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การศึกษาเชิ งพรรณนาแบบภาคตัด ขวางครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อศึ กษาความ สั มพันธระหวางปจจัยส วนบุ คคล
ไดแก เพศ อายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ
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ขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพซึ่งหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธิ์
อัล ฟาของครอนบาค ได เ ทากั บ .87 รวบรวมข อมูล ระหวางเดือนมี นาคมถึ งพฤษภาคม 2556 วิ เ คราะหข อมู ล ดวยสถิ ติ
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และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ อยูในระดับดี สวนความรับผิดชอบตอสุขภาพอยูในระดับพอใช แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และการจัดการความเครียด อยูในระดับนอย สําหรับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพไดแก อายุ (r =- .28, p-value < .05) กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุมาก
ผลการศึกษาสะทอนถึง ความจําเปนในการพัฒ นาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในดานการออกกําลังกาย 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
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการที่เสื่อมถอยลงมากมาย ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ เชน การ
มองเห็น ปญหาการไดยิน การบดเคี้ยวอาหาร การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ อัมพาต โรคมะเร็ง และโรคขอเสื่อม มีแนวโนมสูงขึ้น ตามลําดับ ซึ่งโรคเรื้อรังเหลานี้
เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ รวมถึงมีแนวโนมภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น ทําใหสูญ เสียความคิด
ความจํา และความสามารถในการทํางานและการตัดสินใจแลว เห็นไดวา ผูสูงอายุไมสามารถเลี่ยงการเจ็บปวยที่ เกิดขึ้น และ
โรคตางๆ ลวนเปน โรคเรื้อรังรังที่มีความซับซอน ซึ่งสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
การสรางเสริมสุขภาพเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และ สังคมของบุคคล การที่
บุคคลมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณจะทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต สําหรับในยุค
ปจจุ บั นนี้ มี ป จจั ย ต างๆเกี่ ยวข องกั บ ภาวะสุ ขภาพของบุ ค คลมากมาย และมี ความซับ ซ อนมากกว าในอดี ต เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ ผลการสํารวจพฤติกรรมการ
เลนกีฬาหรือออกกําลังกายของผูสูงอายุในป พ.ศ. 2554 พบวา มีการออกกําลังกายอยางเพียงพอนอยลง (รอยละ 12.8) [1]
นอกจากนั้ นมี การบริโ ภคไขมั นเพิ่ มขึ้ นแต บริ โ ภคเส นใยน อยลง และมีแ นวโนม การสูบ บุ หรี่ และดื่ม สุร าเพิ่ ม ขึ้นอีกด วย [2]
ประกอบกับการพัฒนาใน ยุคปจจุบันไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือหนวยงานตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทําใหบุคคลมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ ตามมา และอาจเกิดโรคตางๆ มากมายโดยเฉพาะโรค
เรื้อรัง สําหรับโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพพบวา มีอุบัติการณสูงขึ้นอยางมาก โดยในชวงปพ .ศ.2552 มีอัตราการ
ปวยดวยโรคเรื้อรังสูงถึง 9,281.95 ตอประชากรแสนคน สําหรับสถานการณผูปวยโรคเรื้อรังจังหวัดนครปฐมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบสถิติการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ป 2544-2554 โดยพบวา โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2544 ถึง 4.28 และ 2.65 เทาตามลําดับ [3] ทําใหตองเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพ
คอนขางสูงประมาณปละ 3 แสนลานบาท และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นทุกป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ยังไมมีงานวิจัยที่ ปรากฏ
ชัดเจนเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม คณะผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติ กรรมการสร างเสริ มสุ ข ภาพของผู สูง อายุใ นชุ มชน ตามแบบจําลองพฤติกรรมการสร างเสริม สุ ข ภาพ (Health
Promotion Model) ของเพนเดอร [4] ซึ่งอธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 6 ดาน ประกอบดวย การออกกําลังกาย
และกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล
และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะไดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณและความตองการดาน
สุขภาพ ป จจัยที่สัม พันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุ ขภาพของผูสูงอายุในชุมชน เพื่อนํ ามาวางแผนดําเนินการสรางเสริ ม
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายตลอดจนระดับปฏิบัติการ สามารถที่จะดําเนินการ
พัฒนา และลดทอนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เปนกําลังสําคัญเพื่อบรรเทาความทุกขแกผูประสบอุทกภัยตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคลที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
3. การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข องกับพฤติ กรรมการสรางเสริม สุขภาพสามารถสรุปตั วแปรที่ มีค วามชัด เจน
สามารถใชอธิบายความพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนทั้ง 6 ดาน ไดแก การออกกําลังกายและกิจกรรม
เพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยพบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังตอไปนี้
เพศเปนปจจัยที่มีความสําคัญ เพศเปนสิ่งที่บงบอกลักษณะที่บงบอกถึงการดูแลเอาใจใสตัวเอง ซึ่งนําถึงการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยธรรมชาติแลว เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี และพิถีพิถันมากกวาเพศชาย ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา [5-7] พบวาเพศมีความสัมพันธพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
อายุ เปนพื้นฐานที่บงชี้ความแตกตางดานพัฒนาการทั้งในดานรางกายและความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงชี้วุฒิ
ภาวะหรือความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการ
ดูแลตนเองของบุคคล ซึ่งจะเพิ่มตามอายุจนสูงสุดในวัยผูใหญและอาจลดลงเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ [8] โดยการศึกษาของของกมลภู
ถนอมสัตย และนงนุช เชาวนศิลป [9] ที่พบวาอายุของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ สวนการศึกษาของนุกูล กองทรัพย [10] พบวาอายุมีผลทางบวกเพียงเล็กนอยตอแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตที่สรางเสริมสุขภาพ
การศึกษา มี อิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคลแตกต างกัน โดยทั่ วไปบุค คลที่มี การศึกษาสูง นาจะมี
ความรู และการปฏิบัติที่ถูกตองดานสุขภาพอนามัยดีกว าคนที่มีการศึกษาต่ํา [11] ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยใหคนมีประสิทธิภาพ
และสามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได บุคคลที่มีการศึกษาสูง ยอมมีสติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผ ล มีความ
เขาใจเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอมไดถูกตองมากกว าที่มีการศึกษาต่ํ า และจากการศึกษา พบวา ระดับ การศึกษาที่ตางกันทําให
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุแตกตางกัน นั่นคือ ผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษาจะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่
ดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดรับการศึกษา
รายได สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เปนองคประกอบสําคัญตอการมีศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล
โดยผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีรายไดสูง ซึ่งเอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถดูแลตนเอง ใหไดรับอาหารอยางเพียงพอ
ตลอดจนการเขาถึง บริ การไดอย างเหมาะสม รวมถึง สามารถจั ดหาสิ่ งของเครื่ องใช ตางๆเพื่อเอื้ ออํ านวยความสะดวกและ
สงเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง [4] พบวารายไดมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (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 และการรับรูโอกาสเสี่ ยง [5-10], [1216] สําหรับการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ดังภาพที่ 1
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ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-จํานวนปที่ศึกษา
-รายได

