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บทคัดยอ 
 
        การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
และ 2) เพ่ือศึกษาปจจัย ท่ีมีความสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมตัวอยาง คือผูสูงอายุ  จํานวน 309 คน  การสุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวน  เก็บรวบรวมขอมูล ในระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึง 31 
ธันวาคม 2556 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถ่ี     
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร  
        ผลการศึกษาพบวา  
        1. ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ( X = 3.53 S.D. = 0.510) 
        2. ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37 S.D. = 0.159) 
สวนคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง (X = 3.57, 
3.66 และ 3.53 ตามลําดับ และ S.D. = 0.142, 0.092 และ 0.197 ตามลําดับ)     
        3. เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ  จํานวนสมาชิกในคร อบครัว สถานะในครอบครวั รายได
ตอเดือน ภาระหนี้สิน การเปนสมาชิก ชมรมผูสูงอายุ  ผูดูแลเม่ือยาม เจ็บปวย  มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ( 2X = 7.067, 14.719, 19.711, 
13.044, 6.593, 57.720, 10.828, 41.117 และ 32.082 ตามลําดับ) 
        4. อายุ สถานภาพสมรส  รายจายตอเดือน และโรคประจําตัว  ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูสูงอายุ 
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  ABSTRACT 
 

        This research was survey research the objectives of this research were 

1) to study levels of quality of life of the elderly, and 2) to study the determinants 

relateted to quality of life of the elderly in Koh Kanun Sub-district, Phanomsarakham 

District, Chachoengsao Province. Proportional stratified random sampling was utilized 

to select 309 elderly from the population. Data collection was carried out form 1st 

December to 31st December, 2013. The instrument for this research was an interview. 

Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square.  

       The results showed that; 

        1. The quality of life of the elderly was in the hight level. (X = 3.53 S.D. = 0.510) 

        2. The quality of life of physical was in the medium level (X = 3.37 S.D. = 0.159) 

and quality of life of psychological, quality of life of social relationships and environment 

was in the hight level. ( X = 3.57, 3.66 and 3.53, respectively and S.D. = 0.142, 0.092 

and 0.197, respectively) 

        3. Sex, education, occupation, family members, marital status, monthly 

incomes, personal debt, membership of the elderly club, and having care giver 

correlated with the quality of life of the elderly at the .05 level statistically significant 

( 2X = 7.067, 14.719, 19.711, 13.044, 6.593, 57.720, 10.828, 41.117 and 32.082, respectively) 

        4. Age, marital status, monthly expenses and diseases not correlated with 

the quality of life of the elderly. 

Keywords: quality of life, elderly 
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        วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวยความกรุณา และการชวยเหลือสนับสนุนอยางดียิ่ง
จากรองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ  อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียพันธ 
วรพงศธร อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา ดร.วรพล แวงนอก และวาท่ี รอยตรี    
ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหความรู คําปรึกษา คําแ นะนํา 
ตรวจ แกไข ตลอดจนแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย รวมท้ังใหกําลังใจแกผูศึกษา
เปนอยางดีตลอดมา จนวิทยานิพนธนีป้ระสบความสําเร็จตามความมุงหมาย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
        ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชศึกษาและขอกราบขอบพระคุณผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีสละเวลาใหขอมูลอันเปนประโยชนยิ่งในการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
รวมท้ังเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุน ท่ีกรุณาอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือในการดําเนินการเก็บขอมูลเปนอยางดี 
        ขอกราบ ขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม  ท่ีใหความรักความหวงใยและกําลังใจ ตลอดจน
เพ่ือนๆ รวมชั้นเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุน 1 ท่ีเปนกําลังใจ ใหคําแน ะนํา 
ความชวยเหลือในการศึกษาตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีประชากร วัยสูงอายุท่ีมีอายุ เกิน 

60 ปบริบูรณข้ึนไป ประมาณรอยละ 12 กลาวคือ ในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีประชากรวยัสูงอายุ

ประมาณ 12 คน และในอนาคตจํานวนผูสูงอายุมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จากการท่ีผูสูงอายุ

มีชีวิตยืนยาวข้ึน ซ่ึงหากผูสูงอายุ ครอบครัว หรือผูดูแล ขาดความรู ความใสใจในการดูแลตนเอง

หรือผูสูงอายุแลว ชวงชีวิตท่ีผูสูงอายุจะสามารถพ่ึงพาตนเองไดก็จะลดลง ไปดวยนั่นหมายถึงผูสูงอายุ

ตองการเปนภาระพ่ึงพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ , 2556) 

ปจจุบันประชากรไทยเพ่ิมจาก 26.2 ลานคน เปนกวา 63 ลานคน ในชวง 50 ปท่ีผานมา  จํานวน

ประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนเปนลําดับเชนกัน จาก 1.2 ลานคนในป พ.ศ. 2503 

เปนประมาณ 8.5 ลานคนในป พ.ศ. 2553 โดยสัดสวนท่ีเปนประชากรสูงอายุ ในระยะแรกๆ  เพ่ิมข้ึน

อยางชาๆ และเริ่มเพ่ิมในอัตราท่ีรวดเร็วข้ึนนับตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนรอยละ 5.5 ในป พ.ศ. 2523 

และรอยละ 13.2 ในป พ.ศ. 2553 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย , 2554, หนา 8) และ

คาดวาจะเพ่ิมเปนรอยละ 17.5 ใน พ.ศ. 2563 (สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร , 2555, หนา 9) 

และภายใน 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2573) ขอมูลจากการคาดประมาณขององคการสหป ระชาชาติ 

แสดงใหเห็นวาเกือบทุกประเทศในอาเซียนจะเขาสูสังคมสูงวัย กลาวคือ มีสัดสวนผูสูงอายุม ากกวา

รอยละ 10 ยกเวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนประเทศท่ีจะอยูในภาวะสูงอา ยุ

ทางประชากรอยางเต็มท่ี คือ สิงคโปร และไทย (สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร, 2555, หนา 28) 

 ใ นชวง 20-30 ปท่ีผานมา ขอมูลดานประชากรของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว คือ สัดสวนของประชากรในวัยเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ปลดลง ประชากรวัยสูงอายุ 60 ป

มีจํานวนและสัดสวนเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคต สาเหตุเกิดจาก ปจจัย

หลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและสาธารณสุข การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจะเปนการสงเสริมใหชวงชีวิตท่ีเหลือ 20 ปโดยประมาณนับจากอายุ 60 ปจนถึง 

80 ป มีการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา มีความสุข และเปนประโยชนตอสังคม (สถาบันวิจัย ระบบ

สาธารณสุข, 2551, หนา 1123)  การเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในผูสูงอายุ 

มีผลทําใหผูสูงอายุตองเผชิญกับภาวะความรูสึกตางๆ และความเปนอยูท่ีแตกตาง จากอดีต ผูสูงอายุ
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เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาตอครอบครัว ชุมชนและสังคม ในฐานะของผูใหและเปนผูมีประสบการณ

ในการดําเนินชีวิตมาเปนเวลายาวนาน เม่ือเขาสูวัยชรา ซ่ึงเปนวัยท่ีตองการพักผอน และผอนคลาย 

จึงเปนหนาท่ีของครอบครัว ชุมชน สังคมตองตอบแทนใหผูสูงอายุไดมีชีวิตท่ีสมบูรณท้ังทางกาย จิตใจ 

สังคมและปญญา (จิตวิญญาณ) คือ การมีสุขภาวะท่ีดีหรือมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง  (ยุพิน 

มีหมู, 2521, หนา 3-4)  

 ผูสูงอายุ นับเปนทรัพยากรมนุษยอันทรงคุณคา และมีความสําคัญ ตอสังคม เปนท่ีพ่ึงพา

ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุตรหลาน และสมควรไดรับการเคารพนับถือยกยองจากสังคมในฐานะเปน ผูท่ีมี

ประสบการณ และเคยทําคุณประโยชนใหแกสังคม อีกท้ังความกตัญูรูคุณ เปนคุณคาท่ี ไดรับ

การยกยองวาเปนสิ่งดีงาม มีการปลูกฝงมาอยางตอเนื่องในสังคมไทย เม่ือกลาวถึงวัยสูงอายุ จัดไดวา

เปนอีกหนึ่งชวงวัยของชีวิตมนุษยท่ีถือไดวาเปนชวงรอยตอของชีวิต กลาวคือ จะเปลี่ยนจากวัยกลางคน

เขาสูวัยสูงอายุ ทําใหตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ข้ึนท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม รัฐบาลไทย

ไดกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาผูสูงอายอยูภายใตปรัชญาการสรางหลักประกันในวัยสูงอายุท่ีเนน

กระบวนการพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงทางสังคม โดยใหผูสูงอายุชวยตนเอง ครอบครัวเก้ือกูล ชุมชน

ชวยเหลือ สังคมรัฐเก้ือหนุน การตระหนักในคุณคา และศักยภาพของผูสูงอายุ  การสรางคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว และชุมชน การท่ีรัฐตองกําหนดแผนงาน ท่ีเก่ียวกับ

ผูสูงอายุไวอยางเปนทางการนั้น เปนเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากร ของประเทศ 

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับภาวการณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของประชากร

สูงอายุ (รมยนลิน ชื่นชุมพร , 2554, หนา 1-2) การเพ่ิมข้ึนของประชากรวัยสูงอายุ ทําใหเกิด ปญหา

ตามมา เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ปญหา

ทางดานเศรษฐกิจ คือ การท่ีวัยแรงงานมีรายได ไมเพียงพอกับภาระท่ีตองแบกรับเลี้ยงดูวัย สูงอายุ 

เพราะวัยผูสูงอายุไมสามารถทํางานเพ่ือหารายไดเหมือนในอดีตหรืออาจกลาวไดวา การเพ่ิมข้ึน ของ

ประชากรวัยสูงอายุ มีผลทําใหอัตราสวนภาระพ่ึงพิงวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนดวย (อาร ดา ธีระเกียรติกําจร, 

2554, หนา 2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติถึงเรื่องสิทธิของ ผูสูงอายุ 

ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหนาท่ีชนชาวไทยเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได และในป พ.ศ. 2540 หนวยงานตางๆ ไดพิจารณายก ราง

พระราชบัญญัติสวัสดิการผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสงเคราะห กรมประชาสงเคราะห, 2542, หนา 5) 

 คุณภาพชีวิตเปนนามธรรมท่ีมีความซับซอนหลายมิติ สามารถประเมินไดท้ังทางดานวัตถุวิสยั

และจิตพิสัย ซ่ึงแตกตางกันในแตละสังคม และคุณลักษณะของประชากรในแตละวัฒนธรรม คุณภาพ

ชีวิตจะเปลี่ยนไปตามเวลา สถานท่ี และการรับรูของบุคคล ซ่ึงมีประสบการณ อาชีพ ความ สนใจ 
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การศึกษา และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในระบบบริการสุขภาพ (กัลยาณี ทองสวาง , 2546, หนา 1) 

ประชากรทุกคนควรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะประชากรกลุมผูสูงอายุถือได วา

เปนกลุมประชากรท่ีอยูในวัยภาระพ่ึงพิงของประเทศ อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนาและความม่ันคง

ของประเทศชาติตอไปในอนาคต ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาจึงควรมุงเนนและสงเสริม ใหทุกคน 

ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของประชากรในกลุมผูสูงอายุนี้ ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี

และมีสุขภาพแข็งแรงตามวัยและดํารงชีวิตอยางมีคุณคา (พจนา ศรเีจริญ, 2544, หนา 2-3) ทัศนคติและ

การรับรูตอคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลเปนเรื่องท่ีแตละบุคคลตองประเมินดวยตนเอง มิติแตละมิติ

ของคุณภาพชีวิตไมไดแสดงบทบาท แยกจากกัน แตมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันกอใหเกิด

คุณภาพชีวิตท่ีดีได ดังนั้นการจะวัดคุณภาพชีวิตใหไดอยางสมบูรณ ควรตองทําการวัดท้ังในดานอัตวสิัย

และภาวะวิสัย ท้ังนี้ มิติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตตามท่ี europeanfoundtion for the Improvement 

of living and working conditions (2004) กําหนดไวมีดังนี้ 1) มิติดานเศรษฐกิจ 2) มิติดานครอบครัว 

3) มิติดานการทํางาน 4) มิติดานสังคมและการมีสวนรวม 5) มิติดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพและ 

6) มิติดานการพัฒนาตนเอง (ศิรินันท กิตติสุขสถิต , เฉลิมพล แจมจันทร , กาญจนา ตั้งชลทิพย  และ 

จรัมพร โหลํายอง, 2556, หนา 21) 

 วิถี การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุเปลี่ยนไปเพราะเกษียณอายุจากการทํางาน มีกิจกรรม หรือ

มีสวนรวมทางสังคมลดลง จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูสูงอายุตองมีการปรับตัวอยางมาก

ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได ดังนั้น

ถามีการเตรียมตัวและใหการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมก็จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

ท่ีดีได (วิไลพร ขําวงษ , จตุพร หนูสวัสดิ์ , วรารัตน ประทานวรปญญา และจิ ดาภา ศิริปญญา , 2554, 

หนา 34) จากการเปลี่ยนแปลงและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูสูงอายุท่ีสามารถปรับตัวไดก็จะมีความรูสึก

พึงพอใจในการดํารงชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

แตละบุคคล (กัลยาณี ทองสวาง, 2546, หนา 2) 

 การท่ีผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้นจะตองประกอบไปดวย ความพึงพอใจ

ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยผูสูงอายุสวนใหญตองการไดรับการดูแลเอาใจใส

จากครอบครัว มีความพึงพอใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทําใหไมรูสึกพ่ึงพา คนอ่ืน 

ทําใหรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา จึงสงผลใหผูสูงอายุสวนใหญสนใจท่ีจะดูแลสุขภาพรางกายของ ตนเอง 

และมีความพึงพอใจในสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางสังคม ตามความเหมาะสม (เ จษฎา 

บุญทา, 2545, หนา 24) 

 จากรายงานประจําปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุน พ.ศ. 2555 พบวา

มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกัน กลาวคือในจํานวนประชากรท้ังหมด 10,136 คน 

มีจํานวนผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปจํานวน 1,344 คน คิดเปนรอยละ 13.26 (โรงพยาบาลสงเสริม
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สุขภาพตําบลเกาะขนุน , 2555, หนา 5) และจากรายงานประจําปของโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ

ตําบลเกาะขนุน พ.ศ. 2556 ประชากรวัยทํางานสวนใหญจะไปรับจางทํางานโรงงานในตาง อําเภอ 

อีกท้ังในพ้ืนท่ียังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหง ประชากรวันทํางานอีกกลุมหนึ่งไปรับจางทํางาน

โรงงานในพ้ืนท่ีตําบลเกาะขนุนเอง 26 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุน , 2556, หนา 7) 

ซ่ึงสงผลตอโครงสรางครอบครัว กลายเปนครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมากข้ึน ทําใหผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง

ขาดผูดูแล ทําใหผูสูงอายุ รูสึกเหงา หดหู ผูสูงอายุบางคนคิดวาตนเองไรคาอาจจะกอใหเกิดโรคซึมเศรา

