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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
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จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านครอบครัว ปั จจัยการอยูอ่ าศัย และปัจจัย
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The purpose of this research is to examine the quality of life in the Elderly Social
Welfare Development Centre, Banbanglamung, Chon Buri Province, and compare the quality of
life classified by factors of demographics, family, residence and health. The representative
samples are 92 elderly people in Banbanglamung Social Welfare Develoment Centre, and
questionnaires as tools to gather information, analyze a using frequency, percentage, mean,
standard deviation, The research hypothesis was used Independent sample t-test, One-way
ANOVA and differences were compared using Scheffe’s method
According to the results of the research, it was found that most of the older people
have a quality of life in the middle range (96.74%) and the rest had a higher quality of life. When
consideriny the quality of life of older people by each factor, it was found that they had a middlelevel except deathanddying. Most of the older people have a good quality of life depending on
how of the they participate in activities at the centre with those who never participate showing
lower quality of life when the level of statistical significance is set at 0.05
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การศึ กษาเรื่ อง “คุ ณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในศูนย์พ ฒ
ั นาการจัดสวัส ดิ การสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้ า นบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี ” ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณาจากหลายท่ า นที่ ไ ด้ อ นุ เคราะห์ ใ ห้
ความช่ วยเหลื ออย่างดี ยิ่งโดยเฉพาะ ดร.เที ย นแก้ว เลี่ ย มสุ วรรณ ที่ ก รุ ณ ารั บ เป็ นที่ ป รึ ก ษา และได้
สละเวลาอันมี ค่าในการให้คาแนะนา ให้ความรู้ ความคิ ดเห็ นในทางทางานนิ พ นธ์ค รั้งนี้ ตลอดจน
แก้ไ ขข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ ถ้วน และเอาใจใส่ ด้วยดี เสมอมา ผูศ้ ึ ก ษารู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง
เป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.กาญจนา บุ ญ ยัง และ ดร. กิ่ ง กาญจน์ จงสุ ข ไกล ที่ ก รุ ณ าให้
ความอนุ เคราะห์ตรวจสอบ และให้คาแนะนาในการจัดทาแบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุ ณ
ท่ า นคณาจารย์ใ นวิ ท ยาลัย การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ทุ ก ท่ า นที่ ป ระสิ ท ธิ์ ประสาทความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ศึ ก ษา
ตลอดระยะเวลาที่ผศู้ ึกษาเข้ารับการศึกษา ซึ่ งความรู ้ที่ได้รับนั้นเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาในการทางาน
นิพนธ์ครั้งนี้เป็ นอย่างมาก
การศึ กษาครั้ งนี้ จะสาเร็ จลงไม่ ได้ หากไม่ได้รับ ความร่ วมมื อจาก บุคลากรในศูนย์พ ฒ
ั นา
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และได้ผลการศึกษาเพื่อไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทางานเพื่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด
ในการบริ หารงานและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณจากใจจริ ง
สุ ด ท้า ยนี้ ผูศ้ ึ ก ษาขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดาและมารดา ที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น ให้ ก าลัง ใจ
อัน ส าคัญ ยิ่ ง ตลอดมา และเพื่ อ นนิ สิ ตร่ ว มหลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือเสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
แม้วา่ ปั จจุบนั ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรี ยกว่าเป็ น “ผูส้ ู งอายุ” (Older/
elderly person) แต่การนาเสนอสถิติขอ้ มูลและตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุก็มกั ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปี
ขึ้นไป ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่ วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปี ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์ในการเรี ยก “ผูส้ ู งอายุ”
(มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2558) ตามพระราชบัญญัติผสู้ ู งอายุ
พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ซึ่ งระบุวา่ “ผูส้ ู งอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่ งมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
อย่างไรก็ตามการระบุวา่ ใครคือผูส้ ู งอายุน้ นั ยังสามารถใช้เกณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ร่ างกาย (Physiological aging หรื อ Biological) ที่มองความสามารถและความเสื่ อมของระบบ
อวัยวะ รวมถึงลักษณะที่บ่งชี้ถึงความสู งอายุ เช่น ผิวหนังเหี่ ยว ย่น ผมหงอก ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยนิ ลดลง เป็ นต้น และการเปลี่ยนแปลงตาม
จิตวิทยา (Psychological aging) ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงระบบ
ความรู ้สึก การรับรู ้ ความจา การเรี ยนรู ้ เชาวน์ปัญญา ลักษณะบุคลิกภาพและจิตใจ โดยสิ่ งที่เกิดขึ้น
จะแสดงออกมาด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล อันเป็ นผลจากพื้นฐานในอดีต จากการ
ปรับตัวทางด้านความคิด สติปัญญา ความนึกคิด การรับรู้ แรงจูงใจ และประสบการณ์รวมถึง
กาหนดจากการเปลี่ยนแปลงตามสังคม (Sociological aging) ที่มองการเปลี่ยนแปลงของบทบาท
หน้าที่ความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว สังคม และองค์การ ซึ่ งสถานะของผูส้ ู งอายุจะมีบทบาท
ทางสังคมและความสัมพันธ์แตกต่างออกไป และเป็ นตัวกาหนดความหมายผูส้ ู งอายุแต่ละคน
รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อผูส้ ู งอายุ การแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม
ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบทางสังคมด้วย (เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,
สิ รีรัตน์ เชษฐสุ มน เเละสุ ภาภรณ์ สงค์ประชา, 2558)
ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชากร 66.06 ล้านคน โดยประมาณ 11.31 ล้านคน หรื อ
ร้อยละ 17.12 ของประชากรไทยทั้งหมดมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาด
ประมาณว่า ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged society) คือมีสัดส่ วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็ นสังคมสู งวัยระดับสุ ดยอดเมื่อ
มีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2574 จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรสู่ สังคมสู งวัยเป็ นปั ญหาที่สังคมไทยต้องตระหนักโดยเฉพาะอัตราส่ วนประชากรวัย
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ทางานต่อประชากรวัยสู งอายุ 1 คน ลดลงเรื่ อย ๆ โดยคาดว่าอีกไม่เกิน 15 ปี ประชากรไทยจะเริ่ ม
เข้าสู่ รูปแบบที่วยั แรงงานต้องรับภาระในการเลี้ยงดูกลุ่มประชากรผูส้ ู งอายุและเด็กมากขึ้นเรื่ อย ๆ
จากปัจจุบนั ที่มีสัดส่ วนประชากรวัยทางานประมาณ 4.5 คนต่อการดูแลผูส้ ู งอายุ 1 คน และ
ประชากรวัยเด็กอีก 1 คน (4:1:1) เป็ นสัดส่ วนประชากรวัยทางานประมาณ 2 คนต่อการดูแล
ผูส้ ู งอายุ 1 คน และประชากรวัยเด็กอีก 1 คน (2:1:1) ทาให้ครอบครัวจะต้องประสบกับปั ญหา
ความเครี ยดจากภาระค่าครองชีพและภาระหน้าที่ที่ตอ้ งดูแลคนในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น (วรเวศม์
สุ วรรณระดา, 2560)
