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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูและการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุและ
ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรูกับการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุในเขตเทศบาลบานดู 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 215 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการคํานวณสูตรกลุมตัวอยางของ 
Krejcie and Morgan และสุมกลุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวนไดแก 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินความรูเกี่ยวกับการเปนผู สูงอายุ และแบบวัดการเตรียมความ
พรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ โดยใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา ระดับความรู
เกี่ยวกับผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับดี (11-15 คะแนน) รอยละ 83.7 และพฤติกรรมการเตรียมความพรอม
สวนใหญอยูในระดับดี (mean = 3.84, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียการเตรียมความพรอมเพ่ือเขา
สูวัยสูงอายุในแตละดาน พบวา การเตรียมความพรอมดานจิตใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (mean = 4.45, S.D. = 
0.62)  รองลงมาคือดานสังคมและเศรษฐกิจ (mean = 4.02, S.D. = 0.63)  และดานรางกายมีคะแนนเฉลี่ย
นอยที่สุด (mean = 3.79, S.D. = 0.76)  สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความรูเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุกับการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ มีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับปานกลาง ( r = 
0.506, p < 0.001) ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหประชากรไปตรวจสุขภาพประจําปทุก
ครั้ง และสงเสริมการเรียนรูการประกอบอาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนควรจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ีในแตละหมูบาน เพื่อปองกันไมใหประชากรกอนวัยสูงอายุมีโรคประจําตัวและประชากรกอนวัยสูงอายุ 
และจัดกิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต ใหเห็นความสําคัญของการวางแผนในการใชชีวิต 
 
คําสําคัญ : เตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ, ผูสูงอายุ, วัยกอนสูงอายุ 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the level of old age knowledge and 
the preparation for entering the elderly and 2) to study the relationship between the level 
of knowledge and the preparation for entering the age in Bandu municipality, Mueang 
district, Chiang Rai province. The subjects were 215 people. The sample size determination 
using Krejcie and Morgan Calculation and simple random sampling. The research instruments 
consisted of 3 parts which were 1) personal data questionnaire, 2) knowledge assessment, 
and 3) the preparation for entering old age questionnaire. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, average, standard deviation and Pearson's correlation coefficient was 
used to analyze data. The research found that most of them had good level in old age 
knowledge (11-15 points) 83.7% and the preparation behavior was at a good level (mean = 
3.84, SD = 0.49). It was demonstrating that the mental preparation had the highest mean 
scores (mean = 4.45, SD = 0.62), followed by the social and the economic preparation 
(mean = 4.02, SD = 0.63) and the physical preparation had the least average score (mean = 
3.79, S.D. = 0.76). According to the relationship between the level of knowledge and the 
preparation for entering the elderly, there was a positive relationship at a medium level (r = 
0.506, p < 0.001) The suggestion for the health care providers were the population should 
be encouraged to do annual health checkup and the related organization should conduct 
mobile health examination activities in each village. Moreover, they should promote 
practicing career education in the community. These are going to prevent pre-aged 
populations facing with chronic diseases too early. Finally, promoting the life planning 
training activities in order to encourage more awareness. 
 
Keywords : The preparation for entering the elderly, elderly, pre-elderly 
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บทนํา 
องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization, WHO) และองคการสหประชาชาติ 
(United Nations, UN) ใชคําในภาษาอังกฤษของ 
ผูสูงอายุวา Older person or elderly person 
และสํ านักงานสถิติแห งชา ติ  เผยผลสํ ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 วา 
ประเทศไทยใกลเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณ 
ผูสูงอายุหรือผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยในป 2537 คิดเปน
รอยละ 6.8 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 16.7 ในป 
2560  ของประชากรท้ังประเทศ (ภาณุวัฒน มีชะ
นะ และคณะ, 2560) 

การเตรียมความพรอมกอนวัยผูสูงอายุ จะ
ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การ ท่ี
ประชากรกอนวัยผูสูงอายุมีพัฒนาการทางดาน
ตางๆ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญา เพียงพอที่จะรับรูสิ่งตางๆไดโดยไม
มีสิ่งใดเปนอุปสรรค กอใหเกิดความพึงพอใจในการ
กระทํานั้นๆ ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอตัวเองและการ
เรียนรูการเตรียมตัวกอนการเขาสูวัยผูสูงอายุทําให
นําไปสูการเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนการ
เพ่ิมคุณคาในตนเองผานกิจกรรมตางๆ ในสังคม
และการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ (อุทุมพร  
วานิชคาม, 2562) ถาไมปรับตัวเตรียมความพรอม
กอนวัยสูงอายุประชากรกอนวัยสูงอายุจะไมมี
ความรู ความสามารถในการรับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางดานตางๆทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญา (ลภัสรดา  วลัยกมลลาศ และศุภ
วัฒนากร  วงศธนวสุ, 2556) ทําใหเกิดเปนกลุมคน
ที่ตองเขาสูภาวะพ่ึงพิงจากคนรอบขางและสังคม
และทําใหไมสามารถท่ีจะแสดงศักยภาพของตัวเอง
ทําใหคุณคาของตัวเองนั้นลดลง (จตุรงค บุยรัตน
สุนทร และเบญจพร บัวสําลี, 2558) 