ข้ึนมาได ปจจุบันพบวาผูสูงอายุ มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคซึมเศรา เบาหวาน สมองเสื่อม ความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ เพ่ิมมากข้ึน ผูสูงอายุในประเทศไทยนับวายังไดรับความสนใจนอยท้ัง จากภาครัฐ และเอกชน 

นโยบายและการบริการตางๆ เก่ียวกับผูสูงอายุมักไดรับการมองวาไมเปนเรือ่งเรงดวน และมีความสําคัญ

เปนลําดับรอง เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรกลุมอ่ืนๆ เชน กลุมแรงงาน สตรีและเด็ก เปนตน 

 ดังนั้นการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาตางๆ  ของผูสูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนเสียกอน  

เตรียมการดูแลผูสูงอายุใหปรับตัวเขากับสังคมได เปนผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองใหไดมากท่ีสุด  

ตลอดจนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของสังคมตางๆ เหลานี้จะเปนประโยชนตอความเปนอยูของผูสูงอายุ

และสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีข้ึนดวย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผน  

การดําเนินงานเก่ียวกับผูสูงอายุ และชวยเหลือใหการดูแลท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ ปญหาและ

ความตองการท่ีแทจริงแกผูสูงอายุ เพ่ือผูสูงอายุสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้  

 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสาร คาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัย ท่ีมีความสัม พันธ กับคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุในตําบลเกาะ ขนุน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้  

 1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษา ทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

5 

 1.3.2 ขอบเขตดานประชากร ทําการศึกษาจากประชาชนในกลุมสูงอายุ คือ ผูสูงอายุท้ังเพศ

ชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ซ่ึง อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเกาะขนุนอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 309 คน จากผูสูงอายุท้ังหมด

จํานวน 1,344 คน 

 1.3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพ ชีวิตผูสูงอายุ 

โดยตัวแปรท่ีใชศึกษา ไดแก 

  1) ตัวแปรตน ไดแก 

   ( 1) เพศ 

   ( 2) อาย ุ

   ( 3) สถานภาพสมรส 

   ( 4) ระดับการศึกษา 

   ( 5) อาชีพ 

   ( 6) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

   ( 7) สถานะในครอบครัว 

   ( 8) รายไดตอเดือน 

   ( 9) รายจายตอเดือน 

   ( 10) ภาระหนี้สิน 

   ( 11) การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

   ( 12) โรคประจําตัว 

   ( 13) ผูดูแลยามเจ็บปวย 

  2) ตัวแปรตาม ไดแกคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุนท้ัง 4 ดาน 

   ( 1) ดานรางกาย 

   ( 2) ดานจิตใจ 

   ( 3) ดานความสัมพันธทางสังคม 

   ( 4) ดานสิ่งแวดลอม 

 1.3.4 ขอบเขตดานเวลาในการวิจัย ครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บและรวบรวม

ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.4.1 เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.2 อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.3 สถานะภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 
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 1.4.4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.5 อาชีพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.7 สถานะในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.8 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.9 รายจายตอเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.10 ภาระหนี้สินมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.11 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบล

เกาะขนุน 

 1.4.12 โรคประจําตัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

 1.4.13 ผูดูแลยามเจ็บปวยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

          ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  ความสัมพันธระหวางสถานะภาพสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 

สถานะภาพสวนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพสมรส 
4) ระดับการศึกษา  
5) อาชีพ  
6) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
7) สถานะในครอบครัว  
8) รายไดตอเดือน 
9) รายจายตอเดือน 
10) ภาระหนี้สิน 
11) การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
12) โรคประจําตัว 
13) ผูดูแลยามเจ็บปวย 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบล
เกาะขนุน  

 

1) ดานรางกาย 
2) ดานจิตใจ 
3) ดานความสัมพันธทางสังคม 
4) ดานสิ่งแวดลอม 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขต

ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุน 

 สถานภาพสมรส หมายถึง การเปนสามีภรรยากันของผูสูงอายุโดยไมคํานึงถึง การจดทะเบียน

สมรส โดยแบงเปน โสด คู หมาย หยา/แยก 

 ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของผูสูงอายุ แบงเปน  ไมไดเรียน ประถม ศึกษา 

มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 อาชีพ หมายถึง ชนิดของ งานปจจุบันของผูสูงอายุทําเพ่ือหาเลี้ยงชีพ  แบงเปน ไมไดทํางาน 

เกษตรกรรม คาขาย รับจาง รับราชการ/ราชการบํานาญและอ่ืนๆ 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึง จํานวนของบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมบานเดียวกันกับ

ผูสูงอายุ 

 รายไดตอเดือน หมายถึง คาตอบแทนหรือเงินท่ีผูสูงอายุไดรับมาในแตละเดือน ซ่ึงอาจไดมา

จากการทํางานเอง การไดรับเงินจากบุตร เงินบํานาญ คาเชา ดอกเบี้ยตางๆ เงิน ผูสูงอายุ เงินผูพิการ 

เงินจากการเปนสมาชิกชมรม หรือ เงินชวยเหลือจากสวัสดิการตางๆ 

 รายจายตอเดือน หมายถึง เงินท่ีผูสูงอายุตองจายออกไปในแตละเดือน ซ่ึงอาจจะเปนการจาย

เพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือเพ่ือชดใชหนี้สิน 

 ภาระหนี้สิน หมายถึง การรับรูของผูสูงอายุถึงการเปนหนี้สินวาตนเองเปนหนี้หรือไมเปน  

 การ เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ตําบลเกาะขนุน

หรือไมเปน 

 โรคประจําตัว หมายถึง ความเจ็บปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเรื้อรัง รวมถึง

การรับรูถึงการมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุวามีหรือไมมี 

 ผูดูแลยามเจ็บปวย หมายถึง บุคคลท่ีดูแลผูสูงอายุในเวลาท่ีไมสบาย เจ็บปวย  

 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หมายถึง การท่ีผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม ท่ีมี

ความสุข ไมมีโรคภัยไขเจ็บ มีความพอเพียงของรายได สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยาง มีความสุข 

ไมเปนภาระของผูอ่ืน และสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย  

 คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง การรับรูสภาพทางดานรางกายของผูสูงอายุซ่ึงมี ผลตอ

ชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงพละกําลังใน การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การรับรูถึงการไมพ่ึงพาผูอ่ืน การรับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหว 
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 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง การรับรูภาพลักษณ

ของตนเอง การรับรูถึงความภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความม่ันใจในตนเอง  การมีสมาธิการตัดสินใจ

และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ของตนเอง ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

เศรา หรือกังวล การรับรูเก่ียวกับความเชื่อตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 

 คุณภาพ ชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม หมายถึง การับรูเรื่องความสัมพันธของ ตนเองกับ

ผูอ่ืน การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือ

บุคคลอ่ืนในสังคม 

 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการดําเนินชวีิต 

มีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต ไมถูกกักขัง มีอิสระ การไดอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ปราศจากมลพิษตางๆ 

การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการสุขภาพและสังคมสงเค ราะห 

การไดรับรูขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ การมีกิจกรรมสันทนาการหรือมีกิจกรรมในเวลาวาง 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 

 1.7.1 ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน  อําเภอพนมสาร คาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.2 ทําใหทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ ตําบลเกาะขนุน  

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.3 เปนแนวทางในการใชวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับผูสูงอายุและการ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

  การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเกาะขนุน ผูวิจั ย

ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

2.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับผูสูงอายุ 

2.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ 

    2.1.2 การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

    2.1.3 ความตองการของผูสูงอายุ 

    2.1.4 บทบาทของผูสูงอายุในสังคมไทย   

 2.2 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

2.2.2. ความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

2.2.3 องคประกอบคุณภาพชีวิต 

 2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต 

 2.4 การวัดคุณภาพชีวิต 

 2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 

  2.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ  

  ได มีผูใหความหมายของคําวาผูสูงอายุไวมากมาย ท้ังใกลเคียงกันและแตกตางกั น 

ซ่ึงอาจเกิดจากแนวคิดและวัตถุประสงคในการศึกษาของแตละบุคคล 

  จันทรเพ็ญ ทะเรรัมย (2551, หนา 8) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบป

บริบูรณข้ึนไป และมีสญัชาติไทย ซ่ึงรัฐควรใหการดูแลชวยเหลืออยางจริงจัง และตอเนื่องตลอดอายขัุย

 ภัทรธิรา ผลงาม ( 2548, หนา 6-10) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท้ังเพศชายและ

เพศหญิงมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไปท้ังท่ีมีงานทําหรือไมมีงานทํา 
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   สันตชัย ม่ังธรรม ( 2552, หนา 6-12) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแ ต 

60 ปข้ึนไป ซ่ึงมีสภาวะการเสื่อมถอยทางดานรางกาย จิตใจ และหนาท่ีการงานทาง สังคม 

โดยเปนการเสื่อมถอยตามธรรมชาติของมนุษยทุกคนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได จนถึงวาระสุดทายของชีวิต 

  มาศวรี สังขเรียง ( 2552, หนา 10) กัลยาณี ทองสวาง ( 2546, หนา 9) สุภาลักษณ เขียวขํา 

(2543, หนา 12) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  

  ไตรรัตน ทองสัมฤทธิ์ ( 2548, หนา 6-10) กลาววา การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไดแ ก 

การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ เปนปจจัยสําคัญตอความเปนผูสูงอายุเปนผลใหชอบครุน คิด

เงียบขรึม หงุดหงิดงาย เอาแตใจตน ดังนั้นครอบครัวและสังคมรอบขางจะตองสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ เพ่ิมความนับถือเพ่ือความภาคภูมิใจในตัวเองของผูสูงอายุ 

  ฉัตรชัย ประภัศร (2553, หนา 13) กลาววา ผูสูงอายุ คือ ผูใหญท่ีมีอายุนับตั้งแต 60 ปข้ึนไป

ซ่ึงเปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

ตามวัยท่ีเหมาะสมของตน เปนวัยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยเนื่องมาจากความเสื่อมของ

การทํางานระบบตางๆ ท่ัวรางกายท้ังภายนอกและภายใน 

  วีรพงษ ยางเดี่ยว (2554, หนา 12) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีอยูในชวงสุดทายของชีวิต

เปนผูท่ีมีคุณคา และไดทําประโยชนใหแกสังคมมาเปนระยะเวลายาวนาน มีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ี ไมมี

ภาวะสุขภาพท่ีเจ็บปวยเรื้อรังรุนแรงหรือทุพลภาพท่ีตองการใหการดูแลเปนพิเศษท้ังท่ีทางบานหรือ

นอกสถานพยาบาล 

  พจนา ศรีเจริญ ( 2544, หนา 15) ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึงเปน วัย

ท่ีผานประสบการณในการดําเนินชีวิตมาอยางมากมาย และสมควรไดรับการดูแลเอาใจใสใหมีความสุข

ในบั้นปลายของชีวิต 

  ภานุ จันทรเมือง (2551, หนา 10) ผูสูงอายุ คือ บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต

60 ปข้ึนไป มีความ เสื่อมทางดานรางกายไปโดยธรรมชาติ  คือ มีกําลังลดลง เริ่มเชื่องชา จึงสมควร

มีผูดูแล และไดรับความชวยเหลือ 

  สุชาดา ศรีจันทร ( 2554, หนา 11) ผูสูงอายุหมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย และจิตใจไปในทางเสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรม

ในการประกอบอาชีพลดลง 

  น้ําผึ้ง ทองศรี ( 2550, หนา 9) กลาววา  ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึน ไป

มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจิตใจท่ีเสื่อมถอยลงตามอายุท่ีมากข้ึน เปนเหตุใหเกิดโรคภัยไดง าย

จึงควรไดรับการดูแล เอาใจใส ชวยใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองได 
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  ชุติเดช เจียนดอน ( 2554, หนา 8) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง ประชากรท้ังชายและหญิง

ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป มีความเสื่อมถอยทางรางกาย และมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 

  ทิพยอรุณ สมภู (2550, หนา 5) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุ ตั้งแต 60 ปข้ึน ไป

ตามเกณฑปปฏิทิน 

  มนัญชยา หาเคน ( 2552, หนา 10) กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแ ต 

60 ปข้ึนไป ท้ังชายและหญิงโดยมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไดแก ทางดานรางกาย  จิตใจ สังคม 

และเม่ือใดกําลังกายและสุขภาพของรางกายเริ่มลดลงก็แสดงวา เริ่มเขาสูวัยสูงอายุ  

  โดยสรุป ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึน ไป 

มีความเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยโดยธรรมชาติ ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ จึงควรตองไดรับ

ความเอาใจใสเพ่ิมข้ึน และควรมีผูดูแล และใหความชวยเหลือ 

  2.1.2 การเปล่ียนแปลงในผูสูงอายุ  

  กัลยาณี ทองสวาง ( 2546, หนา 17-23) กลาววา ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง

ท้ังทางดานรางกาย และการเปลี่ยนแปลงดานจิตสังคมควบคูกันไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

สามารถพบได 3 ดาน ดังนี้ 

   1) การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เก่ียวกับระบบกลามเนื้อจํานวนกลามเนื้อ

จะนอยลงและมีพังผืดเขามาแทนท่ี ทําใหความทนทานและความคลองวองไวลดลง อาจเปนสาเหตุให

การเคลื่อนไหวลําบากเนื่องจากกลามเนื้อไมมีแรงจึงหกลมงาย ระบบกระดูกจะเกิดการเสื่อมล ง 

เพราะจะมีการยอยสลายของแคลเซียมออกจากกระดูก ทําใหกระดูกเปราะและหักงาย ความบางของ

กระดูกลดลงทําใหหลังคอม มีโครงรางเล็กลงน้ําหลอเลี้ยงบริเวณขอตอตางๆ  ลดลง ทําใหผิว กระดูก

เสียดสีกันทําใหเกิดการอักเสบและปวดได ระบบทางเดิน อาหารมีการผลิตน้ํายอยตางๆ  ลดลง  

การเคลื่อนไหวของลําไสลดลง สวนมากผูสูงอายุมักไมมีฟนหรือใสฟนปลอม ทําใหเค้ียวอาหารลําบาก

จึงรับประทานเฉพาะอาหารท่ีมีกากนอย ทําใหทองผูก และอาจเกิดโรคตางๆ  ตามมาได เชน ริดสีดวง 

ระบบไหลเวียนโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงในหลายสวนของระบบ คือ ผนังหลอดเลือดหนาข้ึน ทํา ให

หลอดเลือดตีบแคบ ความ ยืดหยุนของเสนเลือดลดลง การไหลเวียนเลือด ชาลง ความตานทานของ

หลอดเลือดสวนปลายเพ่ิมข้ึน ทําใหผูสูงอายุเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ระบบทางเดินหายใจ การขยายของผนังทรวงอกลดลง ทําใหปอด

ขยายตัวไดไมดี ความยืดหยุนของปอดลดลง เกิดการระบายอากาศลดลง การหายใจ ลําบาก  

ประสิทธิภาพการไอลดลง ทําใหการกําจัดเชื้อโรคไมดีเทาท่ีควร ทําใหเกิดการติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบขับถายของเสีย หนาท่ีของไตลดขนาดและความจุของกระเพาะ ปสสาวะลดลง 