สาหรับสถานการณ์การอยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุไทย กล่าวได้วา่ รู ปแบบการอยูอ่ าศัยของ
ผูส้ ู งอายุไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากในอดีตครัวเรื อนไทยมีขนาดใหญ่ ดังนั้นผูส้ ู งอายุ
จึงอยูใ่ นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่ นวัยอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน แต่ปัจจุบนั ครัวเรื อนไทยมี
ขนาดเล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรื อนเมื่อ 50 ปี ก่อนเหลือเพียง 3 คนในปัจจุบนั
(มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2558) ดังนั้นวิถีของครอบครัวในยุคปั จจุบนั รวมไปถึง
ในอนาคต ครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงเรื่ อย ๆ จะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุจานวนมากไม่มีลูกหลานที่จะ
คอยดูแล และโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปยังนาไปสู่ ประเด็นท้าทายที่สาคัญคือ สัดส่ วน
ของผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งอยูอ่ าศัยเพียงลาพังคนเดียวหรื ออยูอ่ าศัยเพียงลาพังกับคู่สมรส จะมีแนวโน้ม
สู งขึ้น นามาสู่ คาถามสาคัญคือ ผูส้ ู งอายุเหล่านี้ จะมีผดู ้ ูแลหรื อมีระบบที่จะช่วยเฝ้ าระวังดูแลเมื่อต้อง
อยูใ่ นสภาพที่ตอ้ งพึ่งพิง หรื อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไร ทั้งนี้ ตามรายงานดังกล่าวของ
มูลนิธิ (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2558) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะประการหนึ่ ง ในด้าน
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ สังคมวัยอย่างสมบูรณ์ คือ การเตรี ยมที่อยูอ่ าศัยทั้งที่เป็ นบ้านเรื อน
ครอบครัว ชุมชน อาคารสิ่ งก่อสร้างสาธารณะ และถนนหนทางที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผูส้ ู งอายุที่
กาลังเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยระบุวา่ การให้ผสู ้ ู งอายุอยูอ่ าศัยในที่อยูเ่ ดิมกับครอบครัว
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเดิมที่คุน้ เคยโดยมีการปรับสภาพบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งระบบการเฝ้ าระวังดูแลผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะต้องพึ่งพิงให้เอื้อต่อการ
ดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุภายในบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยที่ผสู ้ ู งอายุจะใช้ชีวติ อยูม่ ีความจาเป็ นที่สุดและ
ดีที่สุดสาหรับผูส้ ู งอายุ
แม้จะยังไม่มีขอ้ มูลที่แน่ชดั ว่าผูส้ ู งอายุจานวนเท่าใดที่ยงั คงสามารถอาศัยอยูใ่ นบ้านเดิม
ของตนได้ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลประมาณการจากผูส้ ู งอายุที่เป็ นเจ้าของบ้านในรายงานการ
สารวจประชากรสู งอายุ พ.ศ. 2557 คาดว่าผูส้ ู งอายุมากกว่าร้อยละ 80 ของผูส้ ู งอายุท้ งั ประเทศยังอยู่
อาศัยในบ้านของตนหรื อกับครอบครัวของตน อย่างไรก็ตาม ยังมีผสู ้ ู งอายุอีกจานวนหนึ่งที่
จาเป็ นต้องย้ายไปอยูส่ ถานที่พกั แห่งใหม่หลากหลายลักษณะ ทั้งบ้านพักคนชรา (Residential home)
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สถานที่ให้การช่วยเหลือในการดารงชีวติ (Assisted living setting) สถานบริ บาล (Nursing home)
และสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (Long-term care hospital) ซึ่ งมีสาเหตุจากทั้งจากความ
จาเป็ นของครอบครัว และอาจเป็ นความต้องการของทั้งครอบครัวและผูส้ ู งอายุเองที่ตอ้ งการอาศัยอยู่
ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม
บ้านพักคนชราในฐานะที่เป็ นที่อยูใ่ หม่ของผูส้ ู งอายุที่เป็ นสวัสดิการแห่งรัฐ หรื อ
“สถานสงเคราะห์” หมายถึง สถานสงเคราะห์คนชราที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรื อกรม
ประชาสงเคราะห์ (เดิม) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การอุปการะผูส้ ู งอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยูอ่ าศัย ไม่มีผอู ้ ุปการะดูแล ที่มีความสมัครใจเข้าอยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์ ต่อมาสถานสงเคราะห์คนชราได้เพิม่ บทบาทในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
และการให้บริ การด้านต่าง ๆ แก่ผสู ้ ู งอายุ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านนันทนาการ ด้านการแพทย์
และด้านกายภาพบาบัด เป็ นต้น สถานสงเคราะห์คนชรา จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็ น ศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ ในบางแห่งก็ชื่อศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยใหม่ที่เป็ นสวัสดิการ
ของรัฐ โดยการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ปัจจุบนั มีจานวน
12 แห่งทัว่ ประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2558)
การที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งมาอาศัยอยูใ่ นที่อยูอ่ าศัยใหม่ที่เป็ นสวัสดิการของรัฐ ผูส้ ู งอายุตอ้ ง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ จากเดิมโดยสิ้ นเชิง เนื่ องจากการอาศัยอยูใ่ นศูนย์ ฯ ดังกล่าว ย่อมมีความ
แตกต่างจากการอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวเดิมของตนทั้งด้านวิถีชีวติ สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมที่
ตลอดจนข้อจากัดต่าง ๆ อันเนื่องจากกฎระเบียบของศูนย์ ฯ อาจทาให้ผสู้ ู งอายุขาดอิสรภาพ
ต้องสู ญเสี ยบทบาทและปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็ น 1 ใน 12 ศูนย์ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ว่ามีคุณภาพชีวติ อยูใ่ น
ระดับใด และปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านครอบครัว และปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย ปั จจัยด้าน
สุ ขภาพที่แตกต่างกันจะทาให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าในบั้นปลายของชีวติ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ น
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
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2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านครอบครัว
ปั จจัยการอยูอ่ าศัย และปั จจัยด้านสุ ขภาพ

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
3. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีสถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีสถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
5. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีอาชีพก่อนเข้าศูนย์ต่างกันมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
6. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านครอบครัว
7. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีจานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูต่ ่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
8. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีการมาเยีย่ มของครอบครัวในปั จจุบนั ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านการอยู่อาศัย
9. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีระยะเวลาที่อยูใ่ นศูนย์ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
10. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
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ปัจจัยด้ านสุ ขภาพ
11. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีโรคประจาตัว มีคุณภาพชี วติ แตกต่างกัน
11.1 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ตและไม่เจ็บป่ วย มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11.2 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคเบาหวานและไม่เจ็บป่ วย มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11.3 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจและไม่เจ็บป่ วย มีคุณภาพชี วติ แตกต่างกัน
