรว็ 1.67 .85 
5. ทํางานอดิเรกที่ชอบ เชน การปลูกตนไม เล้ียงสัตว 2.08 .97 
6. มีเวลาในการพักผอนเพียงพอ 3.15 .73 
7. นอนหลับสนิทอยางนอยคืนละ 6-8 ช่ัวโมง 3.20 .79 
8. ไมใชยานอนหลับเม่ือนอนไมหลับ 3.58 .81 

เฉล่ีย 2.56 .85 ดี 
ดานโภชนาการ 

9. ดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว 
 

3.22 
 

.91 
 
ดี 

10. รับประทานอาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เน้ือ นม ไข  ผัก ผลไม 3.20 .73 ดี 
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ตารางที่ 1(ตอ) 
ขอความ X  S.D. ระดับ 

11. รับประทานอาหารตรงเวลาทั้ง 3 ม้ือ 3.26 .80 ดี 
12. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง  เชน อาหารทอด ขาหมู 
หนังไก 

3.06 .94 ดี 

13. รับประทานอาหาร ผัก/ผลไม ทุกม้ือของอาหาร 3.12 .71 ดี 
14. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกและบรรจุในภาชนะที่สะอาด 2.03 .90 พอใช 
15. ไมรับประทานอาหารรสจัด 3.79 .43 ดี 
16. ไมรับประทานอาหารประเภทยางรมควัน 2.94 .84 ดี 
17. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติด เชน กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง หรือ นํ้าอัดลม  3.29 .69 ดี 
18. ไมรับประทานอาหารหมักดอง             3.22 .78 ดี 

เฉล่ีย 3.11 .77 ดี 
การจัดการกับความเครียด 
19. ไมมีอารมณโกรธ เครียดเม่ือถูกขัดใจ 

 
3.45 

 
.67 

 
ดี 

20. เม่ือเครียด หาสาเหตุและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 2.31 .67 พอใช 
21. เม่ือไมสบายใจ มักทําใจใหปลอยวางได 2.52 .79 ดี 
22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ เชน ฟงเพลง ดูหนัง 
อานหนังสือ 

2.67 .79 ดี 

22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ  1.97 .76 พอใช 
23. ไมขี้บน จุกจิก จูจ้ี 2.67 .88 ดี 
24. มักหลีกหนีจากสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด 1.51 .60 พอใช 
25. ไมวิตกกังวลเม่ือเกิดปญหา 2.84 .71 ดี 
26. ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 3.49 .59 ดี 
27. ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 2.96 .93 ดี 

เฉล่ีย 2.64 .74 ดี 
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ 
28. สวมหมวกนิรภัยหรือรัดเข็มขัดนิรภัยเม่ือขับขี่ยานพาหนะ 

 
1.66 

 
.96 

 
พอใช 

29. ขามถนนโดยใชทางมาลาย สะพานลอยหรือสัญญาณไฟแดง 1.73 .91 พอใช 
30. หลีกเล่ียงการอยูในส่ิงแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 2.66 .97 ดี 
31. เลือกบริโภคอาหารท่ีมีฉลาก อย. 2.56 .89 ดี 
32. เลือกซ้ือผัก ผลไมที่ปลอดสารพิษ เชน ยาฆาแมลง 2.71 .92 ดี 
33. ตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้ง 3.01 .99 ดี 
34. ไมซ้ือยาชุดจากรานขายยามารับประทานเม่ือเจ็บปวย 3.08 .94 ดี 

เฉล่ีย 2.49 .95 พอใช 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
35. ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เชน รับประทานอาหาร 

 
2.99 

 
.99 

 
ดี 

36. ไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนบาน เชน ไปทําบุญ  3.06 .91 ดี 
37. ใหความรวมมือและชวยเหลือเพื่อน ในการทํางานสวนรวม 2.63 .90 ดี 
38. ยิ้มทักทายพูดคุยกับเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน 2.85 .77 ดี 
39. เม่ือเจ็บปวยบุคคลในครอบครัวใหความชวยเหลือ 2.87 .83 ดี 
40. ปรึกษาปญหาเรื่องไมสบายใจกับบุคคลในครอบครัว 2.83 .81 ดี 
41. แสดงความช่ืนชม ยินดี กับความสําเร็จของผูอ่ืน 2.70 .77 ดี 

เฉล่ีย 2.84 .85 ดี 
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ตารางที่ 1(ตอ) 
ขอความ X  S.D. ระดับ 