ความยืดหยุนของกระเพาะปสสาวะลดลง และการขับถายปสสาวะออกไมหมดเหลือคางอยู ใน

กระเพาะปสสาวะ ประกอบกับเพศชายมักมีตอมลูกหมากโต จึงทําใหกีดขวางการขับถายปสสาวะและ
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ในเพศหญิงกลามเนื้ออุงเชิงกรานหยอนกําลังลง ปสสาวะลําบากและกลั้นปสสาวะไมไดเวลาไอหรือจาม 

ระบบประสาท ขนาดสมองลดลง มีการตายของเซลลประสาทเพ่ิมข้ึน เซลล ประสาทลดลง

ตามอายุ เซลลสมองเสื่อมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของสมองและประสาทลดลง การรับสงสัญญาณ

ประสาท ลดลง การเคลื่อนไหวของอวัยวะ ไมสัมพันธกัน มักจะจําเรื่องราวในอดีตไดดีกวาเรื่องราว

ในปจจุบัน ระบบตอมไรทอมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม ทําใหเกิดการเบื่ออาหาร ตอมไทรอยด

เปนพิษ 

   2) การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ สภาวะความม่ันคงทางจิตใจ และ

อารมณของผูสูงอายุนั้นข้ึนอยูกับพัฒนาการและประสบการณในแตละชวงวัยของชีวิต ตลอดจน

ประสบความสําเร็จในชีวิต เชน การศึกษา อาชีพการงาน การครองชีวิตคู สภาพจิตใจโดยท่ัวไปของ

ผูสูงอายุไดแก มีความวิตกกังวลในเรื่องตางๆ ซึมเศราจากการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก เกิดความรูสึก

เหงา โดดเดี่ยว เศราซึม 

   3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม

มีสวนเก่ียวของกับสาเหตุของปญหาทางกายและจิตใจของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยท่ีมี

แนวโนมไปทางตะวันตกมากข้ึน ยอมเกิดผลกระทบตอผูสูงอายุ ไดแก  

    (1) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญ  

    (2) การถูกทอดท้ิง  

    (3) การเสื่อมความเคารพ 

  จึงสรุปวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผูสูงอายุ มีบทบาทลดลงเกือบทุกดานตั้งแตระบบ

ครอบครัวท่ีบุตรหลานมักแยกครอบครัวออกไป ทําใหขาดการดูแลผูสูงอายุและความสําคัญ

ในตัวผูสูงอายุลดลงดวย บทบาทของผูสูงอายุในชุมชนลดลง และเปลี่ยนมาเปน ผูรับมากกวา ทําให

ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองเปนภาระสังคมและครอบครัว  

  ชู ศักดิ์ เวชแพทย ( 2548, หนา 16; อางถึงใน วีรพงษ ยางเดี่ยว)  กลาววา คนเราเม่ือเกิด มา

รางกายมีการเจริญเติบโตอวัยวะตางๆ เรงทํางานตามวันเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือมีอายุมากข้ึน

หนาท่ีการทํางานของอวัยวะตางๆ ก็ยิ่งลดลง การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเปนกระบวนการท่ีหลีกเลี่ยง

ไมไดและเปลี่ยนกลับคืนเหมือนเดิมอีกไมได ซ่ึงกระบวนการนี้เริ่มตนเม่ือเขาสูวัยผูใหญ การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนนี้จะเปนไปในลักษณะการเสื่อมถอย และมีผลกระทบตอตัวบุคคลท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ  

และสังคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผูสูงอายุนั้นสามารถระบุไดดังนี้  

   1) การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย 

    รางกายของผูสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเสื่อมมากก วา

การเจริญเติบโตเซลลตางๆ ในรางกาย สวนใหญทํางานลดลง และมีจํานวน นอยลงเม่ือเทียบกับ

วัยหนุมสาวการเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดข้ึนในทุกระบบหนาท่ีของรางกาย ตามสามารถในการทํางาน
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ของอวัยวะในระบบตางๆ ลดนอยลง ผูสูงอายุจึงมีโอกาสเกิดการเจ็บปวย หรือโรคตางๆ  ไดงาย 

การเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ในรางกายผูสูงอายุดังนี้ 

    (1) ระบบผิวหนัง เม่ืออายุมากข้ึน ผิวหนัง และเนื้อเยื่อจะขาดความเตงตึงไมยืดหยุน 

ผิวหนังปรากฏรอยยน เนื่องจากมีเลือดออกมาหลอเลี้ยงผิวหนังนอยลง ตอมเหง่ือใตผิวหนังขับเหง่ือได

นอยลงเนื่องจากมี การฝอลีบลดขนาดและ จํานวนลดลง มีการ เปลี่ยนแปลงของคลอ ลาเจน แล ะ 

อิลาสติกไฟเบอร ทําใหผิวหนังขาดการยืดหยุน เปนเหตุใหเล็บเปราะมากข้ึนผมและขนมีจํานวนลดลง 

และมีสีจางลงกลายเปนสีเทาหรือสีขาว ผมแหง และรวงงาย 

    (2) ระบบประสาทและ สมอง มีการสูบเสียเซลลประสาท การสังเคราะห

สารนําประสาทสรางไดชา หรือนอยลง จึงทําใหการนําคลื่นประสาทผานจุดเชื่อมของประสาท และ

ท่ีปลายประสาทเขาสูกลามเนื้อชาลงนอกจากนี้เซลลสมองสวนซีรีบรัม และซีรีเบลรั่มเหี่ยวฝอ ทําให

ความคิดความจําเสื่อม ผูสูงอายุจึงมักไมสามารถจําเรื่องราวใหมๆ  ไดแตสามารถ จําเรื่องราวตางๆ  

ท่ีจดจําไวกอนมีการเสื่อมของเซลลสมองไดดี ความเสื่อมถอยของระบบประสาทดังกลาว ทําใหมี

ความหลงลืมไดงาย ย้ําคิดย้ําทํา 

    (3) ระบบประสาทสัมผัส มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท ระบบรับความรูสึก 

การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่นและการรับรส 

    (4) ระบบหัวใจและหลอดเลือด มี การเปลี่ยนแปลงความยืดหยุนผนัง หลอดเลือด

ตีบลง เลือดไหลเวียนไมสะดวกทําใหความดันโลหิตคอยๆ สูงข้ึน 

    (5) ระบบหายใจ มีแคลเซียมมาเกาะ ท่ีกระดูก ออน หลอดลม ฝอยแคบ เล็กลง  

ความยืดหยุนหลอดลมลดลง 

    (6) ระบบทางเดินอาหาร มีฟนท่ีโยกคลอน  หักจนไมเหลือการดูดซึมอาหาร ลดลง 

กระเพาะเล็กลง การบีบตัวของลําไสลดลง เปนสาเหตุของทองผูก 

   2) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ 

     เปน การเปลี่ยนแปลงทางดาน ระบบประสาทสวนกลาง ความรูสึก การ รับรู 

บุคลิกภาพ ความจํา สติปญญา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรม ซ่ึงบอยครั้งท่ีผูสูงอายุมีลักษณะสับสนงาย ความจําเลอะ เลือน หลงลืม ถาหากวา

เครียดมาก การเปลี่ยนแปลงจะไปสูในทางท่ีเลว 

   3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม 

    ในวัยสูงอายุการปฏิสัมพันธกับสังคมเริ่มลดลง ท้ังนี้เนื่องจากภาระหนาท่ี และ

บทบาทในสังคมนี้ลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุมีความยากลําบากในการปรับตัวจนกอใหเกิดความเจ็บปวย

ทางกาย และจิตใจตามมา 
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  วารุณี อุบล ( 2553, หนา 18-20) กลาววา ปญหาทางดานรางกายเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเสื่อมถอย และจากการท่ีมีอาการเจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัว จะสงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

ซ่ึงในผูสูงอายุแตละคนอาจจะประเมินปญหาและมีวิธีการจัดการท่ีแตกตางกัน และสิ่งเหลานี้

จะเปนสิ่งท่ีสามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ังสิ้น  ดังนั้นองคประกอบดานรางกายจึงมีผลตอ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การสูญเสียในลักษณะตางๆ  ท่ีมีผลตอจิตใจผูสูงอายุท้ังโดยตรง หรือผลกระทบ

จากการสูญเสียทางดานรางกาย สามารบงบอกถึงสภาพจิตใจของผูสูงอายุไดเปนอยางดี ดังนั้น จิตใจ

จึงมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบ ตางๆ ซ่ึงมีตั้งแตความสัมพันธ

ในครอบครัวตลอดจนความสัมพันธในกลุมเพ่ือนฝูงหรือญาติๆ จะเปนสิ่งท่ีดีตอ ผูสูงอายุเพราะทําให

ผูสูงอายุมีเพ่ือน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสรางสรรคกิจกรรมทางสังคมรวมกัน ทําให

ผูสูงอายุมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม สงผลใหผูสูงอายุมีความสุข

ในการดําเนินชีวิต ดังนั้นความสัมพันธทางสังคมจึงมีผลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  มนัญชยา หาเคน (2552, หนา 11) กลาววา การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุทางดานรางกาย  

ดานจิตใจ และดานสังคม ตองเผชิญกับปญหานานับปการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานรางกายนั้น 

จะมีความแตกตางไมแนนอนข้ึนอยูกับสมรรถภาพการทํางานของอวัยวะตางๆ และความสมบูรณแข็งแรง

ของรางกายของแตละบุคคล สวนการ เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและทางสังคม เปนสวนท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคลเปนสิ่งท่ีมองไมเห็น สัมผัสไมไดข้ึนอยูกับความรูสึก 

การรับรู การแสดงทาทีและความสัมพันธท่ีมีตอกันของบุคคล ถาผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ได ก็อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตผูสงอายุได 

  โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ เม่ือผูสูงอายุมีอายุมากข้ึน การทํางานของอวัยวะตางๆ 

ก็จะลดลง บทบาททางสังคมก็ลดลงทุกดาน สงผลตอจิตใจของผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุไมสามารถปรับตัว

และทําใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็อาจจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได 

  2.1.3 ความตองการของผูสูงอายุ  

  พจนา ศรีเจริญ ( 2544, หนา 26-27) กลาววา ผูสูงอายุมีความตองการ 5 ดาน ดังนี้  

   1) ความตองการทางดานรางกาย 

    เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมของรางกาย ทําใหผูสูงอายุใหความสําคัญ

ของการใชงานอวัยวะตางๆ ของรางกายใหใชงานไดปกติมากท่ีสุด จึงทําใหมีการดูแลใหความสําคัญ

เปนพิเศษ ผูสูงอายุยังมีความตองการดานปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษา

โรคแตก็ลดลงจากวัยอ่ืนๆ ความตองการสูงสุดคือ ความม่ันคงในชีวิตใหลูกหลาน ดูแลสนใจ เอาใจใส

เปนพิเศษ สอบถามสารทุกขสุกดิบ รับฟงคําสั่ง อบรมสั่งสอน นอกจากนี้ตองการฟนฟูสุขภาพ

ท่ีเสื่อมเสียใหใชงานไดตามสภาพใกลเคียงปกติ 
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   2) ความตองการทางดานสังคมละชุมชน 

    สูงอายุ ตองการการยอมรับฟง ความคิดเห็น และการยกยองจากครอบครัว และ

ชุมชน ตองการการเขากลุมสัมพันธกับบุคคลท่ีมีสภาพทางสังคมคลายคลึงกัน รวมตัวเพ่ือพัฒนาสังคม 

โดยใชประสบการณชีวิตท่ีผานมา ถายทอดความรูประสบการณนั้นใหเยาวชนรุนหลังไวอางอิง 

   3) ความตองการทางดานเศรษฐกิจ 

    ความตองการทางดาน เศรษฐกิจ คือ ความตองการท่ีมีงานทําใหมีรายไดประจํา  

หรือมีรายไดเสริมจากรายไดประจําจากการเกษียณราชการ เพ่ือจะไดไวใชจายในสวนท่ีจําเปน ตอ

การดํารงชีวิต และหยิบยื่นใหลูกหลานมาดูแลเยี่ยมเยือนเอาใจใสเปนบางครั้ง 

   4) ความตองการท่ีจะลดการพ่ึงพาผูอ่ืน 

    ผูสูงอายุมีความตองการท่ีจะดําเนินชีวิตอยางปกติ มีความอิสระในการจะทําอะไร

ดวยตนเองหรือไมพ่ึงพาผูอ่ืนนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หากตองการความชวยเหลือจะขอความชวยเหลือ

จากบุตรหลานของตนเองในอันดับแรก 

   5) ความตองการความรูและประสบการณใหมๆ ในสังคม 

    ความตองการความรูและประสบการณใหมๆ ในสังคม เชน เขากลุม ชมรมผูสูงอาย ุ

เยี่ยมเยือนกลุมสนใจเดียวกัน ไดพบปะสังสรรค งานอดิเรกไปวัด ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน โทรศัพท คุยกับ 

บุตรหลาน และผูสนิท หรือไปพักผอนหาท่ีรับประทานอาหารแปลกๆ ความตองการของผูสูงอายุ

ท่ีกลาวมาท้ังหมด  

 2.1.4 บทบาทของผูสูงอายุในสังคมไทย 

  สังคมไทยในอดีตท่ีผานมา จะเห็นวา เปนสังคมท่ียึดม่ันในประเพณีการใหความเคารพยกยอง

และยําเกรงผูอาวุโสในครอบครัว เชน ปู ยา ตา ยาย เปนอยางมาก ดังนั้นผูสูงอายุในยุคนั้นจึงเปนผูมี

บทบาทและมีอิทธิพลอยางมากในครอบครัวไทย ผูสูงอายุจะไดรับความเคารพอยางสูง ไดรับความรัก

อยางมากจากลูกหลาน ผูสูงอายุสวนใหญจะไมถูกทอดท้ิงใหออกจากครอบครัว ตรงกันขาม กับผูท่ีมี

บทบาทท่ีเต็มไปดวยความรับผิดชอบอยางมากในครอบครัวไทย  โดยเปนผูใหความรักความ อบอุน

ใหกําลังใจแกลูกหลาน (คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมปสากลวาดวยผูสูงอายุดานวิชาการ, 2540, 

หนา 59-61) เพราะผูสูงอายุสวนมากจะมีความรอบคอบใจเย็น มีประสบการณมากในการพูดจาเพ่ือให

ลูกหลานเกิดความเขาใจกัน ซ่ึงบทบาทตางๆ ของผูสูงอายุในสังคมไทยกอนท่ีจะมีความเปลี่ยนแปลง

รูปแบบครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวอยางแพรหลายมากข้ึนนั้นพอสรุปประเด็นไดดั งนี้ 

(พจนา ศรีเจริญ, 2544, หนา 15-16) 

   1) เปนศูนยรวมจิตใจ ครอบครัวใดท่ีมีผูสูงอายุอยูในครอบครัว เชน ปู ยา ตา ย าย 

พอ แม ครอบครัวนั้นจะเต็มไปดวยความอบอุน ลูกหลานมักจะรวมกันเปนปกแผนและมีความสามัคคีกัน