11.4 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลงโป่ งพอง หอบหืด หลอดลมและไม่เจ็บป่ วย
มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11.5 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบและไม่เจ็บป่ วย มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11.6 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์และไม่เจ็บป่ วย มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นพัก
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผูว้ จิ ยั ได้นา
แนวคิดคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุขององค์กรอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) มาเป็ นตัวชี้วดั และ
แนวคิดในด้านคุณภาพชีวติ ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ คือ
1. ความสามารถในการรับรู้ คือ ความสามารถในการเรี ยนรู ้และรับรู ้ความรู ้สึกต่อ
คุณภาพชีวติ
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง คือ ความเป็ นอิสระจากวัยชรา ความสามารถหรื ออิสระที่ใช้
ชีวติ ความต้องการของตนเอง และการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
3. ความสาเร็ จและความคาดหวัง ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต คือ ความพึงใจเกี่ยวกับ
ความสาเร็ จในชี วติ และสิ่ งที่ตอ้ งการ ให้เกิดขึ้นในอนาคต
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมในชีวิติประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนนั้น ๆ
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5. การเผชิญความตาย คือ การตระหนักและความกลัวเกี่ยวกับความตาย และการเผชิญ
กับความตาย
6. การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และคนใกล้ชิด
สาหรับตัวแปรอิสระได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ป
ได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรอิสระที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปร
เพศ

แหล่งอ้างอิง
ประภาพร พลนาค (2552); ปภัสสิ ริ ไชยวุฒิ (2556);
รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
อายุ
ปิ ยพร เวียงสมุทร, (2558); ประภาพร พลนาค (2552);
นริ ศรา นุ่นชูผล (2553); ดวงใจ คาคม (2554);
ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557); รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์, (2558)
สถานภาพสมรสก่อน/ หลังเข้าศูนย์ ปิ ยพร เวียงสมุทร (2558); ดวงใจ คาคม (2554);
รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
การศึกษา
ปิ ยพร เวียงสมุทร (2558)
การทางาน/ อาชีพ
ปิ ยพร เวียงสมุทร, (2558); ประภาพร พลนาค (2552);
นริ ศรา นุ่นชูผล (2553); รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
จานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยู/่ จานวน ประภาพร พลนาค (2552); สุ จิตรา สมพงษ์
สมาชิกในครัวเรื อน
เเละนงนุช โรจนเลิศ (2557); ดวงใจ คาคม (2554);
รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
การมาเยีย่ มของครอบครัวผูส้ ู งอายุ เป็ นตัวแปรที่มีผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่พกั อยูอ่ าศัยใน
เป็ นตัวแปรที่มีผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาเพิ่มเติม
สถานสงเคราะห์
การเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ/
ประภาพร พลนาค (2552); สุ จิตรา สมพงษ์ เเละนงนุช
การเข้าร่ วมกิจกรรม
โรจนเลิศ (2557)
โรคประจาตัว
ประภาพร พลนาค (2552)
การอยูอ่ าศัย
ประภาพร พลนาค (2552); รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ ฯ
4. สถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์ ฯ
5. การศึกษาสู งสุ ด
6. อาชีพก่อนเข้าศูนย์
ปัจจัยด้ านครอบครัว
7. จานวนบุตรที่ยงั มีชีวิต
8. การมาเยีย่ มของครอบครัว

ปัจจัยด้ านการอยู่อาศัย
9. ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในศูนย์
10. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศูนย์

ตัวแปรตาม

คุณภาพชี วติ ของผู้สูงอายุใน
ศูนย์ พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสั งคม
ผู้สูงอายุบ้านพักบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ประกอบด้ วย
- ความสามารถทางการรับรู้
- ความเป็ นตัวของตัวเอง
- ความสาเร็ จและความคาดหวัง
ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
- การเผชิ ญหน้ากับความตาย
- การปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด

ปัจจัยด้ านสุ ขภาพ
11. การมีภาวะเจ็บป่ วย/
โรคประจาตัว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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2. ได้ขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี อย่างเหมาะสมกับบริ บทและสภาพแวดล้อมต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การวิจยั ครั้งนี้กาหนดขอบเขตการศึกษาเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ ขึ้นไป ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งสิ้ น 92 คน ทั้งนี้ศึกษา
เฉพาะผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นอาคาร 1-8 (ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง,
2560)
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ มีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษาสู งสุ ด
4. สถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์
5. สถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์
6. อาชีพก่อนเข้าศูนย์
ปัจจัยด้านครอบครัว
7. จานวนบุตรที่ยงั มีชีวิต
8. การมาเยีย่ มของครอบครัวผูส้ ู งอายุ
ปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย
9. ระยะเวลาการอยูใ่ นศูนย์
10. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศูนย์
ปัจจัยด้านสุ ขภาพ
การมีภาวะเจ็บป่ วย/ โรคประจาตัว
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ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ คือ
1. ความสามารถทางการรับรู้
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง
3. ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5. การเผชิ ญหน้ากับความตาย
6. การปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ศึกษา ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ นศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ หมายถึง ระดับความรู้สึกการรับรู้ แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับ
การมีชีวติ ของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรี จานวน 6 องค์ประกอบ คือความสามารถทางการรับรู้ ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
การเผชิ ญหน้ากับความตาย และการปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด
ความสามารถทางการรับรู้ หมายถึง การทางานเพื่อรับรู้ความรู้สึกผลกระทบของการ
สู ญเสี ยความสามารถในการรับรู ้ ความรู ้สึกต่อคุณภาพชี วติ
ความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง ความเป็ นอิสระจากวัยชรา ความสามารถหรื ออิสระที่ใช้
ชีวติ ความต้องการของตนเองและการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต หมายถึง ความพึงใจเกี่ยวกับ
ความสาเร็ จในชี วติ และสิ่ งที่ตอ้ งการในอนาคต
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การเผชิ ญหน้ากับความตาย หมายถึง การตระหนัก ความกังวลและความกลัว เกี่ยวกับ
ความตายและการเผชิญความตาย
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การปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด หมายถึง ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และคนใกล้ชิด
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาถึงองค์ประกอบของทางประชากร
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพสมรสก่อนและหลังเข้าศูนย์ ฯ
ปั จจัยด้านครอบครัว หมายถึง จานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูร่ วมถึงศึกษาการมาเยีย่ มของ
ครอบครัวผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นศูนย์ ฯ
ปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย หมายถึง ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุและดูพฤติกรรม
การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ ู งอายุภายในศูนย์ ฯ
ปัจจัยด้านสุ ขภาพ หมายถึง การประเมินด้านสุ ขภาพ เป็ นการประเมินภาวะเจ็บป่ วยและ
การมีโรคประจาตัวของผูส้ ู งอายุในศูนย์ ฯ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี” ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุและการวัดคุณภาพชี วติ ผูส้ ู งอายุ
3. ศูนย์พฒั นาการจัดการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
ความหมายของผู้สูงอายุ
รศริ นทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิ ชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุ วรรณพนเก้า
(2556) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ “สังคมสู งวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2548
เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่ วนสู งขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และจากการ
ฉายภาพประชากรไทยต่อไปในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่ วนของประชากรสู งอายุจะเพิ่มสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ในอีกไม่เกิน 10 ปี (หรื อปี 2566) ประเทศไทยจะกลายเป็ น “สังคมสู งวัยอย่าง
สมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
เมื่อพูดถึงคาว่า “ผูส้ ู งอายุ” คนไทยเชื่อโดยสนิทใจว่าหมายถึงคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ความเชื่อนี้ฝังรากลึกอยูใ่ นสังคมไทยมานาน คนไทยเชื่อว่าอายุครบ 5 รอบปี นักษัตรคือ 60 ปี
เป็ นเส้นแบ่งสาคัญที่คนจะผ่านเข้าสู่ วยั ชรา สอดคล้องกับประเพณี จีนที่ถือว่าอายุ 60 ปี หรื อ 5 รอบปี
นักษัตรเป็ นวาระสาคัญของชี วติ ที่เรี ยกว่า “แซยิด” (รศริ นทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิ ชย์, เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ , และเรวดี สุ วรรณพนเก้า, 2556)
ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ได้ให้ความหมายของ “วัยชรา” ว่าเป็ น “วัยที่ต่อจากวัย
กลางคน อายุเกิน 60 ปี ” เกณฑ์อายุ 60 ปี ขึ้นไปนี้ถูกตอกย้ าลงไปในมโนทัศน์ของคนไทย
ด้วยกฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 13 “บาเหน็จ
บานาญเหตุสูงอายุน้ นั ให้แก่ขา้ ราชการผูม้ ีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว” หรื อ พระราชบัญญัติ
ผูส้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 ก็ได้ตอกย้าความเชื่อว่าอายุ 60 ปี ขึ้นไป คือผูส้ ู งอายุ ให้ยงิ่ ลึกลงไปอีก
ด้วยมาตรา 3 ที่ระบุวา่ “ในพระราชบัญญัติน้ ี “ผูส้ ู งอายุ” หมายความว่าบุคคลซึ่ งมีอายุเกินหกสิ บปี
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บริ บูรณ์ข้ ึนไปและมีสัญชาติไทย” ยิง่ ไปกว่านั้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ซึ่ งแม้จะไม่นิยามไว้ตรง ๆ ว่าผูส้ ู งอายุคือ คนที่มีอายุเท่าใด แต่ก็ระบุในมาตรา 53 ว่า “บุคคล ซึ่งมี
อายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ สิ่ งอานวย
ความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” แสดงนัยว่า
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผสู ้ ู งอายุคือ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์แล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545)
สรุ ป การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยใช้อายุน้ ีเป็ นเกณฑ์เกษียณอายุ
การทางาน หรื อมีชีวิตอยูช่ ่วงวัยสุ ดท้ายของชีวติ เป็ นวัยแห่ งความเสื่ อมถอยทางด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ หน้าที่การงานและบทบาททางสังคมลดลงเป็ นวัยที่ควรได้รับการช่วยเหลือดูแล อุปการะ
เพื่อให้มีความสุ ข
การแบ่ งกลุ่มผู้สูงอายุ
WHO (1996 อ้างถึงใน ชยธร ไวนุสิทธิ์ , 2556, หน้า 13) สาหรับการกาหนดช่วงอายุ
ผูส้ ู งอายุข้ ึนอยูก่ บั ความแตกต่างในแต่ละสังคมและองค์กรที่ดูแลสภาพความเป็ นอยูน่ ้ นั โดยองค์การ
อนามัยโลก โดยแบ่งเกณฑ์ช่วงอายุของผูส้ ู งอายุและคนชราตามสภาพของการเพิ่มขึ้นอายุ ดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี
2. คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75-90 ปี
3. คนชรามาก (Very old) มีอายุระหว่าง 90 ปี ขึ้นไป
สมพงษ์ จูศิริ (2554 อ้างถึงใน สะอาด กาดีโลน, 2554) แบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูส้ ู งอายุวยั เริ่ มต้น ระหว่าง 60-69 ปี
ผูส้ ู งอายุในวัยนี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพที่อยูด่ ี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ สามารถ
ทางานและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และควรมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรคภัยต่าง ๆ
หรื อความทรุ ดโทรมของอวัยวะภายในร่ างกาย
กลุ่มที่ 2 ผูส้ ู งอายุวยั กลาง ระหว่าง 70-79 ปี
ผูส้ ู งอายุวยั นี้ส่วนใหญ่ยงั มีสุขภาพที่ค่อนข้างดี ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ยงั ต้อง
ได้รับการดูแลจากบุตรหลาน และควรมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพในด้านอาหาร การพักผ่อน รวมถึงการ
ออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายได้มีแรงขับเคลื่อน
กลุ่มที่ 3 ผูส้ ู งอายุวยั ยอด อายุมากกว่า 80 ปี ขึ้นไป
ผูส้ ู งอายุวยั นี้ส่วนมากได้รับการดูแลจากบุตรหลาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ทั้งสภาพร่ างกาย
และสภาพจิตใจ
นอกจากนี้ ในการแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุน้ นั อาจมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกันไป
(เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สิ รีรัตน์ เชษฐสุ มน เเละสุ ภาภรณ์ สงค์ประชา,
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2558) โดยมีท้ งั การแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุโดยใช้วยั หรื ออายุตามปี ปฏิทินไว้ ซึ่ งส่ วนใหญ่จดั ให้ผสู ้ ู งอายุที่
อายุ 60-75 ปี เป็ นผูส้ ู งอายุตอนต้นถึงกลาง ส่ วนผูส้ ู งอายุที่อายุมากกว่า 75 ปี เป็ นผูส้ ู งอายุตอนกลาง
ถึงปลาย ซึ่ งมีสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ สภาพ รวมทั้งสภาวะทางจิตใจ และภาวะพึ่งพา
รวมถึงความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน โดยระบุวา่ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุมากกว่า 75 ปี จะเป็ นกลุ่มที่
ร่ างกายมีความอ่อนแอ และมีแนวโน้มภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผสู้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์, 2546, หน้า 7-13) ได้ระบุสาระสาคัญสวัสดิการผูส้ ู งอายุไว้ ดังนี้
มาตรา 10 บัญญัติไว้วา่ สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ สานักส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
และพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ มีอานาจหน้าที่ดาเนินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุและรับผิดชอบในงานธุ รการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้อานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุม้ ครองการส่ งเสริ มและ
การสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูส้ ู งอายุเสนอต่อคณะกรรมการ
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุม้ ครองส่ งเสริ มและสนับสนุนที่
เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
3. เป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรื อกิจกรรม
เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
4. สร้างระบบการดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
5. ร่ วมมือและประสานงานกับราชการบริ หาร ราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอื่นในการจัดให้ผสู ้ ู งอายุได้รับ
การคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและสนับสนุนตามพระราชบัญญัติน้ ี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
“มาตรา 11” บัญญัติไว้วา่ ผูส้ ู งอายุมีสิทธิ ได้รับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ ว
แก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
2. ระดับการศึกษาและการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
3. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
4. การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุ
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5. การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ จากการถูกทารุ ณกรรม หรื อถูกทอดทิ้ง
6. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
7. การสงเคราะห์การจัดงานศพตามประเพณี
8. การจัดที่พกั อาศัย อาหารและเครื่ องนุ่งห่มอย่างทัว่ ถึง
“มาตรา 12” การเรี ยกร้องสิ ทธิหรื อการได้มาซึ่งสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของผูส้ ู งอายุตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ หรื อประโยชน์ที่ผสู ้ ู งอายุจะได้รับตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
อื่น
“มาตรา 13” ให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์
เด็กเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ เรี ยกว่า “กองทุนผูส้ ู งอายุ” เพื่อเป็ นทุนในการใช้
จ่าย
แผนผู้สูงอายุแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
แผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้แบ่งหมวดหมู่ออกตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ เป็ นหลัก
จัดแบ่งเป็ น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรี ยมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสู งอายุที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
1. มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสู งอายุ
1.1 ขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุม
1.2 ลดหย่อนภาษี เพื่อส่ งเสริ มการออมสาหรับวัยสู งอายุ
2. มาตรการให้การศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
2.1 ส่ งเสริ มพฤติกรรมอนามัยตั้งแต่วยั เด็กให้มีหลักสู ตรวิชาการดูแลสุ ขภาพและ
พฤติกรรมอนามัย
2.2 ส่ งเสริ มการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเข้าใจชี วติ
และพัฒนาการในแต่ละวัย เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ วยั สู งอายุที่มีคุณภาพ
3. มาตรการปลูกจิตสานึกให้แก่สังคม
3.1 ส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกวัยเรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในการดูแลรับผิดชอบ
ครอบครัวผูส้ ู งอายุและชุมชน
3.2 ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมนันทนาการและการมีส่วนร่ วม
3.3 รณรงค์ให้สังคมมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ดา้ นการส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก
1. มาตรการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
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1.1 จัดฝึ กอบรมในรู ปแบบที่เหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุ
1.2 จัดบริ การให้คาปรึ กษาในสถานบริ การทางสุ ขภาพของรัฐและเอกชน
2. มาตรการส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ ู งอายุ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดตั้งและดาเนิ นงานชมรมผูส้ ู งอายุและเครื อข่าย
3. มาตรการส่ งเสริ มด้านการทางานและการหารายได้ของผูส้ ู งอายุ
3.1 ส่ งเสริ มการทางานทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
4. มาตรการสนับสนุนผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ
ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้มีการเผยแพร่ ภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุ
5. มาตรการส่ งเสริ มสนับสนุ นสื่ อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผูส้ ู งอายุ และสนับสนุน
ให้ผสู ้ ู งอายุได้รับความรู ้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่ อ
5.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนสื่ อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผูส้ ู งอายุ
5.2 ดาเนินการให้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ ได้
6. มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุที่มีอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
6.1 กาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับสถานสงเคราะห์คนชราและหน่วยงานที่
ให้บริ การด้านที่พกั อาศัยแก่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งได้รับอนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนกับทางราชการ
6.2 สนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ในการรับผิดชอบ และ
จัดบริ การด้านที่พกั อาศัยที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย
4 มาตรการหลัก
1. มาตรการคุม้ ครองด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพึงที่เพียงพอและ
ส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุนผูส้ ู งอายุ
2. มาตรการหลักประกันด้านสุ ขภาพพัฒนาและส่ งเสริ มระบบประกันสุ ขภาพ
3. มาตรการด้านครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง โดยการลดหย่อนภาษีรายได้ให้แก่
บุตร ซึ่ งเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุที่เป็ นบุพการี และส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่องจนวาระสุ ดท้ายของชีวติ โดยรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุส่งเสริ มสมาชิกในครอบครัว
ให้มีการดูแลผูส้ ู งอายุอย่างใกล้ชิด
4. มาตรการระบบบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
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4.1 ปรับปรุ งบริ การสาธารณะทุกระบบให้สามารถอานวยความสะดวกให้ผสู้ ู งอายุ
4.1.1 ปรับปรุ งบริ การและลดราคาระบบขนส่ งสาธารณะให้สะดวกเหมาะสม
4.1.2 สิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ู งอายุ เช่น ถนน ทางเดิน อาหาร
ห้องสุ ขา
4.1.3 สวนสาธารณะและสนามกีฬาสาหรับการออกกาลังกาย
4.2 พัฒนาบริ การทางสุ ขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงมากที่สุดโดย
เน้นบริ การถึงบ้าน และมีการประสานกันระหว่างบริ การทางสุ ขภาพและทางสังคม
4.3 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ให้มีแผนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุและการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อ
ผูส้ ู งอายุ
4.4 จัดตั้งคลินิกผูส้ ู งอายุหอผูป้ ่ วยสู งอายุและสถานบริ การสุ ขภาพเรื้ อรังสาหรับ
ผูส้ ู งอายุที่เพียงพอแก่การให้บริ การและสามารถรองรับปั ญหาของผูส้ ู งอายุได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุ
ระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก
1. มาตรการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุระดับชาติ โดยคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มและประสานงานผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ดาเนิ นการให้มีการพัฒนาและปรับปรุ งแผนผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีเครื อข่ายการบริ หาร
และพัฒนาผูส้ ู งอายุข้ ึนในระดับตาบลและหมู่บา้ นเชื่ อมโยงคณะกรรมการระดับชาติ
2. มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ โดยส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการผลิตหรื อฝึ กอบรมบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ ทั้งในระดับวิชาชีพ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูด้ ูแลทัว่ ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นผูส้ ู งอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
1. มาตรการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้หน่วยงานวิจยั ดาเนิ นการพัฒนาองค์ความรู ้ที่
จาเป็ นสาหรับการกาหนดนโยบายและการพัฒนาการบริ การหรื อมี่เป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุเพื่อ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. มาตรการดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลตามแผนที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง
3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลด้านผูส้ ู งอายุให้เป็ นระบบและทันสมัย
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
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ปี พ.ศ. 2542 เป็ นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงเจริ ญ
พระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็ นปี สากลว่าด้วย
ผูส้ ู งอายุ
รัฐบาล องค์กรเอกชน ประชาชน และสถาบันต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรี และคุณค่า
ของผูส้ ู งอายุซ่ ึงได้ทาประโยชน์ในฐานะ “ผูใ้ ห้” แก่สังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรได้รับผลใน
ฐานะเป็ น “ผูร้ ับ” จากสังคมด้วย
ปฏิญญา ผูส้ ู งอายุไทย เป็ นพันธกรณี เพื่อให้ผสู้ ู งอายุได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ได้รับการ
คุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ จึงได้กาหนด สาระสาคัญไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับ
การพิทกั ษ์และคุม้ ครองให้พน้ จากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิ ทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และผูพ้ ิการที่สูงอายุ
ข้อ 2 ผูส้ ู งอายุควรอยูก่ บั ครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีในการอยูร่ ่ วมกัน อย่างเป็ นสุ ข
ข้อ 3 ผูส้ ู งอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ บริ การทางสังคมอันเป็ นประโยชน์ในการดารงชี วติ เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถ ปรับบทบาทของตนให้สมวัย
ข้อ 4 ผูส้ ู งอายุควรได้ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทางานที่
เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเห็นชีวติ มีคุณค่า
ข้อ 5 ผูส้ ู งอายุควรได้เรี ยนรู ้ในการดูแลสุ ขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและ
สามารถเข้าถึงบริ การด้าน สุ ขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแล
จนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามคตินิยม
ข้อ 6 ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่พ่ งึ พาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่ วมในสังคมเป็ นแหล่งภูมิปัญญาของคน รุ่ นหลัง มีการเข้าสังคม มีนนั ทนาการที่ดี และมีเครื อข่าย
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในชุ มชน
ข้อ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องกาหนด
นโยบายและแผนหลักด้านผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ องให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมาย
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ข้อ 8 รัฐโดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม
ต้องตรากฎหมายว่าด้วยผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทกั ษ์สิทธิ คุม้ ครอง
สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
ข้อ 9 รัฐโดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์
ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ ู งอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวที
และเอื้ออาทรต่อกัน
มาตรฐานการสงเคราะห์ ผ้ สู ู งอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
มาตรฐานการจัดบริ การสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แบ่งเป็ น
6 ด้าน ดังนี้ (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2558)
1. มาตรฐานการจัดสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
1.1 การบริ การทางการแพทย์และการบริ การสาธารณสุ ข โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็ วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
1.2 บริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี และที่บา้ น
1.3 บริ การให้ความรู ้ แนะนาการดูแลสุ ขภาพที่ปราศจากโรคภัยที่ถูกวิธีให้กบั ผูด้ ูแล
ผูส้ ู งอายุ
1.4 ออกบัตรประจาตัวให้กบั ผูส้ ู งอายุ เพื่อผูส้ ู งอายุมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลแห่งนั้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข
1.5 การประกันสุ ขภาพ
1.6 บริ การด้านกายภาพบาบัด
2. มาตรฐานด้านรายได้
2.1 จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายที่ยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ
2.2 ส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุนผูส้ ู งอายุในชุมชน
2.3 จ่ายเบี้ยยังชีพและกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ
2.4 ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ และส่ วนลดในด้านต่าง ๆ
2.5 ให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. มาตรฐานด้านที่พกั อาศัย
3.1 บ้านพักคนชรา เป็ นบริ การที่พกั อาศัยที่จดั ให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มีปัญหาทางด้าน
สุ ขภาพร่ างกายและอารมณ์ ด้านการเงินหรื อปั ญหาอื่น ๆ อันเป็ นเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งแยกออกจาก
ครอบครัวหรื อผูม้ ีรายได้นอ้ ย
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3.2 สถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัยสาหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการรักษาพยาบาลเป็ น
ประจาและต่อเนื่ อง
3.3 บริ การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่งห่มให้อย่างทัว่ ถึง
4. มาตรฐานด้านนันทนาการ
4.1 การจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของ
ผูส้ ู งอายุ รวมทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4.2 ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ เพื่อให้การปรึ กษาแก่ผสู ้ ู งอายุและสมาชิกในครอบครัว
4.3 สโมสรผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์รวมของผูส้ ู งอายุในการพักผ่อน ออกกาลังกาย
พบปะสังสรรค์ การรับบริ การตรวจสุ ขภาพ การเรื อนอาชี พ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกัน
5. มาตรฐานด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
5.1 โอกาสในการศึกษาเรี ยนรู ้และและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.2 การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ู งอายุ
5.3 การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
5.4 จัดตั้งศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น
5.5 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บุตร ซึ่ งเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุที่เป็ นบุพการี
และไม่มีรายได้ หรื อรายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท (ซึ่ งขณะนี้กรมสรรพากรได้ดาเนินการในส่ วน
ดังกล่าวแล้ว)
5.6 ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่ อง
5.7 จัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ู งอายุ
5.8 การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุซ่ ึ งได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกทอดทิ้ง
5.9 การให้คาแนะนาปรึ กษาในทางการแก้ไขปั ญหาครอบครัว
6. มาตรฐานด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน โดยครอบคลุมบริ การ
ดังต่อไปนี้
6.1 ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผูส้ ู งอายุ
6.2 ระบบดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
6.3 บริ การชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ
6.4 สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในชุมชน
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บทบาทหน้ าที่ของภาคส่ วนต่ าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาครัฐ
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ เป็ นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิผูส้ ู งอายุ รวมทั้งการพัฒนารู ปแบบงานด้าน
สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและ ตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก พันธกรณี และความตกลง ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2558)
อานาจหน้าที่ของกรมกิจการผูส้ ู งอายุ
1. เสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิผสู้ ู งอายุ
2. พัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู ้การดาเนิ นงานส่ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ผสู ้ ู งอายุ และส่ งเสริ มสนับสนุน
การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานความร่ วมมือกับองค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ในการดาเนิ นงานส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุม้ ครองพิทกั ษ์
สิ ทธิผสู้ ู งอายุ
4. บริ หารจัดการและกากับดูแลการดาเนิ นงานกองทุนผูส้ ู งอายุ เพื่อการคุม้ ครอง
การส่ งเสริ ม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
5. บริ หารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านผูส้ ู งอายุ
นอกจากนี้ยงั มีบทบาทหน้าที่ของภาครัฐต่าง ๆ ในการดูแลผูส้ ู งอายุ ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของ
“ตัวผูส้ ู งอายุเอง, ด้านครอบครัว, ด้านชุมชน, ด้านภาครัฐ, ด้านภาคเอกชน และภาค NGOs” เป็ นต้น
ตัวผูส้ ู งอายุ
ผูส้ ู งอายุเป็ นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู ้ และประสบการณ์ เป็ นผูถ้ ึงพร้อมทั้ง
คุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผสู ้ ู งอายุจะเข้าสู่ วนั ที่ร่างกายอ่อนแอเสื่ อมถอย
แล้ว แต่ท่านก็ยงั พร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น ช่วยดูแลบุตรหลาน ช่วยดูแล
บ้านเรื อน ผูส้ ู งอายุบางท่าน ยังช่วยหุ งหาอาหารต่าง ๆ ช่วยทางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามกาลังของท่าน
ได้ นอกจากนั้น ยังช่วยให้คาแนะนาปรึ กษาในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านอาชีพการงาน ด้านการ
ดาเนินชีวติ ด้านครอบครัว ด้านสังคม และอื่น ๆ ผูส้ ู งอายุบางท่านมีทกั ษะในวิชาชีพบางด้าน เช่น
ช่างไม้ ช่างแกะสลัก ทาอาหารไทย ขนมไทย เย็บปั กถักร้อย ดอกไม้ ดนตรี ฯลฯ ท่านก็จะถ่ายทอด
ให้แก่บุตรหลาน และผูท้ ี่สนใจเพื่อดารงวิชาชีพนั้นสื บไป (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2558)
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ครอบครัว
ในสังคมไทย ถึงแม้บุตรหลานแต่งงานมีเหย้ามีเรื อนไปแล้ว ก็ยงั นิยมอยูใ่ นครอบครัว
เดียวกันกับพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ทาให้ครอบครัวมีความอบอุ่น บุตรธิ ดา นอกจากจะได้รับการอบรม
สัง่ สอนจากพ่อแม่แล้ว ยังได้รับการดูแลจากปู่ ย่า ตายาย ทาให้เกิดความรักความอบอุ่น ภายใน
ครอบครัว โอกาสที่เด็กจะไปเกเร หรื อประพฤติผดิ นอกลู่นอกทางจึงมีนอ้ ยมาก ประสบการณ์ของ
ผูส้ ู งอายุ สามารถช่วยส่ งเสริ ม อบรมเลี้ยงดูกล่อมเกลาบุตรหลาน ให้เป็ นพลเมืองดี เด็ก ๆ จะได้
เรี ยนรู ้ท้ งั จากโรงเรี ยน และที่บา้ น ที่บา้ นเด็ก ๆ จะได้รับการอบรม โดยเฉพาะในเรื่ องความประพฤติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ผูส้ ู งอายุจะคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ให้คาปรึ กษาทุก ๆ
เรื่ อง ความสัมพันธ์ของครอบครัวไทย แต่ด้ งั เดิมได้หล่อหลอมความรัก ความเคารพแก่ผสู ้ ู งอายุ
(สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
ชุมชน
โดยทีมวิจยั จะเชิ ญตัวแทนจากกลุ่มเครื อข่ายทางสังคม ได้แก่ ชมรมผูส้ ู งอายุ
กลุ่มสวัสดิการชุมชนตาบล บางละมุง กลุ่มอาสาสมัครสร้างเสริ มและดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
กลุ่มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลและ
เทศบาล และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอาเภอบางละมุง ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด เพื่อมารับทราบและเติมเต็มข้อมูล โดย วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎหมาย
นโยบายต่อการหนุ นเสริ ม บทบาท หน้าที่ ปั ญหา ความต้องการการดูแลผูส้ ู ง อายุที่อยูใ่ น
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน และร่ วมกันวิเคราะห์บทบาทของชีวะสังคมของคนในชุมชนและหน่วยงาน
(สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
ภาคเอกชน
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ ผูส้ ู งอายุ 4 รู ปแบบ คือ
การประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ การบริ การสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูล ของภาค
ประชาชน ดังนั้น การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุมีการ พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และมี
การบูรณาการในหลายภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อรองรับ
จานวน ผูส้ ู งอายุ ที่มีจานวนเพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายจากเชิงรับมาเป็ นเชิงรุ ก เช่น การสร้าง ความตระหนักให้คนในชาติเห็นความสาคัญของ
ผูส้ ู งอายุวา่ เป็ นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม มิใช่ ภาระของสังคม การถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางละมุง อย่างแท้จริ งทั้งงบประมาณและ
บุคลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านผูส้ ู งอายุ เพราะท้องถิ่นจะมี ความเข้าใจบริ บทของผูส้ ู งอายุ
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ของตนเองได้มากน้อยแค่ไหน (สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
องค์ กรเอกชนเพือ่ สาธารณะประโยชน์ (NGO: Non-government organization)
องค์กร NGOs ส่ วนมากถือกาเนิดเกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือ และขจัดปั ญหาที่ก่อเกิดขึ้น
ในสังคมนั้น ๆ ซึ่ งเราสามารถแบ่งองค์กร NGOs ได้ออกเป็ นประเภท ตามลักษณะกิจกรรมของ
องค์กร และกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร เพื่อเพื่อนมนุษย์ องค์กร NGOs ทาหน้าที่หรื อมีบทบาท
ในการช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนในเรื่ องของคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งประกอบไป
ด้วย เรื่ องของปั จจัย 4 การศึกษา และสุ ขภาพ ตลอดจนต่อต้านหรื อรณรงค์ในเรื่ องของการละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชน เป็ นต้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ขององค์กร NGO นั้น ๆ ถ้าหากแบ่งแยกออกเป็ น
ตามลักษณะประเภทกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร NGOs เนื่องจาก กลุ่มวัยสู งอายุ หรื อคนชรา เป็ นกลุ่ม
ที่มีอตั ราสู งมากขึ้นทุกเดือน ดังนั้นในสังคมที่ไม่มีการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับกลุ่มสู งอายุ
องค์กร NGOs จึงเข้ามามีบทบาทในการดูแลกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิง้ ขาดการดูแลเอาใจใส่ จาก
ลูกหลาน และกลุ่มสุ ดท้ายคือ กลุ่มคนพิการ โดยกลุ่มองค์กร NGOs ก็จะมีบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือ และแนะนาวิธีดูแลและช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพให้กบั
กลุ่มคนพิการ เพื่อให้คนพิการรู ้สึกภาคภูมิใจ รู ้สึกมีคุณค่า และไม่เป็ นภาระของผูอ้ ื่น (ฐานิตา
เฉลิมช่วง และอัมริ นทร์ นาคณัฐเศรษฐ, 2559)

แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและการวัดคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
ความหมายของคุณภาพชี วติ