จากสถานการณการปจ จุบันทํ าใหมี
อัตราสวนในการพ่ึงพึงเพ่ิมมากข้ึน และผูสูงอายุ
สวนใหญมีรายไดไมเพียงพอ และผูสูงอายุบางสวน
ยังคงมีแหลงรายไดสวนใหญจากบุตรเพียงอยาง

เดียว (วรเวศม สุวรรณระดา ,  2556) แตเมื่อ
พิจารณาถึงสิทธิการรักษาของผู สู งอายุห รือ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลในปจจุบัน (ไมรวม ไม
ทราบวามี/ไมมีสวัสดิการฯ) พบวา ผูสูงอายุสวน
ใหญ (รอยละ99.2) มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล
หลัก มีเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น ที่ไมมีสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล สําหรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล
หลักของผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 83.2) เปน
สวัสดิการจากรัฐ คือ ประกันสุขภาพถวนหนา 
(บัตรทอง )  รองลงมา  คือ  ข า ราชการห รือ
ขาราชการบํานาญ ประกันสังคม/กองทุนเงิน
ทดแทน  รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ (รอยละ 13.0 1.6 
1.5 และ 0.7 ตามลําดับ) (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง 
และพิทักษ ศิริวงศ, 2559) ลักษณะการอยูอาศัย
ของผูสูงอายุพิจารณาจากการที่ผูสูงอายุอาศัยอยู
รวมกับสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวพบวา สัดสวน
ของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตามลําพังในครัวเรือนมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยป 2537 มีผูสูงอายุที่อยูคน
เดียว รอยละ 3.6 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 6.3, 
7.7, 8.6  และ 8.7 ในป 2545, 2550, 2554 และ 
2557 ตามลําดับ ผลสํารวจป 2560 มีผูสูงอายุอยู
คนเดียวตามลําพังในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
10.8 และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับสมาชิกอ่ืนๆ ใน
ครัวเรือน เชน อยูกับคูสมรส บุตร พ่ี นอง ญาติ ผู
ดูแลฯ มีรอยละ 89.2   (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2560) 

จากสถานการณปญหาของผูสูงอายุใน
ปจจุบัน ควรตระหนักถึงปญหาในอนาคตที่ จะ 
เกิดขึ้นตามมากระทบตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ชุมชน ยิ่ งสังคมกาวสูสั งคมผูสูงอายุ ปริมาณ
สัดส วน  ผูดูแลผูสู งอายุตอผูสู งอายุมีนอยลง 
ผูสูงอายุมีมากขึ้น ลูกหลานรุนตอไปที่มีอัตราการ
เกิดลดลง ทําใหมีประชากรท่ีจะมาดูแลผูสูงอายุ
ลดลง ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งเปนจํานวนมาก ผูสูงอายุ
เองจึงตองดูแลตนเองใหได การเตรียมความพรอม
จึงเปนเรื่องท่ีดีที่สุดที่สามารถลงมือทําไดดวย
ตัวเอง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการ
เปนผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมกอนวัย
สูงอายุของวัยกอนสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
บานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู
เกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุกับการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุของวัยกอนสูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากร คือ วัยกอนสูงอายุ ผูที่มีชวง
อายุ 40-59 ป ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่อาศัยอยู
ในเขตเทศบาลบานดู  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชี ย งราย   จํ านวน  3,951 คน  (อ า ง อิ งจาก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2562) 
 กลุมตัวอยางเปนผูที่มีชวงอายุ 40-59 ป
สามารถสื่อสารภาษาไทยรูเรื่อง การมองเห็นและ
รับฟงไดปกติ ผูวิจัยคํานวนขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ  Krejcie  and  Morgen  คํานวณหา
กลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรทั้งหมด และสุม
กลุมตัวอยางโดยการแบงกลุมตัวอยางตามขนาด
หมูบาน เปนหมูบานขนาดใหญ กลาง และเล็ก ซึ่ง
เทียบอัตราสวนดวยจํานวนประชากร ของแตละ
หมู บ าน โดยใช วิ ธี การสุ มตั วอย างแบบกลุ ม 
(Cluster Sampling)   ใชวิธีการจับฉลากรายชื่อ
หมูบานแบงตามขนาดหมูบาน (ตารางท่ี 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางของ 3 หมูบาน มี
จํานวน ทั้งหมด 215 คน  ไดดังนี้ 
 