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
-การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อ
การพักผอน
-โภชนาการ
-การจัดการกับความเครียด
-ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
-สัมพันธภาพระหวางบุคคล
-การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
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 โดยมีการแปลความหมายระดับคะแนนดังนี้
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
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Descriptive Research)
ประชากรเปนผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม
กลุมตั วอย างในการศึกษา คือ ผูสู งอายุ ในชุ มชนแหงหนึ่ง ในจัง หวัด นครปฐม เลือกกลุม ตัวอยางโดยการสุ มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) และยินยอมเขารวมวิจัยโดยการตกลงดวยวาจา ภายหลังไดรับการอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยจากผูวิจัยแลวจํานวนทั้งสิ้น 119 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1
สอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายได สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยพัฒนาจากแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (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 ตรวจหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยทดสอบในผูสูงอายุในชุมชน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ไดเทากับ .87
การเก็บรวบรวมขอมูลและพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงคของ
การวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบวา การเขารวมในการศึกษาครั้งนี้เปนไปโดยความสมัครใจจะไมมีผลตอกลุมตัวอยาง ซึ่งขอมูลทุก
อยางที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับ โดยผู วิจัยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะภาพรวม และนํามาใช ประโยชนทาง
การศึกษาเทานั้น กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจากการศึกษาไดกอนที่การดําเนินการวิจัยจะสิ้นสุดโดยไมเกิดผลเสียใดๆ เมื่อ
กลุม ตัวอย างอนุญ าตและลงนามในยิ นยอมใหทํ าการศึ กษา จึง ทําการเก็ บขอมูล รวบรวมข อมู ลระหว างเดื อนมี นาคม ถึ ง
พฤษภาคม 2556
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพดวยสถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศดวยสถิติพรรณนาสถิติที
(Independence t-test) และหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ จํานวนปที่ศึกษา และรายไดกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson' s correlation coefficient)
7. ผลการวิจัย
1. เมื่อจําแนกตามขอมูลทั่วไปพบวาผูสูงอายุในชุมชนกลุมตัวอยาง สวนมากเปนเพศหญิงและอายุนอยกวา 75 ป
(รอยละ 63.87 และ 63.03 ตามลําดับ) สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 77.31) สําหรับจํานวนปศึกษา
พบวากลุมตัวอยางใชศึกษาเฉลี่ย 7.43 ป ( = 7.43, SD = 3.42) ประมาณครึ่งหนึ่งสถานภาพสมรสคู (รอยละ 51.26) สวน
ใหญมีบุตรและพักอาศัยอยูรวมกับครอบครัว (รอยละ 85. 71และ 90.76 ตามลําดับ) สวนมากไมทํางาน (รอยละ 64.71) สิทธิ
การรักษาพยาบาล สวนมากมีบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ69.7)
2. สําหรับการจําแนกขอมูลตามภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยตรวจน้ําตาลใน
เลือด และเคยตรวจวัดความดันโลหิต (รอยละ 87.39 และ 98.28 ตามลําดับ) ดัชนีมวลกายสวนมากปกติ (รอยละ 69.14)
สําหรับพฤติกรรมสุขภาพ สวนมากออกกําลังกาย (รอยละ64.71) สวนใหญรับประทานครบ 3 มื้อ (เชา-เที่ยง-เย็น) (รอยละ
80.67) สวนมากไม รับประทานอาหารระหวางมื้อ (รอยละ 64.71) สวนใหญไมสูบ บุหรี่ ไมดื่มสุ รา และนอนหลับเพียงพอ
(รอยละ 94.95, 92.44 และ 85.71ตามลําดับ)
3. เมื่อจําแนกระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางภาพรวม พบวาทุกดาน อยูในระดับดี
ยกเวนดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ เมื่อเรียงลําดับดานที่มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพจากนอยไปมาก 3 ลําดับ ไดแก