ดีกวาครอบครัวท่ีไมมีผูสูงอายุอยูดวย 
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   2) เปนผูสมานรอยราว บางครอบครัวเม่ือมีการทะเลาะเบาะแวงกันผูท่ีจะสมานรอยราว

ใหแกสมาชิกในครอบครัวไดดีก็คือ ผูสูงอายุนั่นเอง เพราะคนไทยมีวัฒนธรรมของการเคารพผูใหญ  

ดังนั้น เม่ือเกิดการทะเลาะกันระหวาง สมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุจะเปนผูสมานรอยร าว 

โดยการไกลเกลี่ยใหคืนดีกันได 

   3) เปนคลังปญญา ในบางครั้งครอบครัวอาจประสบปญหาขัดแยงภายในครอ บครัว

แลวหาทางแกไขหรือหาทางออกไมได เพราะปญหาหลายๆ อยางไมอาจแกไดโดยอาศัยแตเพียงความรู 

อยางเดียว ยังตองอาศัยประสบการณและความชํานาญเปนองคประกอบซ่ึงผูสูงอายุสวนมาก

มักจะผานประสบการณมากอน จึงเปนผูใหคําแนะนําในการแกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี 

   4) เปนครูสําหรับลูกหลาน ผูสูงอายุเปนครูโดยวิญญาณเพราะผูสูงอายุมักพอใจสั่งสอน

ลูกหลานในเรื่องท่ีตนเห็นวาสําคัญ เชน มารยาท วัฒนธรรมประเพณี การดําเนินชีวิตแมแตเรื่องของ

การประกอบอาชีพ ซ่ึงหลายคนไดดีเปนสวนใหญในภายหลังก็เพราะการอบรมสั่งสอนของผูสูงอายุ  

การสอนของผูสูงอายุมักจะเปนการสอนดวยความรักและหวงใยจริงๆ และจะพยายามใหสิ่งท่ีดีท่ีสุด

สําหรับลูกหลาน 

   5) เปนกําลังใจใหกับลูกหลาน บทบาทท่ี สําคัญอีกประการหนึ่งของผูสูงอายุ คือ

เปนกําลังใจใหแกลูกหลาน เม่ือ ลูกหลานเกิดการทอแทใจหรือหมดกําลังใจในการ ดําเนินชีวิตใหถึง

จุดหมายท่ีตั้งไว ผูสูงอายุซ่ึงเปนผูผานชีวิตมามาก จะเปนผูใหกําลังใจแกลูกหลานเปนอยางดี  

เพ่ือใหพยายามควา หลักชัยในชีวิตใหไดตามท่ีมุงหวังไว 

   6) เปนผูสานตอวัฒนธรรมอันดีงาม สังคมไทย ในปจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของไทยนับวันจะคอยๆ เลือนราง ไป เพราะวัฒนธรรมตะวันตกคอยๆ  เขามามีอิทธิพล ตอ

เด็กรุนใหม เด็กและวัยรุนสมัยใหมไมคอยจะมีระเบียบเรียบรอย ซ่ึงหากครอบครัวใดมีผูสูงอายุ

คอยชวยดูแลลูกหลานในบาน เด็กก็ยังมีความเกรงใจและมักจะถูกขัดเกลาในดานกิริยามารยาท ดังนั้น 

ผูสูงอายุจึงเปนผูท่ีมีบทบาทในการสืบสานวัฒนธรรมใหแกลูกหลานตอไป 

 

2.2 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 

  2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  เจษฎา บุญทา (2545, หนา 6) กลาววา คุณภาพชีวิตหมายถึง การรับรูความพึงพอใจในชีวิต 

การมีความสุข การรับรูสถานะของบุคคลในการดําเนินชีวิตในสังคมโดยสัมพันธกับเปาหมาย และ

ความคาดหวังของตนและความพึงพอใจในชีวิตท้ังในดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และ

สภาพแวดลอมของบุคคล ภายใตวัฒนธรรมและบริบทของสังคมของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม 

ภายใตวิถีชีวิตของแตละบุคคล 
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  พจนา ศรีเจริญ ( 2544, หนา 31) กลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตอยูใน สังคม

อยางมีความสุขท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของสังคม และเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมและประเทศ 

  ภาณุ จันทรเมือง (2551, หนา 26) กลาววา คุณภาพชีวิต แบงไดเปน 2 สวน คือ สวนจําเปน

ระดับพ้ืนฐาน ทําใหพอมีชีวิตอยูได ประกอบดวยปจจัย 4 อยางพอเพียง มีสุขภาพแข็งแรง มีความม่ันคง

และมีอิสระ และสวนท่ีจําเปนตอการเพ่ิมคุณภาพชีวิต เพ่ือทําใหความเปนอยูดีข้ึน ประกอบดวย

มีคานิยมท่ีเหมาะสม มีจุดมุงหมายของชีวิต มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

  ศรินยา สุริยะฉาย ( 2552, หนา 32) กลาววา  คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีชีวิตสามา รถ 

ดําเนิน ไปไดอยางมีความสุข  โดยประกอบดวยความสุข ทางรางกาย อารมณ ความคิด จิตใจ และ

การไดรับการยอมรับจากสังคม กลาวคือ เม่ือผูสูงอายุไดรับการตอบสนองอยางครบถวนจะทํา ให

เปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดําเนินชีวิตไปไดอยางมีความสุข ไมเกิดปญหาท้ังแกตนเองและ

แกสังคม 

  มะสาอุดี บาโด ( 2552, หนา 11-12) คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ของ

บุคคลซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลายประการท่ีจะทําใหชีวิตมีคุณภาพ ไดแก การมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ มีภาวะเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตท่ีพอเพียง 

อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี มีสังคมท่ีเก้ือหนุน มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และยังรวมถึงความพึงพอใจ

ตอองคประกอบตางๆ ท่ีมีอยูหรือเปนอยู 

  เฉลียว เกษจันทรทิวา (2553, หนา 11) คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข

และพึงพอใจในชีวิต ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ท่ีเก่ียวของกับสภาพความ เปนอยูและ

การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม เปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย ดาน จิตใจ 

ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของ

แตละบุคคล 

  สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคนอ่ืนๆ (2540, หนา 5) คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี 

มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิตท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และการดําเนินชีวิตของปจเจก บุคคล

ในสังคม เปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสัง คม 

สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละคน 

  ชุติ เดช เจียนดอน (2554, หนา 14) คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตดานรางกาย

และจิตใจ สามารถประกอบกิจกรรม ตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีของรางกาย มีภาวะทางอารมณ และ

สุขภาพจิต สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม 
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  ธมลวรรณ รอดเข็ม (2554, หนา 21) คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตอยูดวยความพึงพอใจ

ในสิ่งท่ีตนไดสัมผัส ท้ังทางรางกายและจิตใจ ท้ังนี้ความรูสึกดังกลาวจะข้ึนอยูกับบุคคล  สังคม และ

วัฒนธรรมแวดลอมของบุคคลนั้นๆ 

  มนัญชยา หาเคน ( 2552, หนา 17) คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุข คื อ 

มีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และสภาพแวดลอมของ บุคคล

ในการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก การมีสุขภาพท่ีดี ไมมีการเจ็บปวยท่ีเปนอุปสรรค ในการทํางาน  

การไดรับการผอนคลายดานจิตใจ การพึงพอใจในรายได และการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือน  

ตลอดจนการรับรูและพึงพอใจในสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  ดรุณี บุญทาเลิศ ( 2555, หนา 20) คุณภาพชีวิต หมายถึง  ลักษณะ ของการดํารงชีวิต

การมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความพึงพอใจ มีสภาพแวดลอมท่ีดี สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข 

  โดยสรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตอยูในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม มีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง อยูในสิ่งแวดลอม

ท่ีดี สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

  2.2.2 ความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

  สิงหา จันทริยวงษ (2551, หนา 28) กลาววา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุชนบท แบงได 2 ประการ 

คือ องคประกอบภายใน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม

ทางสังคม สวนองคประกอบภายนอก ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษา  

ดานสิ่งแวดลอม และสวัสดิการคุมครอง  

  กัลยาณี ทองสวาง (2546, หนา 23) คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หมายถึง ระดับสภาพการดํารงชีวิต

ของผูสูงอายุ 6 ดาน ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สถานภาพทางเศรษฐกิจ  

สถานภาพทางสังคม สภาพแวดลอม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

  น้ําผึ้ง ทองศรี ( 2550, หนา 12) คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หมายถึง ความสามารถ ในการปฏิบัติ

กิจกรรมประจําวัน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และ

ความพึงพอใจในชีวิต 

  กรมสุขภาพจิต ( 2552) คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ หมายถึง การท่ีผูสูงอายุมีสุขภาพ

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ท่ีมีความสุข การกินดีอยูดี มีเศรษฐกิจท่ีม่ันคง ไมมีโรคภัยไข เจ็บ

และมีการดําเนินชีวิตสภาพความเปนอยูท่ีดีไดอยางเหมาะสม มีองคประกอบของผูสูงอายุ 5 ดาน

ดังนี้ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานความม่ันคงในชีวิต 
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  วีนัส วัยวัฒนะ ( 2550, หนา 25) คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หมายถึง การรับรูของผูสูงอายุ

ท่ีมีตอสถานะของตนเองท้ังในความตองการสวนหนึ่งของความเปนมนุษยและการดําเนินชีวิตของ

ปจเจกบุคคลในสังคม อันบงบอกถึงวัฒนธรรม คานิยมเปาหมายของบุคคล 

  ดวงใจ คําคง (2554, หนา 34) คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หมายถึง การรับรู และความพึง พอใจ

ในการดํารงชีวิต ของผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ในสิ่งท่ีตนเปนอยูอยางมีความสุข ตามสภาพความ เปนอยู

และสภาวะรอบๆ ตัวเอง ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ หรือ สามารถจัดการสถานการณ

ท่ีเกิดข้ึนไดโดยใชประสบการณชีวิตของแตละบุคคล  

  ทิพยอรุณ สมภูศรี ( 2550, หนา 7) คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ

บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีเกิดข้ึนในดานรางกาย จิตใจ และสังคมเปนหลัก 

  โดยสรุป คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หมายถึง การท่ีผูสูงอายมีุสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 

ท่ีมีความสุข ไมมีโรคภัยไขเจ็บ มีความพอเพียงของรายได สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ไมเปนภาระของผูอ่ืน และสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย 

  2.2.3 องคประกอบคุณภาพชีวิต 

  พจนา ศรีเจริญ ( 2544, หนา 37-38) ไดสรุปเครื่องชี้วัดจากแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิตโดยใชพ้ืนฐานในการกําหนดตัวแปรตาม เก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  โดยวิธีการ

ผสมผสานแนวคิดตางๆ ท่ีศึกษา สรุปไดตัวแปรดังตอไปนี้  

   1) สุขภาพรางกาย 

   2) ท่ีอยูอาศัย 

   3) อาหาร 

   4) ความพอเพียงของรายได 

   5) สภาพจิตใจ 

   6) การทํางาน 

   7) สวัสดิการทางสังคม 

   8) เครื่องนุมหม 

   9) นันทนาการ 

  สิงหา จันทริยวงษ (2553) กลาววา องคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทเปนภาพรวม

แบงออกไดเปน 2 ประการ คือ องคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายนอก ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ

และบทบาทหญิงชาย สภาพทางความเชื่อและสังคมวัฒนธรรมประเพณี สภาพทางการศึกษาในฐานะ

สังคมประกิตและภูมิปญญา สภาพทางสิ่งแวดลอม และสภาพทางสวัสดิการคุมครอง และองคประกอบ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใน ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการปฏิบัติ  
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  เจษฎา บุญทา ( 2545, หนา 24 ) กลาววา ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตดีไดนั้นจะตองประกอบ

ไปดวย ความพึงพอใจ ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยผูสูงอายุสวนใหญตองการ

ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว มีความพึงพอใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ  ดวยตนเอง 

ทําใหไมรูสึกพ่ึงพาคนอ่ืน ทําใหรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา จึงสงผลใหผูสูงอายุสวนใหญสนใจท่ีจะ ดูแล

สุขภาพรางกายของตนเอง และมีความพึงพอใจในสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทาง สังคม 

ตามความเหมาะสม 

  มะสาอุดี บาโด ( 2552, หนา 18-19) แบงองคประกอบคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ดาน คือ 

องคประกอบคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย เปน องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต อยูอยางมี

คุณภาพของบุคคล ท่ีสามารถมองเห็นเปนรูปประธรรมไดอยางชัดเจน ไดแก อาหาร เครื่อ งนุงหม 

ท่ีอยูอาศัย รายได สุขภาพ สิ่งแวดลอม เปนตน และองคประกอบคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิ สัย 

เปนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับดานจิตใจและเปนประสบการณตรงของบุคคลท่ีเปนสิ่งนามธรรม 

ไดแก ความพึงพอใจ ความสุข อารมณ ความรูสึกนึกคิด คุณธรรม ความพึงพอใจในชีวิต เปนตน 

  เฉลียว เกษจันทรทิวา ( 2553, หนา 14) กลาววา การจัดกลุมเกณฑของการประเมิน

คุณภาพชีวิต สามารถท่ีจะรวบรวมประเด็นหลักท่ีสําคัญได คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสิ่งแวดลอม 

ดานสุขภาพชุมชนและสังคม ดานการศึกษา ดานอาชีพและเศรษฐกิจ ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ธมลวรรณ รอดเข็ม (2554, หนา 23) กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิต ควรประกอบดวย 

ความสุข สมบูรณของรางกาย จิตใจ รวมถึงสภาพแวดลอม สังคม และการใชชีวิตประจําวัน อันเปนท่ี

พึงพอใจของแตละบุคคล 

 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอาย ุ

 

  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ในปจจุบันยังไมมีทฤษฎีใดอธิบายเก่ียวกับผูสูงอายุ ได

อยางครบถวน ท้ังทาง รางกาย จิตใจและสังคม ตองใชหลายๆ  ทฤษฎีมาอธิบายประกอบกัน  

นักวิชาการหลายทานไดแบงทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุดังนี้ 

  จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ  (2533, หนา 56-58) ไดสรุปทฤษฎีเก่ียวกับ

ผูสูงอายุ ไวดังนี้ 

  2.3.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการ ( evolution theory) เชื่อวามนุษยเปนสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการ

อยูเสมอตามสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้เพ่ือการอยูรอด แตเม่ืออายุมากข้ึน ก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได 
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  2.3.2 ทฤษฎีทางชีววิทยา ( biologic theory) เชื่อวามนุษยประกอบดวย 3 องคประกอบ 

คือ เซลลท่ีสามารถเพ่ิมตัวเองตลอดการมีชีวิต เซลลท่ีไมสามารถแบงตัวเองและองคประกอบ อ่ืนๆ 

ท่ีไมใชเซลล 

  2.3.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยา ( psychologic theory) เปนทฤษฎีเก่ียวกับกลไก การเจริญ

ดานจิตวิทยา หรือทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุท่ีทําใหผูสูงอายุมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไป โดยเชื่อมโยง

ทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเขามาเก่ียวของ เพราะเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมของผูสูงอายุนั้นเปนการพัฒนาและปรับตัวของความนึกคิด  ความรู ความเขาใจ แรงจูงใจ 

การเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะตลอดจนสังคมท่ีผูสูงอายุนั้นๆ อยูอาศัย ทฤษฎีนี้มี 2 แนวคิด คือ 

   1) ทฤษฎีบุคลิกภาพ (personality theory) กลาววา ผูสูงอายุจะสุขหรือทุกขข้ึนอยูกับ

ภูมิหลังและการพัฒนาของผูนั้น ถาผูสูงอายุเติบโตข้ึนมาดวยความม่ันคง อบอุน มีความรักแบบถอยที

ถอยอาศัย เห็นความสําคัญของคนอ่ืน รักผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มักจะเปนผูสงูอายุ

ท่ีคอนขางมีความสุข สามารถอยูกับลูกหลาน หรือผูอ่ืนไดโดยไมคอยมีความเดือดเนื้อรอนใ จ 

แตถาผูสูงอายุท่ีเติบโตมาในลักษณะท่ีรวมมือกับใครไมเปน ไมอยากชวยเหลือผูใด จิตใจคับแคบถือวา

ตัวใครตัวมัน และมักรูสึกวาตนเองทําคุณกับใครไมข้ึน มักเปนผูสูงอายุท่ีไมคอยมีความสุข ชีวิตบั้นปลาย

มักจะเศราสรอยนาสงสาร 

   2) ทฤษฎีความปราดเปรื่อง  (intelligence theory) เชื่อวาผูสูงอายุท่ียังปราดเปรื่อง 

และคงความเปนปราชญ เปนผูท่ี มีความสนใจในเรื่องตางๆ มีการคนควาและพยายาม เรียน รู 

อยูตลอดเวลา ผูท่ีมีลักษณะเชนนี้จะตองเปนผูท่ีมีสุขภาพดีและมีเงินใชสอยโดยไมเดือดรอน

เปนเครื่องเก้ือหนุน 

  2.3.4 ทฤษฎีทางสังคม วิทยา ( sociality theory) กลาวถึง  แนวโนมบทบาทของบุค คล 

สัมพันธภาพ และการปรับตัวทางสังคมในชวงทายของชีวิต ซ่ึงมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องไปถึงทฤษ ฎี

ทางชีววิทยาและจิตวิทยา ทฤษฎีแนวนี้พยายามวิเคราะหเหตุท่ีทําใหผูสูงอายุตองมีสถานภาพทางสงัคม

เปลี่ยนไป ไดแก ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทฤษฎีจํานวนสัมพันธ ทฤษฎีแหงการยอมรับ  

ทฤษฎเีกียรติภูมิ ทฤษฎีไรภาระผูกพัน ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม และทฤษฎีการถอยจาก สังคม ดังนี้

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว เชื่อวาสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมนั้น ถาสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานภาพของผูสูงอายุในสังคมนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปดวย 

   1) ทฤษฎีจํานวนสัมพันธ เชื่อวาสถานภาพของผูสูงอายุในสังคมใดจะเปนอ ยางไร 

ข้ึนอยูกับจํานวนผูสูงอายุในสังคมนั้น ถาในสังคมมีผูสูงอายุนอยสถานภาพของผูสูงอายุก็มักจะ ดีกวา

ในสังคมท่ีมีผูสูงอายุมาก 
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   2) ทฤษฎีแหงการยอมรับ เชื่อวาการพัฒนาการตามวัยของผูสูงอายุเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง

ไมได คือ เม่ือบุคคลยิ่งมีอายุมากข้ึน ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและสังคมจะยิ่งนอยลง เนื่องจากสภาพ

ความเสื่อมถอยของรางกาย 

   3) ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม เชื่อวา ผูสูงอายุท่ีสามารถดํารงกิจกรรม ทางสังคมไว ได 

จะเปนผูมีความพึงพอใจในชีวิตสูงสุด มีภาพพจนเก่ียวกับตนเองในทางบวก 

   4) ทฤษฎีการถอยจากสังคม กลาววา ผูสูงอายุสวนใหญจะคอยๆ หนีจากคนอ่ืนในสังคม 

แตถาไดมาอยูในสภาพแวดลอมเหมือนเดิม ผูสูงอายุจะมีความพอใจเปนอยางมาก และถาสิ่งแวดลอมด ี

ลักษณะทางสังคมดี มีการยอมรับ เปดโอกาสและเคารพในตัวผูสูงอายุ จะเปนเหตุสงเสริมใหผูสูงอายุ

เขามารวมในสังคมมากกวาท่ีจะถดถอย  

  กัลยาณี ทองสวาง ( 2546) ไดสรุปทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุจะกลาวถึงการพัฒนา

ทางดานรางกาย ไดแก การเปลี่ยนแปลงของเซลลตางๆ การเปลี่ยนแปลง ของอวัยวะตางๆ และ

การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ มีท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงประกอบดวย 6 อยาง คือ  

   1) ความวิตกกังวล 

   2) ความพึงพอใจในชีวิต 

   3) สุขภาพท่ัวไป 

   4) สภาวะสุขภาพจิตทางดานบวก 

   5) การควบคุมตนเอง และ 

   6) ความกระปรี้กระเปรามีชีวิตชีวา 

  รวมท้ังความตองการรวมกิจกรรมตางๆ การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กับผูสูงอายุ  

รวมท้ังการสรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหเกิดความสุขท้ังทางกายและจิตใจ 

  มะสาอุดี บาโด ( 2552, หนา 21-23) ไดศึกษารวบรวมทฤษฎีทางสังคมของผูสูงอายุไว ดังนี้ 

   1) ทฤษฎีบทบาท ( role theory) อายุจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ประการหนึ่ง

ในการท่ีกําหนดบทบาทของแตละบุคคลในแตละชวงชีวิตท่ีดําเนินไปของบุคคลนั้น ดังนั้น บุคคล

จะปรับตัวตอความเปนผูสูงอายุไดดีเพียงใด จึงนาจะข้ึนอยูกับการยอมรับถึงบทบาทในแตละชวงชีวิต

ท่ีผานมาของตนเอง อันจะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมท่ีกําลังจะมาถึงหรือกําลัง

จะเปลี่ยนไปในอนาคต 

   2) ทฤษฎีกิจกรรม ( activity theory) เชื่อวากิจกรรมทางสังคมเปนแกนแทของชี วิต

และจําเปนสําหรับทุกวัย กิจกรรมจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสูงอายุ ท้ังนี้เนื่องจากการมีบทบาท ท่ีดี

ทางสังคมของผูสูงอายุข้ึนอยูกับความคลองแคลวท่ียังคง อยู ทัศนะถูกตองเพียงใดนั้น เปนผลมาจาก

กรสังสรรคและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมไวไดจะเปนผูมีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน

เก่ียวกับตนเองในดานบวก ทฤษฎีกิจกรรมเปนทฤษฎีท่ีเชื่อวาผูสูงอายุจะมีชีวิตเปนสุขไดนั้น ควรมีบทบาท
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หรือกิจกรรมทางสังคมตามควร เชน การมีงานอดิเรกทําหรือการเปนสมาชิกกลุม กิจกรรม ส มาคม 

ชมรม เปนตน 

   3) ทฤษฎีการแยกตนเอง (disengagement theory) ผูสูงอายุมีประสบการณเรื่องราว

ท่ีตนเองตองสูญเสียบทบาททางสังคมและพละกําลังท่ีถดถอยนอยลง ดังนั้นจึงตองการท่ี จะถอดถอน

ตนเองออกจากการเปนผูผลิต และการแขงขันในหนาท่ีการงานตางๆ เหมือนเม่ือสมัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู

ชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุท่ีถอดถอนตนเองออกจากการมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมสามารถท่ีจะมีเวลา

ในการสรางสัมพันธภาพ ท่ีดีแกบุคคลในครอบครัวไดมากกวาผูสูงอายุท่ีใชเวลาสวนใหญทํางานหรือ

กิจกรรมนอกบาน 

   4) ทฤษฎีความตอเนื่อง ( continuity theory) กลาววา ผูสูงอายุจะแสวงหาบทบาท

ทางสังคมใหมมาทดแทนบทบาททางสังคมเกาท่ีตนสูญเสียไปและยังคงสภาพท่ีจะพยายามปรับตนเอง

ใหเขากับสภาพแวดลอมใหมอยางตอเนื่องอยูเสมอ 

   5) ทฤษฎีระดับข้ันอายุ ( age stratification theory) สังคมใหคุณคาของบุคคล

แตกตางกันไปตามระดับข้ันอายุ ตามทฤษฎีระดับข้ันอายุนี้ผูสูงอายุจะมีบทบาทท่ีเปนอิสระและ

มีบทบาทท่ีคอนขางจํากัดในสังคมยุคใหม 

 

2.4 การวัดคุณภาพชีวิต 
 

  การวัดระดับคุณภาพชีวิตหรือการประเมินคุณภาพชีวิตข้ึนอยูกับแนวคิดและวัตถุประสงค

ของการศึกษาของแตละบุคคลดังนี้ 

  2.4.1 องคการยูเนสโก ( UNESCO, 1980, หนา 312) ไดใหเกณฑการวัดคุณภาพ ชีวิตไว 

2 ดาน คือ  
   1) ดานวัตถุวิสัย ( objective) เปนการวัดโดยอาศัยขอมูลดาน รูปธรรมท่ีวัดได เ ชน 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน 

   2) ดานจิตวิสัย ( subjective) การประเมินขอมูลดานจิตวิทยา ซ่ึงอาจทําได

โดยการสอบถามความรูสึก และเจตคติตอประสบการณของบุคคลเก่ียวกับชีวิต การรับรูตอสภาพ

ความเปนอยูการดํารงชีวิต รวมท้ังสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต 

  2.4.2 สุวัฒน มหัตนิรันดร และคนอ่ืนๆ ไดแปลและพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชุดยอฉบับ

ภาษาไทย จากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตยอขององคการอนามัยโลกฉบับภาษาอังกฤษแบงเปน 4 ดาน คือ 

   1) ดานรางกาย คือการรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซ่ึงมีผลตอชีวิตประจําวัน 

เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสบาย ไมมีความเจ็บปวด

การรับรูถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดของรางกายได การรับรูถึงพละกําลัง
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ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องการนอนหลับและพักผอน ซ่ึงการรับรูเหลานี้มีผลตอ

การดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความอิสระท่ีไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน การรับรูถึงความสามารถ

ในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การรับรู ถึง

ความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนเองไมตองพ่ึงพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ืนๆ 

เปนตน มี 7 ตัวชี้วัด ไดแก 

    (1) ความเจ็บปวดและความไมสบาย 

    (2) กําลังวังชาและความเหนื่อยลา 

    (3) การนอนหลับพักผอน 

    (4) การเคลื่อนไหว 

    (5) การดําเนินชีวิตประจําวัน 

    (6) การใชยาหรือการรักษา 

    (7) ความสามารถในการทํางาน 

   2) ดานจิตใจ คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรูความรูสึกทางบ วก

ท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู

ถึงความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถ

ในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ของตน การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือกังวล  

การรับรูเก่ียวกับความเชื่อตางๆ ของตน ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อ

ดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต อ

การดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน มี 6 ตัวชี้วัด ไดแก 

    (1) ความรูสึกในดานดี 

    (2) การคิด การเรียน ความจํา และสมาธิ 

    (3) การนับถือตนเอง 

    (4) ภาพลักษณ และรูปราง 

    (5) ความรูสึกในทางท่ีดีและไมดี 

    (6) จิตวิญญาณ ศาสนา ความเชื่อสวนบุคคล 

   3) ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืน 

การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือ

บุคคลอ่ืนในสังคมดวย รวมท้ังการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ มี 3 ตัวชี้วัด ไดแก 

    (1) สัมพันธภาพทางสังคม 

    (2) การชวยเหลือสนับสนุนทางสังคม 

    (3) กิจกรรมทางเพศ 
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   4) ดานสิ่งแวดลอม คือ การรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เช น 

การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต  การรับรูวาไดอยูใน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชน ดานการเงิน

สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาส ท่ีจะไดรับขาวสารหรือฝกฝน

ทักษะตางๆ การรับรู วาตนไดมีกิจกรรม สันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาวางเปนตน มี 8 ตัวชี้วัด  

ไดแก 

    (1) ความปลอดภัยทางรางกาย และความม่ันคงในชีวิต 

    (2) สภาพแวดลอมของบาน 

    (3) แหลงการเงิน 

    (4) การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคม 

    (5) การรับรูขอมูลขาวสารและทักษะใหมๆ 

    (6) การมีสวนรวม มีโอกาสพักผอนหยอนใจ และมีเวลาวาง 

    (7) สภาพแวดลอม 

    (8) การคมนาคม 

  เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิต หรือการประเมินคุณภาพชีวิต ข้ึนอยูกับแนวคิดตัวชี้วัด

ผูสูงอายุมีท้ังทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม จะเปนตัวกําหนด ไดวา

ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได  

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ นอกจากปจจัย

ตางๆ ตามท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา ยังมีปจจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผูสูงอายุท่ีอาจจะมีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนี้ 

  วิไลพร ขําวงษ และคนอ่ืนๆ ( 2554) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพ ชีวิต

ผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 

66.1 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกองคประกอบมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในระดับปาน กลาง 

โดยดานรางกายคิดเปน รอยละ 75.7 ดานจิตใจ รอยละ 53.7 ดานสัมพันธภาพทางสังคม รอยละ 66.0 

และดานสิ่งแวดลอม รอยละ 62.6 และพบวาปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  

รายไดและฐานะการเงินมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

  วีนัส วัยวัฒนะ (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว

กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 
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อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ของผูสูง อายุ 

ในดานสุขภาพกาย สภาพจิตใจ ความสัมพันธทางสังคมและสภาพแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และท่ีระดับ .05 เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานสภาพจิตใจและ

ความสัมพันธทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคุณลักษณะดานครอบครวั  

ประกอบดวย สถานภาพสมรสและสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุในดานสุขภาพกาย สภาพจิตใจ ความสัมพันธทางสังคมและสภาพแวดลอมอยาง มีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  กัลยาณี ทองสวาง ( 2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในเคหะชุมชนออเงิน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมของผูสูงอายุอยูในระดับ

ปานกลาง ไดแก ดานความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรมประจําวัน สถานภาพทางเศรษฐ กิจ 

สถานภาพทางสังคม สภาพแวดลอม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก เพศ 

  อารดา ธีระเกียรติกําจร ( 2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล ตําบล 

สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด

คือ ปจจัยสังคม กลาวคือ การไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และการไดเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน 

จะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสูงข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 รองลงมาคือ อาชีพ

กอนอายุ 60 ปท่ีมีรายไดแนนอน จะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสูงข้ึน ท่ีระดับ นัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.001 อันดับสุดทายคือ การท่ีผูสูงอายุมีสถานภาพสมรสและคูสมรสยังมีชีวิตอยู ทําใหระดั บ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสูงข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนการท่ีผูสูงอายุเปนเพศชายหรือ