ขนาด
หมูบาน 

หมูที่ จํานวน 
N 

จํานวน 
n 

ใหญ 18 บานโปง
พระบาท 

241 108 

กลาง 6 บานโปง
น้ําตก 

158 70 

เล็ก 11 บานตนลุง 83 37 

รวม  482 215 

      
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
   เครื่องมือ คือ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยเปน
ผูสรางเองและไดนําแบบสอบถามของ ชนัญญา   
ปญจพล (2558) บางสวนมาประยุกตใชสรางเปน
เครื่องมือในครั้งนี้และศึกษาคนควาจากงานวิจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของ  
       แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
           สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความเพียงพอของ
รายได ปจจุบันทานอาศัยอยูกับใคร โรคประจําตัว 
ทานเปนชนชาติพันธุ ที่อยูอาศัยในปจจุบัน ทาน
คิดวาทานจะใชชีวิตอยูในชุมชนจนวาระสุดทาย
โดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ มีจํานวน 
14 ขอ  
          สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุ  
เปนขอคําถามระดับ Checklist  มีจํานวน 15 ขอ 
 สวนที่ 3 การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
วัยผูสูงอายุ ประกอบไปดวยการเตรียมความพรอม  
3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ รวมทั้งดาน
สังคมและดานเศรษฐกิจ มีขอคําถาม 15 ขอ  มี
ลักษณะขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
Rating Scale แบงออกเปน 5 ระดับ ตามแบบ
ของ ลิเคิรท Liker’s  Scale  
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      การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
            1. ความเที่ยงตรง (validity) โดยใชการ
วัดคาแบบ content validity ซึ่งผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท
ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย  และ ให มี เ นื้ อ ห าต ร งต าม
วัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําแบบสอบถามไป
ปรึกษากับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานจากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามมาทดสอบความแมนยํ า ของ
แบบสอบถามโดยการหาคา IOC ไดคา เทากับ 
0.92   

2. ความเชื่อมั่น (reliability) ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามท่ีไดตอบแลวจากกลุมตัวอยาง
ทดลองนอกเขตพ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอยางเพ่ือเปนการ
ทดสอบการใชจริงมาหาคาความเชื่อมั่นโดยการวัด
คาความคงที่ภายใน (internal consistency) โดย
การหา Cronbach’s alpha coefficient ผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของมาตรวัดที่ใชในการวิจัยนี้
พบวามีคาความเชื่อมั่น .613   โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถามเรื่อง  การเตรียมความพรอมเพ่ือเขา
สูวัยผูสูงอายุไปทดสอบใช  (Try out ) กับผูที่มี
ชวงอายุ 40-59 ป ในเขตเทศบาลทาสุด หมูที่ 3 
แมขาวตมทาสุด จํานวน 40 คน  

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาโดยการแจก
แจงความถ่ี รอยละ ชวงความเช่ือมั่น คาเฉลี่ย 
คาสูงสุด-คาต่ําสุดและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางจํานวน 215 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 71.2  มีชวงอายุ 50 – 59 ป 
รอยละ 54.9 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 78.6 
ไมไดศึกษา รอยละ 28.8 มีอาชีพรับจางทั่วไป รอย
ละ 55.8 มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท/
เดือน  รอยละ 68.8 รายไดเพียงพอ รอยละ 51.2 

อาศัยกับคูครอง  สามี ภรรยา รอยละ 72.6 มีโรค
ประจําตัว รอยละ 88.8 ไมใชชนชาติพันธุ รอยละ 
81.4 มีจํานวนบุตร 1 – 2 คน รอยละ 74.9 พัก
อาศัยที่บานตัวเอง รอยละ 88.8 ใชชีวิตอยูใน
ชุมชนจนวาระสุดทาย รอยละ 89.3 เปนสมาชิก
ชุมชน รอยละ 90.2  

 
2. ระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุพบวากลุม
ตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุอยูในระดับ
ดี จํานวน180 คน รอยละ 83.7 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะหจํานวนรอยละความรู
เกี่ยวกับผูสูงอายุของผูตอบแบบสอบถามการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ  (n=215) 
 