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน ( = 2.49,
2.52, 2.56, SD = 0.95, 0.73, 0.85 ตามลําดับ)
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยาง เปนรายขอพบวา พฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพรายขอ พบวาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากนอยไปมากไดแก มักหลีก
หนีจากสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด ( = 1.51, SD = 0.60) สวมหมวกนิรภัยหรือรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
( = 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 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูสูงอายุในชุมชน จําแนกระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ รายดาน
(n= 119)
ขอความ
S.D.
ระดับ
X
การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน
1. ออกกําลังกายโดยการ ยืดเหยียดแขนขา
2.83
.97
ดี
2. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ครั้งละ 30 นาที
2.25
.81
พอใช
พอใช
3. ปฏิบัติงานประจํา ที่ตองใชแรงติดตอกันนาน 30 นาทีตอครั้ง
1.72
.89
พอใช
4. ออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย เชน แอโรบิค การเดินเร็ว
1.67
.85
พอใช
5. ทํางานอดิเรกที่ชอบ เชน การปลูกตนไม เลี้ยงสัตว
2.08
.97
ดี
6. มีเวลาในการพักผอนเพียงพอ
3.15
.73
ดี
7. นอนหลับสนิทอยางนอยคืนละ 6-8 ชั่วโมง
3.20
.79
ดีมาก
8. ไมใชยานอนหลับเมื่อนอนไมหลับ
3.58
.81
เฉลี่ย
2.56
.85
ดี
ดานโภชนาการ
9. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว
3.22
.91
ดี
10. รับประทานอาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เนื้อ นม ไข ผัก ผลไม
3.20
.73
ดี
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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ตารางที่ 1(ตอ)
ขอความ
11. รับประทานอาหารตรงเวลาทั้ง 3 มื้อ
12. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชน อาหารทอด ขาหมู
หนังไก
13. รับประทานอาหาร ผัก/ผลไม ทุกมื้อของอาหาร
14. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและบรรจุในภาชนะที่สะอาด
15. ไมรับประทานอาหารรสจัด
16. ไมรับประทานอาหารประเภทยางรมควัน
17. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติด เชน กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง หรือ น้ําอัดลม
18. ไมรับประทานอาหารหมักดอง
เฉลี่ย
การจัดการกับความเครียด
19. ไมมีอารมณโกรธ เครียดเมื่อถูกขัดใจ
20. เมื่อเครียด หาสาเหตุและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
21. เมื่อไมสบายใจ มักทําใจใหปลอยวางได
22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ เชน ฟงเพลง ดูหนัง
อานหนังสือ
22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ
23. ไมขี้บน จุกจิก จูจี้
24. มักหลีกหนีจากสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด
25. ไมวิตกกังวลเมื่อเกิดปญหา
26. ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
27. ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
เฉลี่ย
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
28. สวมหมวกนิรภัยหรือรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
29. ขามถนนโดยใชทางมาลาย สะพานลอยหรือสัญญาณไฟแดง
30. หลีกเลี่ยงการอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
31. เลือกบริโภคอาหารที่มีฉลาก อย.
32. เลือกซื้อผัก ผลไมที่ปลอดสารพิษ เชน ยาฆาแมลง
33. ตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้ง
34. ไมซื้อยาชุดจากรานขายยามารับประทานเมื่อเจ็บปวย
เฉลี่ย
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
35. ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เชน รับประทานอาหาร
36. ไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนบาน เชน ไปทําบุญ
37. ใหความรวมมือและชวยเหลือเพื่อน ในการทํางานสวนรวม
38. ยิ้มทักทายพูดคุยกับเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน
39. เมื่อเจ็บปวยบุคคลในครอบครัวใหความชวยเหลือ
40. ปรึกษาปญหาเรื่องไมสบายใจกับบุคคลในครอบครัว
41. แสดงความชื่นชม ยินดี กับความสําเร็จของผูอื่น
เฉลี่ย