เพศหญิงไมมีผลตอระดับคุณภาพชีวิต 

  วาสนา เลาตง ( 2555) ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ี มี 

อายุ ระดับการศึกษา รายได และลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัวตางกันจะมีระดับคุณภาพชีวิต

ท่ีแตกตางกัน และผูสูงอายุท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และสมาชิกกลุมทางสังคมท่ีแตกตางกัน 

จะมีคุณภาพชีวิตท่ีไมแตกตางกัน 

  ภาณุ จันทรเมือง ( 2551) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา เพศ

มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับ อายุ อาชี พ 

รายได มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ดานสวัสดิการสังคม 
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  สัญญา รักชาติ ( 2544) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิต ของ

ผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางสวนใหญ อยูใน

ระดับดี การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานกับคุณภาพชีวิตพบวาระดับการศึกษาและรายได

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน เพศ สถานภาพ สมรส 

ลักษณะครอบครัว และเขตท่ีอยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต 

  พจนา ศรีเจริญ ( 2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอ ายุ 

ในสมาคมขาราชการนอกประจําการในจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ 

รอยละ 15.3 อยูในระดับสูง รอยละ 66.7 อยูในระดบัปานกลาง และรอยละ 18.0 อยูในระดับ ต่ํา 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  กับระดับคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ พบวาปจจัยเศรษฐกิจ

และสังคม ไดแก การเปนสมาชิกกลุม กิจกรรมในเวลาวาง ตําแหนงหนาท่ี ภาระหนี้สินและ รายได 

มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  อาคม ปฐมสีมากุล (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ : 

กรณีศึกษาผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา

พบวา ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

ไดแกปจจัยดานเศรษฐกิจในเรื่องของภาระหนี้สิน สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยครอบครัว และปจจัยสังคม 

  ธาริน สุขอนันต (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานสว น 

จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม และการไมรับสวัสดิการกองทุน

ผูสูงอายุ 

  วีรพงษ ยางเดี่ยว ( 2554) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ในเขตชนบท จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในเขตชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ การดูแลเอาใจใสจากคนในครอบครัว  และระบบ

การดูแลสุขภาพ 

  เจษฎา บุญทา ( 2545) ศึกษาเรื่อง  คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมหอพระ อําเภอ แมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ  79.49 

เม่ือแยกพิจารณารายดานพบวา ดานรางกายมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี รอยละ 68.95 ดานจิตใจ

มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี รอยละ 82.93 ดานความสัมพันธทางสังคมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี  

รอยละ 85.20 และดานสิ่งแวดลอมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี รอยละ 81.21 

  ปุญญพัฒน ไชยเมล บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต

และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัด
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พัทลุง ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีศึกษา  ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว และพบวา ไมมี

ปจจัยใดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

  น้ําผึ้ง ทองศรี ( 2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา พบวา ลักษณะการอยูอาศัยตางกัน

มีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกัน ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตแตกตางจากผูสูงอายุ

ท่ีไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตางกัน

มีระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน  

  จันทรเพ็ญ ทะเรรัมย (2551) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ : กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแตละดาน พบวาโดยเฉลี่ยผูสูงอายุมีความสามารถ

ในดาน การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ในระดับดี ดานสุขภาพจิต โดยเฉลี่ยอยูในระดับปาน กลาง 

ดานสถานะภาพทางสังคม โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับไมดี ดานสภาพแวดลอมโดยเฉลี่ยผูสูงอายุมีสภาพแวดลอมท่ีไมดี ดานสุขภาพกาย โดย เฉลี่ย

ผูสูงอายุมีสุขภาพกายอยูในระดับไมดี 

  วนัสนันท แฮคํา (2553) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของครอบครัวในการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุชุมชนเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การเขารวม

กิจกรรมกระบวนการกลุม 3 ข้ันตอน ทําใหครอบครัวเกิดความรูสึกเขาใจ ทัศนคติ และมีความตระหนัก

ตอการแสดงบทบาทในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย  

ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม โดยครอบครัวมีสวนรวมในการวิเคราะห

ปญหาในการอยูรวมกับผูสูงอายุ ความบกพรองในการเปนผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนรวมคิดและ

รวมดําเนินกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การประเมินหลังจากเขารวมกิจกรรมพบวา 

บทบาทของครอบครัวในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับปฏิบัติปานกลาง 

เปนระดับปฏิบัติมาก สวนการรับรูบทบาทของครอบครัวในดานจิตใจ ความสัมพันธ ทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับปฏิบัติปานกลาง เปนระดับปฏิบัติมาก 

  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา การท่ีจะทําใหผูสูงอายุ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ คือ ผูสูงอายุตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางรางกาย จิตใจ มีความสัมพันธท่ีดี

กับสังคม อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม โดยมีปจจัยท่ี เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือ 

เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกใน ครอบครัว สถานะในครอบครัว 

รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน ภาระหนี้สิน การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ โรคประจําตัว ผูดูแล

ยามเจ็บปวย ปจจัยเหลานี้คาดวาจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สําหรับในการวิจัย
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ครั้งนี้ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาวิจัยมีความครอบคลุมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอมของ

ผูสูงอายุ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

        การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบล

เกาะขนุน การวิจัยเชิงสํารวจ ( survey research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และ

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  

       3.1.1 ประชากร  

        ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป  จํานวน 1,344 คน 

ในตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

        3.1.2 กลุมตัวอยาง  

        กลุมตัวอยาง คัดเลือกจากประชากรผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 309 คน  

        คํานวณขนาดกลุมตัวอยางกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ี 95% และมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 

5% (e=0.05) ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (1937, pp. 727-728) 

ดังนี้ 

   n =      

 

 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 N แทน ขนาดประชากร  

 e แทน ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  

        แทนคาจากสูตร N = 1,344, e = 0.05 

 

    n =        

 

    n =          308.25 

  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได เทากับ 308.25 คน ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บขอมูล 

คือ 309 คน 

 

N 
1+Ne2 

1,344 

1+(1,344)(0.05)2 
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        3.1.3 วิธีการสุมตัวอยาง  

              1) การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดส วน 

(proportional stratified random sampling) โดยใชสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอยางในแตละกลุม = จํานวนขนาดตัวอยางท้ังหมด x จํานวนประชากรในแตละกลุม 

      จํานวนประชากรท้ังหมด 

ไดจํานวนผูสูงอายุเปนกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน ดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  จํานวนกลุมตัวอยางตามรายหมูบาน 

 

หมูท่ี จํานวนผูสูงอาย ุ(คน) ขนาดกลุมตัวอยาง (คน) 

หมูท่ี 1 44 10 

หมูท่ี 2 374 86 

หมูท่ี 3 215 49 

หมูท่ี 5 144 33 

หมูท่ี 7 190 44 

หมูท่ี 8 247 57 

หมูท่ี 13 90 21 

หมูท่ี 15 40 9 

รวม 1344 309 

 

              2) ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใช วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ( sample random 

sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อผูสูงอายุตามจํานวนขนาดกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

        เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษ ณ                 

ซ่ึงแบบสัมภาษณผูวิจัยไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

        3.2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะในครอบครัว  รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน ภาระหนี้ สิน 

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และผูดูแลยามเจ็บปวย 
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        3.2.2 สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ไดแก แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ปรับปรุง

มาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 

ซ่ึงแปลและปรับปรุง มาจาก สุวัฒน มหัตนิรันดกุล และค นอ่ืนๆ (2540) ประกอบดวย องคประกอบ

ของคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

        3.2.3 การใหคะแนน การใหคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต 25 คําถาม คําถามท่ีมีความหมาย

ทางบวก 22 ขอ และคําถามท่ีมีความหมายทางลบ 3 ขอ แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ใหผูตอบเลือกตอบ 

         กลุมท่ี 1 ขอความทางลบ 3 ขอ 

         กลุมท่ี 2 ขอความทางบวก 22 ขอ 

           กลุมท่ี 1 แตละขอใหคะแนนดังนี้   กลุมท่ี 2 แตละขอใหคะแนนดังนี้ 

      ตอบ ไมเลย  ให 5 คะแนน ตอบ  ไมเลย  ให 1 คะแนน  

      ตอบ เล็กนอย    ให 4 คะแนน ตอบ  เล็กนอย    ให 2 คะแนน  

      ตอบ ปานกลาง  ให 3 คะแนน ตอบ  ปานกลาง  ให 3 คะแนน  

      ตอบ มาก ให 2 คะแนน ตอบ  มาก ให 4 คะแนน  

      ตอบ มากท่ีสุด ให 1 คะแนน ตอบ  มากท่ีสุด    ให 5 คะแนน  

        3.2.4 การแปรผล 

        องคประกอบดานสุขภาพกาย ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

        องคประกอบดานจิตใจ ไดแก ขอ  8, 9, 10, 11, 12, 13 

        องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก ขอ  14, 15 

        องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ขอ  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

        สวนขอ 24 ขอ 25 เปนตัวชี้วัดท่ีอยูในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูใน

องคประกอบท้ัง 4 ดานนี้ 

        คะแนนแตละขอมีระดับคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน คะแนนรวมท้ังหมดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

แบงออกเปน 5 กลุม คือ คุณภาพชีวิตต่ําท่ีสุด คุณภาพชีวิตต่ํา คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตสูง 

และคุณภาพชีวิตสูงมาก โดยผูวิจัยไดแบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยใชสูตร ดังนี้ 

   อันตรภาคชั้น    =           พิสัย 

                จํานวนชั้น 

          คาสูงสุด – คาต่ําสุด 

              จํานวนชั้น 

       =          5 – 1 

                      5 

       =          0.80 
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การแปลความหมายคาเฉลี่ยท้ัง 5 กลุม ดังนี้ (วาสนา เลาตง, 2555, หนา 48) 

        คาเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง  คุณภาพชีวิตต่ําท่ีสุด 

        คาเฉลี่ย  1.81-2.60  หมายถึง  คุณภาพชีวิตต่ํา 

        คาเฉลี่ย  2.61-3.40  หมายถึง  คุณภาพชีวิตปานกลาง 

        คาเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายถึง  คุณภาพชีวิตสูง 

        คาเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายถึง  คุณภาพชีวิตสูงมาก 

 

3.3 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

         การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาความเท่ียงตรง และ

ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดังนี้ 

           3.3.1  การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และความตรงตามโครงสราง 

(construct validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง

ตามเนื้อหา (free validity) ภาษาท่ีใช และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของทานผูทรงคุณวุฒิ

กอนจะมีการนําไปทดลองใช โดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  +1  เม่ือแนใจวาแบบสอบถาม  มีความสอดคลอง  

   0  เม่ือไมแนใจวาแบบสอบถาม มีความสอดคลอง  

  -1  เม่ือแนใจวาแบบสอบถาม  ไมมีความสอดคลอง  

   นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละขอ แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางแบบสอบถามกับจุดประสงค  ( Item-object congruence) เพ่ือหาความเท่ีย งตรง 

ซ่ึงมีคาสูงสุด  +1 ขอใดมีคาเขาใกล 1 แสดงวาความสอดคลองกับวัตถุประสงคของขอนั้นนอย และ

ถามีคาติดลบแสดงวาเปนขอท่ีใชไมได ท้ังนี้คงขอท่ีมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.6 ไว (เทียมจันทร      

พานิชยผลินไชญ, 2539, หนา 181) 

        ผลการหาคา IOC พบวามีคาอยูในชวง 0.6-1 ไมมีขอใดต่ํากวา 0.6 และผูทรงคุณวุฒิไดแนะนํา

ใหปรับภาษาท่ีใชเพ่ือความเหมาะสม 

          3.3. 2 การหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ( reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ี ผาน

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการปรับปรุงและแกไขตาม คําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ ไป ทดลองใชกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล หนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะหไดคาความ เชื่อม่ัน

เทากับ 0.822 ซ่ึงถือวาแบบทดสอบนี้มีความเชื่อถือได สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู  
 

        ผูวิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

      3.4.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ

ใหเหมาะสม 

       3.4.2 สรางแบบสัมภาษณ โดยขอคําถามยึดตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงคในการวิจัย 

 3.4.3 นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจรายละเอียดของ เนื้อหาและภาษาตลอดจน

พิจารณาความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ 

            3.4.4 นําแบบสัมภาษณท่ีไดไปทดลองสัมภาษณกับผูสูงอายุท่ี ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  

30 ตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน 

           3.4.5 นําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

           3.4.6 นําแบบสัมภาษณท่ีสมบูรณไปใชเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย

เปนผูเก็บแบบสัมภาษณดวยตนเอง 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 

        การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําการประมวลผลขอมูลโดยการวิเคราะห  

    3.4.1 การวิเคราะหขอมูลสถานะภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ ความถ่ี และคารอยละ  

        3.4.2 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชสถิติ ความถ่ี คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        3.4.3 การวิเคราะหความสัมพันธของตัว แปรตนกับตัวแปรตามโดยการใชสถิติ ไค-สแควร

(chi-square)   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

        การวิจัยเชิงสํารวจ ( 1survey research) 1ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในตําบลเกาะขนุน และศึกษา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน ตําบลเกาะข นุน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเก็บขอมูลจากผูสูงอายุจํานวน 309 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลในรูปแบบตารางประกอบ

คําบรรยาย แบงเปน 3 สวน คือ  

  4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของสถานะภาพสวนบุคคล 
 4.2 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 4.3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสถานะภาพสวนบุคคล 
 
ตาราง 2  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของสถานะภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n = 309)      

 

สถานะภาพสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

     ชาย 121  39.20 

     หญิง 188  60.80 

อาย ุ(ป)   

     60-65 83  26.90 

     66-70 71  23.00 

     71-75 77  24.90 

     75 ปข้ึนไป 78  25.20 

Min = 60   Max = 90 X = 71.03  S.D. = 7.056  

สถานภาพสมรส   

     โสด 24    7.80 

     คู 182                 58.90 

     หมาย 91                 29.4 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

สถานะภาพสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

     หยา/แยก 12 3.90 

ระดับการศึกษา   

     ไมไดเรียน 90 29.10 

     ประถมศึกษา 169 54.70 

     มัธยมศึกษา 21 6.80 

     มากกวาอนุปริญญา  29 9.40 

อาชีพ   

     ไมไดทํางาน 53 17.20 

     เกษตรกรรม 90 29.10 

     คาขาย 61 19.70 

     รับจาง 89 28.80 

     รับราชการ 16 5.20 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

     1-2 52 16.80 

     3-5  135 67.00 

     5 คนข้ึนไป 122 15.50 

Min = 1 Max = 10  X = 4.10  S.D. = 1.556  

สถานะในครอบครัว   

     หัวหนาครอบครัว 208 67.30 

     ผูอาศัย 101 32.70 

รายไดตอเดือน (บาท)   