ระดับความรู 
(15 คะแนน) 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 

ระดับดี 
(11-15 คะแนน) 

180 83.7 

ระดับปานกลาง 
(7-10 คะแนน) 

34 15.8 

ระดับนอย 
(นอยกวา 6 คะแนน) 

1 0.5 

รวม 215 100 

  
3. ผลการวิเคราะหการเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูวัยสูงอายุ 

การวิเคราะหการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูวัยสูงอายุ พบวาระดับการเตรียมความพรอม
เพ่ือเขาสูวัยสูงอายุของวัยกอนสูงอายุ สวนใหญมี
ระดับการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุอยู
ในระดับมาก จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 
67.9 คาเฉล่ีย  3.84 และรองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 32.1 

การวิเคราะหการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูวัยสูงอายุรายดานพบวา ดานจิตใจมีระดับ
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พฤติกรรมการเตรียมความพรอมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทากับ 0.62 
พฤติกรรมอยูในระดับดี รองลงมา คือ ดานสังคม
และเศรษฐกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.63 พฤติกรรมอยูในระดับดี 
และนอยที่สุด คือ ดานรางกาย คาเฉลี่ยเทากับ 
3.79 ส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน เท ากับ  0.76 
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมอยูในระดับดี 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเตรียมความ
พรอมในแตละดาน 
 

พฤติกรรมการ
เตรียมความ

พรอม 

Mean S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ดานรางกาย 3.79 0.76 ดี 
ดานจิตใจ 4.45 0.62 ดี 

ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ 

4.02 0.63 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.84 0.49 ดี 
 
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู
เกี่ยวกับผูสูงอายุกับการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูวัยสูงอายุ 

การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสั  (Pearson 

correlation)  พบวา ความรูมีความสัมพันธกับ
การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา r เทากับ
0.506 มีความสัมพันธแบบแปรผันตามกันและมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง (Hinkle D.E 

.1998)  กลาวคือ เมื่อมีความรูเพ่ิมข้ึนการเตรียม
ความพรอมจะมากข้ึนตามกัน (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ระดับความรูเก่ียวกับผูสูงอายุกับการเตรียมความ
พรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ  (n=215) 
 

ตัวแปร (r) P - value 
ความรูเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุกับการเตรียม
ความพรอมเพ่ือเขาสู
วัยสูงอายุ 

0.506 0.001* 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ความรู เ กี่ ย วกับการ เปนผู สู งอา ยุ ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี รอยละ 83.7 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ ชนัญญา ปญจพล (2558) ที่
ศึกษา การเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ: 
กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สวนกลาง) พบวา ในความรูในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (รอยละ 80  ขึ้นไป)  

การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ
ทางดานรางกาย พบวา ระดับพฤติกรรมการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยผูสูงอายุอยูในระดับ
ดี (คาเฉลี่ย 3.79) ไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
อุทุมพร วานิชคาม ( 2562 ) ที่ไดศึกษา การ
เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ: กรณีศึกษา
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่พบวา การเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุดานสุขภาพรางกาย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ
ชุมชนในกรุงเทพมหานครเปนชุมชนแออัดและให
ความสํ าคัญกับการ ทํางานในแตละวันมาก
จนเกินไป จึงทําใหมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ
และการออกกําลังกายท่ีนอยลง (ชุติมิ  สินชัยวนิช
กล และจิราพร เกศพิชญวัฒนา, 2561) 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรูกับการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัย
สูงอายุในเขตเทศบาลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  พบวาความรูมีความสัมพันธกัน

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 531 -



อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองของ ชนัญญา ปญจพล (2558 ) ได
ศึกษา การเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ:
กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สวนกลาง) พบวา ความรูเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุ
และการเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีผลตอลักษณะ
การเตรียมความพรอมเข าสู วั ย สู งอายุ  ของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สวนกลาง) จังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูสูงอายุสวนใหญไมคอยปรึกษาแพทย

ในการดูแลสุขภาพหรือตรวจรางกาย  ดังนั้น
หนวยงานที่เก่ียวของในชุมชนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานดู จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
เคลื่ อนที่ ในแตละหมูบ าน  เ พ่ือปองกันไม ให
ประชากรกอนวัยสู งอายุมี โรคประจําตัวและ
ประชากรกอนวัยสูงอายุ 

2. ผูสูงอายุสวนใหญมีการวางแผนชีวิต
คอนขางนอย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวขอไดแก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดู และ
เทศบาลบานดู จัดกิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต 
ใหเห็นความสําคัญของการวางแผนในการใชชีวิต 
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