X

3.26
3.06

S.D.
.80
.94

ระดับ
ดี
ดี

3.12
2.03
3.79
2.94
3.29
3.22
3.11

.71
.90
.43
.84
.69
.78
.77

ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.45
2.31
2.52
2.67

.67
.67
.79
.79

ดี
พอใช
ดี
ดี

1.97
2.67
1.51
2.84
3.49
2.96
2.64

.76
.88
.60
.71
.59
.93
.74

พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี

1.66
1.73
2.66
2.56
2.71
3.01
3.08
2.49

.96
.91
.97
.89
.92
.99
.94
.95

พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช

2.99
3.06
2.63
2.85
2.87
2.83
2.70
2.84

.99
.91
.90
.77
.83
.81
.77
.85

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 1(ตอ)
ขอความ
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
42. แกปญหาใหบุคคลอื่นที่มาขอความชวยเหลือ
43. ไดทบทวนจุดดีและจุดดอยของตนเอง
44. ยอมรับคําติชมของผูอื่นไดเมื่อทํางานผิดพลาด
45. ใหความชวยเหลือเพื่อนบานดวยความเต็มใจ
46. ใหอภัย เมื่อมีปญหากับเพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน
47. มีการกําหนดเปาหมายในชีวิต
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

2.44
2.47
2.56
2.63
2.67
2.32
2.52

.73
.72
.73
.72
.68
.79
.73

พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

4. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง
พบวาไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค าเฉลี่ ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทีย บค าที ของผู สูงอายุ ในชุม ชน ระหว างเพศชายและหญิ ง
(n=119)
SD
t
df
P(2-tailed)
เพศ
X
ชาย
2.37
.36
-.26
118
.80
หญิง
2.53
.29
5. สําหรับการหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ การศึกษา รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของกลุมตัวอยาง พบวา มีเพียงปจจัยดานอายุที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (r = .29, p-value
< .01) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได ของผูสูงอายุในชุมชน (n=119)
ตัวแปร
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
r
p-value
อายุ
-.28**
<.05
จํานวนปที่ศึกษา
.02
.83
รายได
.17
.06
**p < 0.01
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสร างเสริม สุขภาพของผูสูง อายุในชุ มชนอยู ในระดับ ดี สามารถอธิบ ายไดวา
ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากสวนใหญมีบุตรและพักอาศัยอยูรวมกับครอบครัว (รอยละ
85. 71และ 90.76 ตามลําดับ) สิทธิการรักษาพยาบาล นอกจากนั้นยังสะทอนถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจากขอมูล
สวนบุคคลพบวาสวนมากมีบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ69.7) ประกอบกับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่มีการจัดบริการในพื้นที่
มีการดําเนินกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัว และการใชเครือขายเครือขายภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพประชาชน ทําใหกลุม
ตัวอยางสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดงาย จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ วิภาพร สิทธิสาตร และสุชาดา สวนนุม [12] ที่พบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยูใน
ระดับดี
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อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั นธ ท างลบกั บ พฤติ กรรมการสร างเสริ ม สุ ข ภาพ หมายความว า กลุ ม ตั วอย างที่ อายุ นอยจะมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวากลุมที่อายุมาก สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของกมลภู ถนอมสัตย และนงนุช เชาวนศิลป
[10] ที่ พบวาอายุ ของอาสาสมั คร ศูนยพั กพิ ง ผูป ระสบอุ ทกภัย มี ความสัม พั นธ กับ พฤติ กรรม การสรางเสริม สุข ภาพ และ
การศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ [13] ที่พบวา อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี มีความสัมพันธกับพฤติกรรม การสรางเสริมสุขภาพ และไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [8], [9] เชนเดียวกับ
ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย [14] ที่กลาววาอายุเปนพื้นฐานที่บงชี้ความแตกตางดานพัฒนาการทั้งในดานรางกายและความรูสึก
นึกคิด อายุจะเปนตัวบงชี้วุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู ดังนั้นอายุจึงมีอิทธิพล
ในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ซึ่งจะเพิ่มตามอายุจนสูงสุดในวัยผูใหญ และจะถอยลงเมื่อเมื่อเขาสู
วันสูงอายุ จึงสงผลใหผูสูงอายุที่มีอายุมากมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดอยกวากลุมที่อายุนอย
เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของสุรัสวดี ชลธี [16] และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [9], [13], [15] สามารถอธิบายไดวา ในยุคปจจุบันเพศชายและหญิงมีโอกาสในการเรียนรู
จาก สื่อตางๆเกี่ย วกั บพฤติกรรมการสรางเสริ ม สุข ภาพเทาเทีย มกั น ซึ่ง สื่ อในป จจุ บั นสามารถสื่ อให เกิ ดความตระหนักถึ ง
ความสําคัญของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน
จํานวนปที่ศึกษาไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [15], [16] สามารถ
อธิบายได วา การใหบริการสาธารณสุ ขในยุคปจจุบันเนนการใหบริ การเชิง รุก โดยเฉพาะการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ
นอกจากการใหค วามสําคั ญกับ การทํางานของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ าหมู บาน ยัง มีรู ปแบบการสร างเสริม สุขภาพที่
หลากหลาย เชน สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน ทําใหประชาชนทุกระดับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพอยางเทาเทียมกัน และจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ
77.31) จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางการศึกษากับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
รายได ไมสัมพันธกับพฤติ กรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับ การศึกษาที่ผานมาของเพลินพิศ เชื้อออน,
สุรางค เมรานนทและสุทิติ ขัตติยะ [17] และไมสอดคลองกับการศึกษาของของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ
[13] สามารถอธิบายไดวา รายไดของคณะทํางานฯ สวนใหญเปนรายไดที่เกิดจากเงินเดือน ดังนั้นรายไดดังกลาวจึงไมนาจะเปน
สิ่งที่เอื้อใหเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม แตระบบของสวัสดิการที่รัฐใหตางหากที่เอื้อประโยชนใหสามารถเขาถึงบริการได
อยางเทาเทียมกัน จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
9. ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ยังมีการปฏิบัติ
นอย โดยในกลุ มผูสูง อายุที่ มีอายุมาก โดยเฉพาะเรื่ องการออกกําลั งกายอยางสม่ํ าเสมอ และการจัดการความเครียดอยาง
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
และผูสูงอายุในครอบครัว
Factors Associated with Relationship between University Students
and Elders in their Families.
สุนุตตรา ตะบูนพงศ1 ธีรนันท วรรณศิร2ิ และ วารธินีย แสนยศ3
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nuttra.t@gmail.com, 2wtranun@hotmail.com and 3vtnsy@hotmail.com
บทคัดยอ