     ≤ 2,000 69 22.30 

     2,001-5,000 115 37.20 

     5,001-10,000 

     10,001-15,000 

     15,001-20,000 

     > 20,000 

97 

4 

20 

4 

31.40 

1.30 

6.50 

1.30 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

สถานะภาพสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

รายจายตอเดือน   

     ไมมีรายจาย 40 12.90 

     ≤ 2,000 80 25.90 

     2,001-5,000 133 43.00 

     5,001-10,000 40 12.90 

     10,001-15,000 16 5.20 

ภาระหนี้สิน   

     มี 103 33.30 

     ไมมี 206 66.70 

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ   

     เปน 281 90.90 

     ไมเปน 28 9.10 

โรคประจําตัว   

     มี 159 51.50 

     ไมมี 150 48.50 

ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย   

     คูสมรส 90 29.10 

     บุตร 161 52.10 

     หลาน 26  8.40 

     เพ่ือนบาน 8  2.60 

     ไมมี 16  5.20 

     อ่ืนๆ 8  2.60 

 

 จากตาราง 2 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง รอยละ 60.80 และ

เพศชาย รอยละ 39.20 สวนใหญมีอายุระหวาง 60-65 ป รอยละ 26.90 และนอยท่ีสุดมีอายุระหวาง 

66-70 ป รอยละ 23.00 อายุนอยสุดคือ 60 และอายุสูงสุดคือ 90 สวนใหญมีสถานภาพสมรส คู 

รอยละ 58.90 รองลงมา คือ หมาย รอยละ 29.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนให ญ 
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รอยละ 54.70 รองลงมา คือ ไมไดเรียน รอยละ 29.10 สวนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 27.50 

และนอยสุด คือ มัธยมศึกษา รอยละ 6.80 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 29.10 รองลงมา  คือ 

รับจาง รอยละ 28. 80 และท่ีนอยท่ีสุด คือ รับราชการ รอยละ 5.20 มีจํานวน สมาชิกในครอบครัว  

อยูระหวาง 3-5 คน รอยละ 67.00 สวนใหญมีสถานะในครอบครัวเปนหัวหนาครอบครัวมากกวา

ผูอยูอาศัย คือ หัวหนาครอบครัว รอยละ 67.30 และผูอยูอาศัย รอยละ  32.70  สวนใหญมีรายได

อยูระหวาง 2,001-5,000 บาท รอยละ 37.20 และนอยท่ีสุดมีรายไดอยูระหวาง 10,000-15,000 บาท

และ 20 ,000 บาท รอยละ 1.30 และ 1.30 ตามลําดับ รายจายตอเดือนสวนใหญ อยูระหวา ง 

2,001-5,000 บาท รอยละ 43.00 และท่ีนอยท่ีสุดอยูระหวาง  10,000-15 ,000 บาท รอยละ  5.20 

สวนใหญไมมีภาระหนี้สิน รอยละ 66.67 เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ รอยละ 90.90 มีโรคประจําตัว  

รอยละ 51.50 ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย คือ บุตร รองลงมา คือ  คูสมรส รอยละ 52.10 และ 29.10  

ตามลําดับ 

         

4.2 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 3  ระดับคุณภาพชีวิตวิเคราะหตามคุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายดาน (n = 309) 

 

คุณภาพชีวิต X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. ดานรางกาย 3.37 0.16 ปานกลาง 

2. ดานจิตใจ 3.57 0.14 สูง 

3. ดานความสัมพันธทางสังคม 3.66 0.09 สูง 

4. ดานสิ่งแวดลอม 3.53 0.20 สูง 

คุณภาพชีวิตรวม 3.53 0.15 สูง 

       

 จากตาราง 3 ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม พบวา อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 

3.53 องคประกอบคุณภาพชีวิตแตละดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ ดานรางกาย คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 3.37 ดานจิตใจ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 

เทากับ 3.57 ดานความสัมพันธทางสังคม คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 3.66 

ดานสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 3.53 
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ตาราง 4  ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย (n = 309) 

 

คุณภาพชีวิตดานรางกาย X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. การเจ็บปวดตามรางกายเชน ปวดหัว ปวดทอง  

    ปวดเม่ือยตามตัว ทําใหทานไมสามารถ  

    ทําในสิ่งท่ีตองการมากนอยเพียงใด 

3.26 0.63 ปานกลาง 

2. ทานมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตางๆ  

    ในแตละวันไหม (ท้ังเรื่องงาน หรือ 

    การดําเนินชีวิตประจําวัน) 

3.25 0.66 ปานกลาง 

3. ทานพอใจกับการนอนหลบัของทาน 

    มากนอยเพียงใด 

3.24 0.66 ปานกลาง 

4. ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถ 

    ทําอะไรๆ ผานไปไดในแตละวัน 

3.53 0.64 สูง 

5. ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาล 

    มากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิต 

    อยูไปไดในแตละวัน 

3.24 1.02 ปานกลาง 

6. ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานได 

    อยางท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด 

3.56 0.69 สูง 

7. ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดี 

    เพียงใด 

3.54 0.73 สูง 

คุณภาพชีวิตรวม 3.37 0.72 ปานกลาง 

 

        จากตาราง 4 ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูสูงอายุ พบวา โดยภาพรวม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานรางกายอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 3.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.72 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตดานรางกาย เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา ขอท่ี 6. 

ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.56 มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ขอท่ี 7. ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด คาเฉลี่ย 3.54 ขอท่ี 4. ทานรูสึก

พอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถทําอะไรๆ ผานไปไดในแตละวัน  คาเฉลี่ย 3.53 ขอท่ี 1. การเจ็บปวด

ตามรางกายเชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดเม่ือยตามตัว ทําใหทานไมสามารถ ทําในสิ่งท่ีตองการ

มากนอยเพียงใด  คาเฉลี่ย 3.26 ขอท่ี 2. ทานมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตางๆ ในแตละวัน ไหม 
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(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) คาเฉลี่ย 3.25 ขอท่ี 3. ทานพอใจกับการนอนหลับของทาน

มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.24 และขอท่ี 5. ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด 

เพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน คาเฉลี่ย 3.24 

 

ตาราง 5  ระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ (n = 309) 

 

คุณภาพชีวิตดานจิตใจ X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข  

    ความสงบ มีความหวัง) มากนอยเพียงใด 

3.59 0.69 สูง 

2. ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด 3.34 0.88 ปานกลาง 

3. ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน 3.64 0.79 สูง 

4. ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไหม 3.76 0.65 สูง 

5. ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา  

    หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน 

3.61 1.02 สูง 

6. ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย 

    มากนอยแคไหน 

3.50 0.73 สูง 

คุณภาพชีวิตรวม 3.57 0.79 สูง 

       

        จากตาราง 5 ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูสูงอายุ พบวา โดยภาพรวมคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุดานจิตใจอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ 0.79 

และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตดานจิตใจ เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา ขอท่ี 4. ทานยอมรับ

รูปรางหนาตาของตัวเองไหม  คาเฉลี่ย 3.76 มากท่ีสุด รองลงมา ขอท่ี 3. ทานรูสึกพอใจในตนเอง

มากนอยแคไหน คาเฉลี่ย 3.64 ขอท่ี 5. ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล 

บอยแคไหน คาเฉลี่ย 3.61 ขอท่ี 1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต ( เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง ) 

มากนอยเพียงใด  คาเฉลี่ย 3.59 ขอท่ี 6. ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแคไหน  คาเฉลี่ย 

3.50 และขอท่ี 2. ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด คาเฉลี่ย 3.34 
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ตาราง 6  ระดับคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม (n = 309) 

 

คุณภาพชีวิต 

ดานความสัมพันธทางสังคม 

X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืน อยางท่ีผานมา 

    แคไหน 

3.72 0.70 สูง 

2. ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจากเพ่ือนๆ แคไหน 3.59 0.71 สูง 

คุณภาพชีวิตรวม 3.66 0.70 สูง 

      

       จากตาราง 6 ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมของผูสูงอายุ  พบวา 

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 3.66 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ 0.70 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ ทางสังคม 

เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา ขอท่ี 1. ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืน

อยางท่ีผานมาแคไหน  คาเฉลี่ย 3.72 มากท่ีสุด รองลงมา  คือ ขอท่ี 2. ทานพอใจกับการชวยเหลือ

ท่ีเคยไดรับจากเพ่ือนๆ แคไหน คาเฉลี่ย 3.59 
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ตาราง 7  ระดับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม  (n = 309) 
 

คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม X  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัย   

    ดีไหมในแตละวัน 

3.83 0.64 สูง 

2. ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี้ 

    มากนอยเพียงใด 

3.69 0.71 สูง 

3. ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอย   

    เพียงใด 

3.32 0.62 ปานกลาง 

4. ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการ 

    สาธารณสุขไดตามความจําเปนเพียงใด 

3.72 0.55 สูง 

5. ทานไดรูเรื่องราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิต 

    แตละวันมากนอยเพียงใด 

3.47 0.67 สูง 

6. ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอย   

    เพียงใด 

3.28 0.67 ปานกลาง 

7. สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอย   

    เพียงใด 

3.50 0.57 สูง 

8. ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน    

    (หมายถึงการคมนาคม) มากนอยเพียงใด 

3.44 0.69 สูง 

คุณภาพชีวิตรวม 3.53 0.64 สูง 
    

        จากตาราง 7 ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุ พบวา โดยภา พรวม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย เทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.64 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยาง เห็นวา 

ขอท่ี 1. ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน คาเฉลี่ย 3.83 มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ขอท่ี 4. ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความจําเปนเพียงใด  คาเฉลี่ย  3.72 

ขอท่ี 2. ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี้มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.69 ขอท่ี 7. สภาพแวดลอม

ดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.50 ขอท่ี 5. ทานไดรูเรื่องราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิต

แตละวันมากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.47 ขอท่ี 8. ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของ ทาน 

(หมายถึง การคมนาคม) มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.44 และขอท่ี 3. ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปน 

มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ย 3.32 
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 4.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
     

     การวิเคราะหขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล โดยการวิเคราะหโดยใชการ วิเคราะห

ความสัมพันธดวย ไค -สแควร ( chi-square) ตามลักษณะของตัวแปรท่ีวิจัย เรียงลําดับตามตัวแปร  

ดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 8  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

             จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

เพศ   7.067* 0.029 

     ชาย 29 92   

     หญิง 59 129   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

         

 จากตาราง 8 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา 

เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 9  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากการรวบรวม 

             ขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามอายุ แบงเปน 4 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

อายุ (ป)   11.050 0.087 

     60-65 40 43   

     66-70 30 41   

     71-75 13 64   

     76 ปข้ึนไป 5 73   

รวม 88 221   

 

         จากตาราง 9 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปน กลุมอายุ 60-65 ป และจากการทดสอบ

สมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตาราง 10  การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางสถานภาพสมรสกับระดับคุณภาพ ชีวิตของผูสูงอา ย ุ

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามสถานภาพสมรส แบงเปน 4 กลุม  

              ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

สถานภาพสมรส   5.685 0.459 

     โสด 6 18   

     คู 53 129   

     หมาย 23 68   

     หยา/แยก 6 6   

รวม 88 221   
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      จากตาราง 10 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีสถานภาพสมรสคู และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ พบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ

ท่ีระดับ .05 

 
ตาราง 11  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามระดับการศึกษา แบงเปน 4 กลุม    

              ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

ระดับการศึกษา   14.719* 0.002* 

     ไมไดเรียน 15 75   

     ประถมศึกษา 56 113   

     มัธยมศึกษา 11 10   

     มากกวาอนุปริญญา 6 23   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 11 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีระดับการศึกษาใน ระดับ 

ชั้นประถมศึกษา และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับ

การศึกษากับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 12  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากการรวบรวม 

              ขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามอาชีพ แบงเปน 5 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

อาชีพ   19.711* 0.001* 

     ไมไดทํางาน 10 43   

     เกษตรกรรม 18 72   

     คาขาย 19 42   

     รับจาง 35 53   

     รับราชการ/บํานาญ 6 11   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 12 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีอาชีพรับจาง และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา 

อาชีพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 13  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับระดับคุณภาพชีวิต 

              ของผูสูงอายุ จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามจํานวนสมาชิก 

              ในครอบครัว ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   13.044* 0.011* 

         1-2 17 34   

         3-4 64 137   

         5 คนข้ึนไป 7 50   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 13 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิต ระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีจํานวน สมาชิกในครอบครัว       

3-4 คน และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัว

กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 14  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานะในครอบครัวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามสถานะในครอบครัว  

              แบงเปน 2 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

สถานะในครอบครัว   6.593* 0.037* 

     หัวหนาครอบครัว 58 152   

     ผูอาศัย 30 69   

รวม 88 221   
* p < 0.05 

        

  จากตาราง 14 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีสถานะในครอบครัว

เปนหัวหนาครอบครัว และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา สถานะในครอบครัว มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 15  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามรายไดตอเดือน แบงเปน 4 กลุม    

              ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

รายไดตอเดือน   57.720* 0.000* 

     ≤ 2,000 17 47   

     2,001-5,000 37 87   

     5,001-10,000 23 78   

     10,001 ข้ึนไป 11 9   

รวม 88 221   

 *p < 0.05 
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         จากตาราง 15 ผูสูงอายุ ท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีรายไดตอเดือน อยูระหวาง 

2,000-5,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดตอ

เดือนกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 16  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายจายตอเดือนกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามรายจายตอเดือน  

              แบงเปน 3 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต  2χ       p-value 

 ปานกลาง สูง   

รายจายตอเดือน   5.378 0.680 

     ≤ 2000 30 90   

     2001-5000 35 98   

     > 50001 23 33   

รวม 88 221   

 

         จากตาราง 16 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีมีรายจายตอเดือน อยูระหวาง 

2,000-5,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายจาย

ตอเดือนกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา รายจายตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 17  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามภาระหนี้สิน แบงเปน 2 กลุม  

              ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

ภาระหนี้สิน   10.828* 0.004* 

     มีหนี้สิน 27 70   

     ไมมีหนี้สิน 61 151   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 17 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีไมมี ภาระหนี้สิน และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

พบวา ภาระหนี้สิน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 18  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุกับระดับคุณภาพชีวิต 

              ของผูสูงอายุจากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามการเปนสมาชิก 

              ชมรมผูสูงอายุแบงเปน 2 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง สูง 2χ  p-value 

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ   41.117* 0.000* 

     เปนสมาชิก 79 193   

     ไมเปนสมาชิก 9 28   

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 18 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมผูท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ กับ
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คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตาราง 19  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางโรคประจําตัวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามโรคประจําตัว แบงเปน 2 กลุม            

              ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต   

 ปานกลาง   สูง 2χ  p-value 

โรคประจําตัว   5.162 0.076 

     มี 30 73   

     ไมมี 58 148   

รวม   88    221   

 

         จากตาราง 19 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมท่ีไมมีโรคประจําตัว และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโรคประจําตัวกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ พบวา โรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางส ถิติ

ท่ีระดับ .05 
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ตาราง 20  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวยกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

              จากการรวบรวมขอมูลของผูสูงอายุ 309 คน จําแนกตามผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย แบงเปน 

              5 กลุม ผลการวิเคราะห ดังนี้   

 

สถานะภาพสวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต 2χ  p-value 

 ปานกลาง สูง   

ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย   32.082* 0.000* 

     คูสมรส 20 79   

     บุตร 47 119  

     หลาน 9 9  

     เพ่ือนบาน 6 8  

     ไมมี 6 6  

รวม 88 221   
*p < 0.05 

 

         จากตาราง 20 ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เปนกลุมท่ีมีบุตรเปนผูดูแลยามเจ็บปวย และ

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูดูแลยามเจ็บปวยกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ พบวา ผูดูแลยามเจ็บปวย มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

         สรุปผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธสถานะภาพสวนบุคคลกับ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะในครอบครัว 

รายไดตอเดือน ภาระหนี้สิน การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอายุ สถานภาพสมรส รายจาย

ตอเดือน และโรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การ วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในตําบลเกาะขนุน  อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงค

ในการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในตําบลเกาะขนุน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึงอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุนอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหวางวนัท่ี 

1 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 จํานวนกลุมตัวอยาง 309 คน โดยใชวิธีการ สุมแบบชั้นภูมิ 

ตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดย ใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ chi-square ผลการวิจัยสามารถ

สรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

  ผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้  

  5.1.1 ผลการวิเคราะหระดับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบล เกาะขนุน อําเภอพนมสาร คาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 309 คน พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับสูง  คาเฉลี่ย 3.53 และ

เม่ือวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีอยูในระดับสูง 

ไดแก ดานความสัมพันธทางสังคม คาเฉลี่ย 3.66 รองลงมาคือ ดานจิตใจ คาเฉลี่ย 3.57 และ

ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.53 สวนดานรางกายอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37 

  5.1. 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย ตางๆ กับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพจํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะในครอบครัว รายได ตอเดือน 

ภาระหนี้สิน การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวยมีความสัมพันธกับคุณภาพ ชีวิต
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ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สวนอายุ สถานภาพสมรสรายจายตอเดือน  และ

โรคประจําตัวไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดอภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง

ปจจัยตางๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวน สมาชิกในครอบครัว  

สถานะในครอบครัว รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน ภาวะหนี้สิน การเปนสมาชิกชมรม ผูสูงอายุ 

โรคประจําตัว และผูดูแลยามเจ็บปวย กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

              1) เพศ ผลการวิจัย พบวา เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุอยาง มี

นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ภาณุ จันทรเมือง (2551, หนา 50) พบวา เพศมีผลตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริการสวนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง  

จังหวัดสงขลา เชนเดียวกับงานวิจัยของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หนา 52) พบวา เพศมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตดานสภาพจิตใจของผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงการศึกษาของ  กัลยาณี ทองสวาง  

(2546, หนา 52) กลาววา เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเคหะชุมชน ออเงิน 

ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติ กําจร (2554, หนา 53) กลาววา

เพศเปนตัวแปรท่ีไมไดสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ วาสนา เลาตง ( 2555, หนา 60) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกันมี ระดับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุในเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ 

น้ําผึ้ง ทองศรี (2550, หนา 53) พบวา ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 

มีเพศท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

  2) อายุ ผลการวิจัยพบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ น้ําผึ้ง ทองศรี ( 2550, หนา 53) พบวา

ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี มีอายุท่ีตางกันมีคุณภาพ ชีวิต

ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปุญญพัฒน ไชยเมล บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ  

(2554, หนา 59-60) พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตร

ประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ซ่ึงขัดแยงกับการ ศึกษาของ 

ธาริน สุขอนันต ( 2554, หนา 240) พบวา อายุมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี  เชนเดียวกับงานวิจัยของ วีรพงษ ยางเดี่ยว ( 2554, บทคัดยอ) 
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พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตชนบท จังหวัดยโสธร  ซ่ึงการศึกษาของ วีนัส 

วัยวัฒนะ (2550, หนา 49) พบวา อายุมีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว

กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธานี และการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ และค นอ่ืนๆ (2554, 

หนา 32) พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

   3) สถานภาพสมรส ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สัญญา รักชาติ ( 2544, 

หนา 58) พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม  เชนเดียวกับงานวิจัยของ วาสนา เลาตง ( 2555, หนา 69) พบวา  

ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเทศบาลตําบล

เกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงการศึกษาของ น้ําผึ้ง ทองศรี ( 2550, หนา 53) พบวา  

สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติกําจร ( 2554, หนา 52) 

พบวาสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล ตําบล สุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เชนเดียวกับการศึกษาของ วีนัส วัยวัฒนะ ( 2550, หนา 49) พบวา  

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  และ วิไลพร ขําวงษ และค นอ่ืนๆ  (2554, หนา 32) พบวา สถานภาพ สมรส

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

   4) ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต (2554, หนา 240)

พบวา ระดับ การศึกษามีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบานสวน  

จังหวัดชลบุรี  เชนเดียวกับงานวิจัยของ วาสนา เลาตง ( 2555, หนา 69) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีระดับ

การศึกษามีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง 

จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้การศึกษาของ สัญญา รักชาติ (2544, หนา 58) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงการศึกษาของ 

วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หนา 50) พบวาระดับการศึกษามี ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล

และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธานี  และการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ  และ 

คนอ่ืนๆ (2554, หนา 32) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ซ่ึงขัดแยงกับ

การศึกษาของ น้ําผึ้ง ทองศรี (2550, หนา 53) พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  และการศึกษาของ 

ปุญญพัฒน ไชยเมล บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ ( 2554, หนา 54) พบวาระดับกา รศึกษา 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

55 

ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบล

แหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  5) อาชีพ ผลการวิจัยพบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของ ภาณุ จันทรเมือง ( 2551, หนา 48) พบวา

อาชีพมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริการสวนตําบลทุงลาน  อําเภอ

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เชนเดียวกับการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต (2554, หนา 240) พบวา  

อาชีพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานสวนจังหวัดชลบุรี ซ่ึงขัดแยง

กับการศึกษาของ วาสนา เลาตง (2555, หนา 69) พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุในเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และ ปุญญพัฒน ไชย เมล 

บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ (2554, หนา 54) พบวาอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง 

  6) จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการวิจัยพบวา จํานวนสมาชิกในครอบค รัว 

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงขัดแยง กับการศึกษาของ  

ปุญญพัฒน ไชยเมล บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ ( 2554, หนา 54) พบวา จํานวน สมาชิก

ในครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสงูอายุ 

ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  7) สถานะในครอบครัว ผลการวิจัยพบวา สถานะในครอบครัว มีความสมัพันธ กับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  8) รายไดตอเดือน ผลการวิจัยพบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับคุณภาพ ชีวิต

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ภาณุ จันทรเมือง (2551, หนา 48) 

พบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริการ

สวนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เชนเดียวกับงานวิจัยของ วิไลพร ขําวงษ และ 

คนอ่ืนๆ (2554, หนา 32) พบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ซ่ึงการศึกษา

ของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หนา 49) พบวารายไดตอเดือนมีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบคุคล

และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธาน ีผลการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติกําจร 

(2554, หนา 52) พบวารายได ตอเดือนมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขต เทศบาล  

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เชนเดียวกับการศึกษาของ สัญญา รักชาติ (2544, หนา 58) 

พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ในจังหวัดเชียงใหม และพจนา ศรีเจริญ (2544, หนา 82) พบวารายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ในสมาคมขาราชการนอกประจําการในจังหวัดเลย 
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  9) รายจายตอเดือน ผลการวิจัยพบวา รายจายตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  10) ภาระหนี้สิน ผลการวิจัยพบวา ภาระหนี้สิน มีความสัมพันธกับคุณภาพชี วิตของ

ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พจนา ศรีเจริญ ( 2544, หนา 81)

พบวาภาระหนี้สิน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในสมาคมขาราชการนอกประจําการ

ในจังหวัดเลย  และการศึกษาของ อาคม ปฐมสีมากุล  (2551, หนา 109-111) พบวา ภาระหนี้สิน

มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี   

  11) การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา การเปนสมาชิกชมรม ผูสูงอายุ 

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

พจนา ศรีเจริญ (2544, หนา 77) พบวาการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ในสมาคมขาราชการนอกประจําการในจังหวัดเลย  และธาริน สุขอนันต ( 2554, หนา 240)

พบวา การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล

เมืองบานสวนจังหวัดชลบุรี 

   12) โรคประจําตัว ผลการวิจัยพบวา โรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  13) ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย ผลการวิจัยพบวา ผูดูแลเม่ือยามเจ็บปวย มีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลกการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในตําบลเกาะขนุน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช 

  1) หนวยงานภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ิน ควรมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนนุ

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท้ังทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และ

ดานสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดียิ่งข้ึน 

  2) ควรสนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุในทุกๆ ดาน 

  3) การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผูสูงอายุดานรางกาย ใหดีข้ึน ควรมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการจัดกิจกรรม เพ่ือความตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

  4) ควรมีการรณรงคใหผูสูงอายุให เขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ อยางตอเนื่อง 

และสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรมรวมกัน 
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  5) จัดใหชมรม ผูสูงอายุมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูกับชมรมผูสูงอายุอ่ืนๆ เพ่ือเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  1) การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ี ในตําบลเกาะขนุน ควรมีการศึกษา

ในพ้ืนท่ีตําบลอ่ืนๆ เปนการแลกเปลี่ยน แลวนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน และนําขอมูล

ท่ีไดมาใชในการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตอไป 

  2) ควรมีการศึกษาโดยการเจาะลึก ในบางประเด็น เชน ความตองการของ ผูสูงอายุ 

ปญหาผูสูงอายุในชุมชน เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  3) ควรมี การศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับคุณภาพ ชีวิตของผูสูงอายุ โดยเจาะลึก

ในบางประเด็น เชน ปญหาของผูสูงอายุในชุมชน ความตองการของผูสูงอายุ เพ่ือเปนประโยชน

ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

  4) ควรมีการวิจัยโดยการนําเอาทฤษฏีอ่ืนๆ มาใชในการทดลอง เชน แนวคิด ทฤษฏี

เก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ เปนตน 

  5) ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในรูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือหารูแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีเหมาะสม และ

เพ่ือใชประกอบการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหตรงตามความตองการของแตละกลุม 
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แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลเกาะขนุน 

สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง (  ) และเติมคําในชองวางตามคําตอบท่ีผูสูงอายุให
สัมภาษณ 
 

1. เพศ (  ) 1.ชาย  (  ) 2.หญิง 
2. อายุ  ........... ป 
3. สถานะภาพสมรส   

(  ) 1. โสด (  ) 2. คู  (  ) 3. หมาย (  ) 4. หยา /แยก 
4. ระดับการศึกษา 

(  ) 1. ไมไดเรียน  (  )  2. ประถมศึกษา (  )  3. มัธยมศึกษา 
(  ) 4. อนุปริญญา (  )  5. ปริญญาตรี (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
(  ) 1. ไมไดทํางาน (  ) 2. เกษตรกรรม (  ) 3. คาขาย 
(  ) 4. รับจาง  (  ) 5. รับราชการ/ราชการบํานาญ  (  ) 6. อ่ืนๆ 

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ............... คน 
7. สถานะในครอบครัวทานเปน (  ) 1. หัวหนาครอบครัว  (  ) 2. ผูอาศัย 
8. รายไดตอเดือน .......................... บาท 
9. รายจายตอเดือน ............................ บาท 
10. ภาระหนี้สิน (  ) 1. มี  (  ) 2. ไมมี 
11. ทานเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุหรือไม (  ) 1. เปน (  ) 2. ไมเปน 
12. โรคประจําตัว (  ) 1. ไมมี (  ) 2. มี ระบุ ..................... 
13. ผูดูแลเม่ือยามทานเจ็บปวย  

(  ) 1. คูสมรส  (  ) 2. บุตร (  ) 3. หลาน  
(  ) 4. เพ่ือนบาน  (  ) 5. ไมมี (  ) 6. อ่ืนๆ  
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 
คําช้ีแจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณอยางใดอยางหนึ่งของทาน ในชวง 2 สัปดาหท่ีผาน
มาใหทานสํารวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณหรือความรูสึกของทาน แลวทําเครื่องหมาย/ใน
ชองคําตอบท่ีเหมาะสมและเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุด โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก คือ 
 
 ไมเลย หมายถึง ทานไมมีความรูสึกนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก  
 เล็กนอย หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นนานๆ  ครั้ง รูสึกเชนนั้นเล็กนอย รูสึก 
    ไมพอใจ หรือรูสึกแย 
 ปานกลาง หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้น ปานกลาง รูสึกพอใจระดับปานกลางๆ   

   หรือรูสึกแยระดับปานกลางๆ 
 มาก  หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้น บอยๆ รูสึกพอใจ หรือรูสึกดี        
 มากท่ีสุด หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้น เสมอ รูสึกเชนนั้นมากท่ีสุด หรือ  

   รูสึกวาสมบูรณ รูสึกพอใจมาก รูสึกดีมาก       
 
ขอ
ท่ี 

ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ไมเลย 
เล็ก 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

 คุณภาพชีวิตดานรางกาย      
1 การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง  

ปวดเม่ือยตามตัวทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งท่ี
ตองการมากนอยเพียงใด 

     

2 ทานมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตางๆ ในแตละวันไหม  
(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 

     

3 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด      
4 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถทําอะไรๆ  

ผานไปไดในแตละวัน 
     

5 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด 
เพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน 

     

6 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานได 
อยางท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด 

     

7 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด      
ขอ
ท่ี 

ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา 
ไม
เลย 

เล็ก 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ      
8 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบ  

มีความหวัง) มากนอยเพียงใด 
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9 ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด      
10 ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน      
11 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไหม      
12 ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู  

สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน 
     

13 ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแคไหน      
 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม      

14 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืน  
อยางท่ีผานมาแคไหน 

     

15 ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจากเพ่ือน  ๆแคไหน      
 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม      

16 ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน      
17 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี้มากนอย

เพียงใด 
     

18 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด      
19 ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขได 

ตามความจําเปนเพียงใด 
     

20 ทานไดรูเรื่องราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตแตละวัน 
มากนอยเพียงใด 

     

21 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด      
22 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด      
23 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน

(หมายถึงการคมนาคม) มากนอยเพียงใด 
     

24 ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด      
25 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู) 

อยูในระดับใด 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. แพทยหญิงจําเนียร ยืนยง 
  แพทยประจําโรงพยาบาลพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2. นายแพทยเจษฏา ตั้งสัตยาที 
 แพทยประจําโรงพยาบาลพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 แพทยประจําคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บลเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. ดร.เดชชัย สินเจริญ 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4. นางสาวภิรมย สงวนทรัพย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บลหนองแหน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. นายมนตรี สมบูรณทรัพย 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวศรันยา สถิตย 

วันเดือนปเกิด 17 สิงหาคม 2524 

สถานท่ีเกิด อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีอยู 7 หมู 11 ตําบลบางขนาก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว         

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะขนุน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี

พ.ศ. 2544 

       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

       พ.ศ.  2552 
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