การพัฒนาทางจิตวิญญาณ 
42. แกปญหาใหบุคคลอ่ืนท่ีมาขอความชวยเหลือ 

 
2.44 

 
.73 

 
พอใช 

43. ไดทบทวนจุดดีและจุดดอยของตนเอง 2.47 .72 พอใช 
44. ยอมรับคําติชมของผูอ่ืนไดเม่ือทํางานผิดพลาด 2.56 .73 ดี 
45. ใหความชวยเหลือเพื่อนบานดวยความเต็มใจ 2.63 .72 ดี 
46. ใหอภัย เม่ือมีปญหากับเพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน 2.67 .68 ดี 
47. มีการกําหนดเปาหมายในชีวิต 2.32 .79 พอใช 

เฉล่ีย 2.52 .73 ดี 
 

4. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง
พบวาไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคาทีของผูสูงอายุในชุมชน ระหวางเพศชายและหญิง 
(n=119) 

เพศ X  SD t df P(2-tailed) 
ชาย 2.37 .36    

   -.26 118 .80 
หญิง 2.53 .29    

 
5. สําหรับการหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก อาย ุการศึกษา รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

ของกลุมตัวอยาง พบวา มีเพียงปจจัยดานอายุที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (r = .29, p-value 
< .01) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางอายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได ของผูสูงอายุในชุมชน (n=119) 

ตัวแปร พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
r p-value 

อายุ 
จํานวนปที่ศึกษา 
รายได 

-.28** 
.02 
.17 

<.05 
.83 
.06 

 **p < 0.01 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยูในระดับดี สามารถอธิบายไดวา 

ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากสวนใหญมีบุตรและพักอาศัยอยูรวมกับครอบครัว (รอยละ 
85. 71และ 90.76 ตามลําดับ) สิทธิการรักษาพยาบาล นอกจากน้ันยังสะทอนถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงจากขอมูล
สวนบุคคลพบวาสวนมากมีบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ69.7) ประกอบกับสถานบริการสุขภาพในพื้นท่ีมีการจัดบริการในพื้นที่
มีการดําเนินกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัว และการใชเครือขายเครือขายภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพประชาชน ทําใหกลุม
ตัวอยางสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดงาย จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ วิภาพร สิทธิสาตร และสุชาดา สวนนุม [12] ท่ีพบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยูใน
ระดับดี 
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อายุที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีอายุนอยจะมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวากลุมที่อายุมาก สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของกมลภู ถนอมสัตย และนงนุช เชาวนศิลป 
[10] ที่พบวาอายุของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การสรางเสริมสุขภาพ และ
การศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ [13] ที่พบวา อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี มีความสัมพันธกับพฤติกรรม การสรางเสริมสุขภาพ และไมสอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมา [8], [9] เชนเดียวกับ
ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย [14] ท่ีกลาววาอายุเปนพื้นฐานที่บงช้ีความแตกตางดานพัฒนาการทั้งในดานรางกายและความรูสึก
นึกคิด อายุจะเปนตัวบงช้ีวุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู ดังน้ันอายุจึงมีอิทธิพล
ในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ซ่ึงจะเพิ่มตามอายุจนสูงสุดในวัยผูใหญ และจะถอยลงเม่ือเม่ือเขาสู
วันสูงอายุ จึงสงผลใหผูสูงอายุที่มีอายุมากมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดอยกวากลุมที่อายุนอย  

เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของสุรัสวดี ชลธี [16] และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมา [9], [13], [15] สามารถอธิบายไดวา ในยุคปจจุบันเพศชายและหญิงมีโอกาสในการเรียนรู
จาก ส่ือตางๆเก่ียวกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเทาเทียมกัน ซ่ึงส่ือในปจจุบันสามารถส่ือใหเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน  

จํานวนปที่ศึกษาไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [15], [16] สามารถ
อธิบายไดวา การใหบริการสาธารณสุขในยุคปจจุบันเนนการใหบริการเชิงรุก โดยเฉพาะการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ
นอกจากการใหความสําคัญกับการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ยังมีรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย เชน   ส่ือโทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน ทําใหประชาชนทุกระดับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพอยางเทาเทียมกัน และจากการศึกษาครั้งน้ียังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 
77.31) จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางการศึกษากับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