การศึกษานี้มี วัต ถุประสงคเ พื่อสํ ารวจสั มพันธภาพของนั กศึกษามหาวิทยาลั ยกับ ผูสูง อายุในครอบครัวและป จจั ย
ที่เกี่ ยวของ กลุม ตัวอย างจํานวน 373 คน เป นนั กศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยในภู มิภ าคตะวั นตก เลือกโดยการสุม แบบหลาย
ขั้นตอน กลุมตัวอยางรอยละ 69.9 เปนเพศหญิง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูล
ทั่ ว ไป แบบสอบถามสั ม พั น ธภาพระหว างนั ก ศึ ก ษากั บ ผู สู ง อายุ ใ นครอบครั ว แบบสอบถาม การรั บ รู ข องนั กศึ กษาต อ
สัมพันธภาพระหวางพอแมกับผูสูงอายุในครอบครัว โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเองผลการวิจัยพบวา
ในสมการถดถอยพหุ คู ณ มี พี ย งป จจั ย เดี ย ว คื อ การรั บ รู ข องกลุ ม ตั ว อย า งต อสั ม พั น ธภาพพ อ แม กั บ ผู สู ง อายุ
ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของสั ม พั นธภาพระหว า งกลุ ม ตั วอย างกั บ ผู สู ง อายุ ไ ด ร อยละ 36 งานวิ จัย นี้ ส นั บ สนุ น
ความสํ าคั ญ ของการมี แ บบอย างที่ ดี จากบิ ด ามารดาในด านการปฏิ บั ติ ข องวัย รุ นในสถาบั นอุ ด มศึ กษาต อผูสู ง อายุ ใ นบ าน
ตลอดจนใหขอเสนอในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเปนตนแบบที่ดีของบิดามารดาในการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูสูงอายุในครอบครัว
คําสําคัญ: สัมพันธภาพ นักศึกษาอุดมศึกษา ผูสูงอายุในครอบครัว
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 parentsgrandparents 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
เปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมไปสูระบบอุตสาหกรรมและบริการ โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยาย ที่มีปูยา
ตายาย พอแมลูกอาศัยอยูรวมกัน กลายเปนครอบครัวเดี่ยวเล็กๆ ลําพังพอแมลูก และมีการรับ เอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้ นประกอบกับสมาชิกในครอบครัวตองทํางานมากขึ้น มีเวลาพบกันมี อาจทําใหสัมพันธภาพใน
ครอบครั วไมเหนียวแน นเชนในอดีต จึงเกิดคําถามถึงความสั มพันธระหว างผูเยาว วัยและผูสูงอายุซึ่งเป นรากฐานสํ าคั ญในการ
ชวยเหลือเกื้อกูล ของผูเยาววัยตอผูสูงอายุเมื่อเขาเติบโตขึ้น วายังดีและมั่นคงเพียงใด
วัยรุนตอนปลายที่มีอายุตั้ง แต 17-19 ปเ ปนวัย ที่กําลัง กาวสู ความเปนผูใ หญ มี ความรู สึกรับ ผิด ชอบชั่วดี มีความ
ตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูคน มีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล สําหรับทางดานอารมณและสังคมวัยนี้จะมี
ความรูสึกเปนอิสระ เปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ มีเพื่อนสนิทเปนรายบุคคลคนมากกวาเปนกลุม สัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัวมีความชัดเจนวาดีหรือไม วัยรุนตอนปลายหลายคนไมไดอยูกับครอบครัว เนื่องจากตองอยูหอพักขณะที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย อาจทําใหสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได
ในประเทศไทยไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการอุปถัมภเกื้อหนุนบิดามารดาและทัศนคติเกี่ยวกับผูสูงอายุของคนหนุมสาว
ไทย พบวาคนหนุมสาวเห็นวาบิดามารดาหวังพึ่งพาตนเองยามสูงอายุ ขณะเดียวกันตนก็หวังพึ่งพาบุตรเมื่อเขาสูในวัยสูงอายุ
[1] นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของศิริวรรณ ศิริบุญและมาลินี วงษสิทธิ์ [2] ที่ไดทําการสัมภาษณผูสูงอายุและคนหนุมสาว
ไทยเพื่อศึ กษาข อเท็ จจริ งและทัศ นคติข องผูสู ง อายุแ ละคนหนุ มสาว ที่ มี ต อบทบาททางเศรษฐกิ จและสั ง คมของผูส ู ง อายุ
ซึ่งผลการวิจัยพบวาคนหนุมสาวมีทัศนคติวาผูสูงอายุเปนผูที่มีคุณประโยชน และยังเห็นวาผูสูงอายุสามารถเปนตัวอยางที่ดีที่จะ
ใหการอบรมคนรุนหลัง คนหนุมสาวไมมีทัศนคติที่จะตอตานไมใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสัง คม ไม พ บการรายงานสั มพั นธภาพระหว างวั ยรุ นและคนหนุ ม สาวกับ ผู สูง อายุ เช นเดี ยวกับ ในต างประเทศ [3-5]
ที่การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาทัศนคติของวัยรุนและหนุมสาวที่ศึกษาดานสุขภาพตอผูสูงอายุ
เห็นไดวายังไมพบรายงานการศึกษาสัมพันธภาพระหวางวัยรุนตอนปลายกับผูสูงอายุ ซึ่งเปนฐานสําคัญในการเกื้อกูลตอ
กันในอนาคต คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจสัมพันธภาพระหวางวัยรุนตอนปลายที่อยูในระบบการศึกษากับผูสูงอายุในครอบครัว
เปนเบื้องตน เนื่องจากสามารถเขาถึงประชากรและกลุมตัวอยางผานสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับผูสูงอายุในครอบครัว และปจจัยที่เกี่ยวของ
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพของเด็กกับผูสูงอายุในครอบครัว
สัมพันธภาพ [6] หมายถึง กระบวนการที่มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปทําความรูจักกัน ติดตอสัมพันธสรางความคุนเคย
สนิทสนมกัน บุคคลที่สัมพันธกันจะไดรับผลกระทบจากกันและกัน สัมพันธภาพมีไดทุกประเภท เชนบิดามารดากับบุตร ยากับ
หลาน ยายกับหลาน ปูกับหลาน ตากับหลาน สามีกับ ภรรยา ครูกับนักเรียน เพื่อนกับเพื่อน นายจางกับ ลูกจาง ผูรักษากั บ
ผูรับบริการ หรือพยาบาลกับผูปวย ซัลลิแวนเชื่อวาพัฒนาการของมนุษยไดรับอิทธิพลจากการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น บุคคลจะ
ได รู จุด เด น และจุ ด ด อยของตนเอง รู แ ละเข าใจถึ ง ความแตกต างระหว างบุ ค คล รวมทั้ ง เรี ย นรู ค วามเป นจริ ง ของโลก
โดยสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลจะชวยใหการเรียนรูเปนไปโดยไมบิดเบือน มีการยอมรับและเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยางที่เปน
จริง ดังนั้นสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล จึงเปนกุ ญแจสําคัญที่จะนํ าบุคคลไปสู การพัฒนาเอกลักษณข องตนเอง การมี
ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายและมีคุณคา และการมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถพัฒนาตนใหไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนได
สําหรับบุคคลที่ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นได จะรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว เกิดความรูสึกวาชีวิตไรความหมาย และ
นําไปสูความรูสึกซึมเศรา และทอแทในชีวิต และการมีพฤติกรรมที่เปนปญหาได
สัมพันธภาพแบงไดเปน แบบคือ 2 สัมพันธภาพทางสังคม และสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
เปนสัมพันธภาพทางสังคมพื้นฐานสําคัญของบุคคล ที่จะมี สัมพันธภาพที่ดีหรือไมดีกับผูอื่น ครอบครัวเปนหนวยสําคัญชอง
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