รายได ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของเพลินพิศ เช้ือออน,                
สุรางค เมรานนทและสุทิติ ขัตติยะ  [17] และไมสอดคลองกับการศึกษาของของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ 
[13] สามารถอธิบายไดวา รายไดของคณะทํางานฯ  สวนใหญเปนรายไดที่เกิดจากเงินเดือน ดังน้ันรายไดดังกลาวจึงไมนาจะเปน
ส่ิงท่ีเอ้ือใหเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม แตระบบของสวัสดิการที่รัฐใหตางหากท่ีเอ้ือประโยชนใหสามารถเขาถึงบริการได
อยางเทาเทียมกัน  จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

 
9. ขอเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ียังมีการปฏิบัติ

นอย โดยในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก โดยเฉพาะเรื่องการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และการจัดการความเครียดอยาง
เหมาะสม  
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ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
และผูสูงอายุในครอบครัว 

Factors Associated with Relationship between University Students  
and Elders in their Families. 
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การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสัมพันธภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกับผูสูงอายุในครอบครัวและปจจัย                
ที่เก่ียวของ กลุมตัวอยางจํานวน 373 คน เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก เลือกโดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน กลุมตัวอยางรอยละ 69.9 เปนเพศหญิง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูสูงอายุในครอบครัว แบบสอบถาม การรับรูของนักศึกษาตอ
สัมพันธภาพระหวางพอแมกับผูสูงอายุในครอบครัว โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเองผลการวิจัยพบวา 

ในสมการถดถอยพหุคูณมีพียงปจจัยเดียว คือ การรับรูของกลุมตัวอยางตอสัมพันธภาพพอแมกับผู สูงอายุ                    
ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของสัมพันธภาพระหวางกลุมตัวอยางกับผูสูงอายุไดรอยละ 36 งานวิจัยน้ีสนับสนุน
ความสําคัญของการมีแบบอยางที่ดีจากบิดามารดาในดานการปฏิบัติของวัยรุนในสถาบันอุดมศึกษาตอผูสูงอายุในบาน 
ตลอดจนใหขอเสนอในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเปนตนแบบท่ีดีของบิดามารดาในการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูสูงอายุในครอบครัว 
 
คําสําคัญ: สัมพันธภาพ นักศึกษาอุดมศึกษา ผูสูงอายใุนครอบครัว 

 
Abstract 

 
This study aimed to investigate university students’relationship with elders in their families and 

related factors. The subjects included 373 students enrolling in the universities in the Western region of 
Thailand. They were selected by multistage sampling. Self-administerd questionnaires were used for data 
collection. The questionnaires obtained the subjects’ personal data, relationship with the elders in their 
families and perceived parents-grandparents relationship. The results revealed that 69.9 percent were 
female. The relationship between the subjects and the elders in their family was at good level. In the 
multiple regression model with students-elders relationship as a dependent variable, perceived parents-
grandparents relationship was only one significant variable explaining 36 percent of the variance of the 
students-elders relationship. The results emphasize the importance of parents-grandparents relationship 
which strongly influences the students’ relationship with grandparents. Further research should be 
focused on a development of parents-grandparents relationship which would be a model for the youth 
to follow. 

 
Keywords: Relationship, University students, Elders  
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1. บทนํา 

 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีในการใหความเคารพและกตัญูตอผูสูงอายุมาแตโบราณปจจุบันระบบสังคม

เปล่ียนจากระบบเกษตรกรรมไปสูระบบอุตสาหกรรมและบริการ โครงสรางของครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยาย ที่มีปูยา
ตายาย พอแมลูกอาศัยอยูรวมกัน กลายเปนครอบครัวเดี่ยวเล็กๆ ลําพังพอแมลูก และมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้นประกอบกับสมาชิกในครอบครัวตองทํางานมากขึ้น มีเวลาพบกันมี อาจทําใหสัมพันธภาพใน
ครอบครัวไมเหนียวแนนเชนในอดีต จึงเกิดคําถามถึงความสัมพันธระหวางผูเยาววัยและผูสูงอายุซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการ
ชวยเหลือเก้ือกูล ของผูเยาววัยตอผูสูงอายุเม่ือเขาเติบโตขึ้น วายังดีและม่ันคงเพียงใด 

วัยรุนตอนปลายที่มีอายุตั้งแต 17-19 ปเปนวัยที่กําลังกาวสูความเปนผูใหญ มีความรูสึกรับผิดชอบช่ัวดี มีความ
ตระหนักเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ผูคน มีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล สําหรับทางดานอารมณและสังคมวัยน้ีจะมี
ความรูสึกเปนอิสระ เปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ มีเพื่อนสนิทเปนรายบุคคลคนมากกวาเปนกลุม สัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัวมีความชัดเจนวาดีหรือไม วัยรุนตอนปลายหลายคนไมไดอยูกับครอบครัว เน่ืองจากตองอยูหอพักขณะท่ีศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย อาจทําใหสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได 

ในประเทศไทยไดมีการศึกษาเก่ียวกับการอุปถัมภเก้ือหนุนบิดามารดาและทัศนคติเก่ียวกับผูสูงอายุของคนหนุมสาว
ไทย พบวาคนหนุมสาวเห็นวาบิดามารดาหวังพึ่งพาตนเองยามสูงอายุ ขณะเดียวกันตนก็หวังพึ่งพาบุตรเม่ือเขาสูในวัยสูงอายุ 
[1] นอกจากน้ันยังมีการศึกษาของศิริวรรณ  ศิริบุญและมาลินี  วงษสิทธ์ิ [2]     ท่ีไดทําการสัมภาษณผูสูงอายุและคนหนุมสาว
ไทยเพื่อศึกษาขอเท็จจริงและทัศนคติของผูสูงอายุและคนหนุมสาว ที่มีตอบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูส ูงอายุ                 
ซ่ึงผลการวิจัยพบวาคนหนุมสาวมีทัศนคติวาผูสูงอายุเปนผูที่มีคุณประโยชน และยังเห็นวาผูสูงอายุสามารถเปนตัวอยางที่ดีที่จะ
ใหการอบรมคนรุนหลัง คนหนุมสาวไมมีทัศนคติที่จะตอตานไมใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม ไมพบการรายงานสัมพันธภาพระหวางวัยรุนและคนหนุมสาวกับผูสูงอายุ เชนเดียวกับในตางประเทศ [3-5]                    
ที่การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาทัศนคติของวัยรุนและหนุมสาวท่ีศึกษาดานสุขภาพตอผูสูงอายุ  

เห็นไดวายังไมพบรายงานการศึกษาสัมพันธภาพระหวางวัยรุนตอนปลายกับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนฐานสําคัญในการเก้ือกูลตอ
กันในอนาคต คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสํารวจสัมพันธภาพระหวางวัยรุนตอนปลายที่อยูในระบบการศึกษากับผูสูงอายุในครอบครัว
เปนเบื้องตน เน่ืองจากสามารถเขาถึงประชากรและกลุมตัวอยางผานสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

 
เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับผูสูงอายุในครอบครัว และปจจัยที่เก่ียวของ 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพของเด็กกับผูสูงอายุในครอบครัว 
สัมพันธภาพ [6] หมายถึง กระบวนการที่มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปทําความรูจักกัน ติดตอสัมพันธสรางความคุนเคย

สนิทสนมกัน บุคคลท่ีสัมพันธกันจะไดรับผลกระทบจากกันและกัน สัมพันธภาพมีไดทุกประเภท เชนบิดามารดากับบุตร ยากับ
หลาน ยายกับหลาน ปูกับหลาน ตากับหลาน สามีกับภรรยา ครูกับนักเรียน เพื่อนกับเพื่อน นายจางกับลูกจาง ผูรักษากับ
ผูรับบริการ หรือพยาบาลกับผูปวย ซัลลิแวนเช่ือวาพัฒนาการของมนุษยไดรับอิทธิพลจากการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน บุคคลจะ
ไดรูจุดเดน และจุดดอยของตนเอง รูและเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งเรียนรูความเปนจริงของโลก                     
โดยสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลจะชวยใหการเรียนรูเปนไปโดยไมบิดเบือน มีการยอมรับและเขาใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยางที่เปน
จริง ดังน้ันสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะนําบุคคลไปสู การพัฒนาเอกลักษณของตนเอง การมี
ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายและมีคุณคา และการมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถพัฒนาตนใหไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนได 
สําหรับบุคคลท่ีไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนได จะรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว เกิดความรูสึกวาชีวิตไรความหมาย และ
นําไปสูความรูสึกซึมเศรา และทอแทในชีวิต และการมีพฤติกรรมที่เปนปญหาได  

สัมพันธภาพแบงไดเปน 2 แบบคือ  สัมพันธภาพทางสังคม และสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
เปนสัมพันธภาพทางสังคมพื้นฐานสําคัญของบุคคล ท่ีจะมี สัมพันธภาพที่ดีหรือไมดีกับผูอ่ืน ครอบครัวเปนหนวยสําคัญชอง
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