ความหมายคาว่า “คุณภาพชีวติ ” หมายถึง การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนาและถือว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย กล่าวคือ ถ้าประชากรของประเทศมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีแล้วจะช่วยให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศนั้นประสบความสาเร็ จอย่าง
รวดเร็ ว ด้วยเหตุผลนี้ทาให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมาก จึงมี
ผูใ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
ยุพา อุดมศักดิ์ (2516 อ้างถึงใน รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์, 2558) คุณภาพชีวติ หมายถึง คุณภาพ
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเป็ นค่าเทียงเคียงที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
กล่าวคือ ทุกคนหรื อทุกประเทศอาจจะกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ กันไปตามความต้องการของสังคม
และความต้องการในคุณภาพชีวติ นี้ยอ่ มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสภาวะทางสังคม
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2523 อ้างถึงใน ประภาพร พลนาค, 2552) ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ว่า คุณภาพชีวติ คือชีวิตที่ไม่เป็ นภาระ และไม่ก่อให้เกิดปั ญหาให้กบั สังคม
เป็ นชีวติ ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีความเพียบพร้อม และสามารถที่จะดารงสถานภาพ

23
ทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคมสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
อัจฉรา นวจินดา และขจีจรัส ภิรมณ์ธรรมศิริ (2534 อ้างถึงใน ประภาพร พลนาค, 2552)
ได้นิยามคุณภาพชีวติ ไว้วา่ คุณภาพชีวติ เป็ นเพียงความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการทั้งร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ ให้มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
ศิริ ฮามสุ โพธิ์ (2536 อ้างถึงใน รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์, 2558) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง
ชีวติ ของบุคคลที่สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นภาระและไม่ก่อให้เกิด
ปั ญหากับสังคมเป็ นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ สามารถดารงชี วติ ที่ชอบธรรม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่ งที่ตน
ปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์กุล (2540 อ้างถึงใน มนัญชยา หาเคน, 2552) ได้กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวติ หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุ ขและความพึงพอใจในชีวติ ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม อารมณ์ และการดาเนินชีวิตของปั จเจกบุคคลในสังคม เป็ นการประสานการรับรู้ของ
บุคคลในด้านร่ างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ ทางสังคมและสภาพแวดล้อมของบุคคล ภายใต้
วัฒนธรรมและบริ บทสังคม ภายใต้วฒั นธรรมและบริ บทของสังคม ของบุคคลในการดารงชีวิต
ในสังคมภายใต้วธิ ี ชีวติ ของแต่ละบุคคล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 45 อ้างถึงใน สะอาด กาดีโลน, 2554)
ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตประกอบด้วย 2 คา คือ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล
หรื อสิ่ งของ และคาว่า ชีวติ หมายถึง ความเป็ นอยู่ ทั้งนี้ คาว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง ลักษณะ
ความเป็ นอยูข่ องบุคคลหรื อสิ่ งของ
สุ ดา ดวงจันทร์ (2544 อ้างถึงใน มนัญชยา หาเคน, 2552) ได้ให้ความหมายของคาว่า
คุณภาพชีวติ คือการมองชีวติ ของมนุษย์โดยภาพรวมเพราะมนุษย์ประกอบด้วยร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญาอารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิดและในขณะเดียวกันมนุษย์มีความสาคัญ การเมือง เศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงไม่สามารถกล่าวถึงมนุษย์ในแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้น แต่ตอ้ งมองมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุมหรื อ
ทุกด้าน เพราะฉะนั้น คุณภาพชีวติ ของมนุษย์จึงพิจารณาชีวติ ของแต่ละบุคคล เช่น วัย เพศ
การศึกษา และภูมิหลังของบุคคล
ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2527 อ้างถึงใน รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์, 2558) อธิ บายว่า คุณภาพชีวติ นั้น
เป็ นความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับปริ มาณและคุณภาพของความต้องการพื้นฐานทางร่ างกายและ
สังคม วัฒนธรรม ซึ่ งเกี่ยวข้องทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม
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ในการดารงชีพทั้งที่เป็ นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่ งเป็ นแนวคิดด้านสังคมในการที่จะทราบ
ว่าประชากรกลุ่มใดมีคุณภาชี วติ สู งหรื อต่า จะต้องมีตวั บ่งชี้ที่จะเป็ นเครื่ องมือวัดโดยพยายาม
จัดสร้างให้ครอบคลุมปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วติ
นิติวฒั น์ ไทพิทกั ษ์ (2556) ได้สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวติ ไว้วา่ คุณภาพชีวิต
หมายถึง สภาวะของการมีระดับชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีความสุ ข มีความพึงพอใจในชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องตนเอง โดยสามารถปรับตัวให้อยูร่ ่ วมกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีความสุ ข
ในการดาเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ร่ างกาย
และจิตใจ
พวงทอง ไกรพิบูลย์ (2556) ได้สรุ ป คุณภาพชีวิต หรื อ ย่อในภาษาอังกฤษว่า
QOL/ คิวโอแอล โดยทัว่ ไป หมายถึง ภาวะความเป็ นอยูท่ ี่ดี (Well being) ทั้งของตนเอง
(ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิ ทธิ และเสรี ภาพ
ในทางการแพทย์ คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพร่ างกาย และจิตใจที่มนั่ คงแข็งแรง มีความพอใจ
สุ ขใจ สุ ขกาย และมีความสงบ ทั้งนี้คุณภาพชีวติ จะถูกคุกคามด้วยโรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ
ของร่ างกาย ปั จจุบนั เป้ าหมายในการรักษาโรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ จะต้องประกอบด้วย
การรักษาเพื่อการหายขาดจากโรค และเพื่อการคงคุณภาพชีวติ ที่ดีของผูป้ ่ วย ควบคู่ไปด้วยกันเสมอ
สรุ ป คุณภาพชีวติ หมายถึง การมีชีวติ ที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขและ
ที่สาคัญนั้นพึงพอใจกับสิ่ งที่ตนเองมีอยู่ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมที่อยูไ่ ด้อย่างสันติสุข
ความหมายของคุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุ
จากความหมายคาว่า คุณภาพชีวติ และคานิยามและความหมายของคาว่า ผูส้ ู งอายุ ที่ได้
กล่าวแล้วข้างต้น สามารถนามาสรุ ปความหมายคาว่า คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ หมายถึง การรับรู ้
และความพึงพอใจในการดารงชีวติ ของผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในสิ่ งที่ตนเป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุ ขตาม
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละสภาวะรอบ ๆ ตนเองทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ (ดวงใจ
คาคง, 2554 อ้างถึงใน ปิ ยพร เวียงสมุทร, 2558)
พนิษฐา นิชาชีวากุล (2537 อ้างถึงใน รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์, 2558) ได้ให้ความหมายว่า
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุวา่ เป็ นความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุต่อการดาเนินชีวติ และโดยคาถึงถึงภาวะ
สุ ขภาพทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
สรุ ป คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุหมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับการใช้ชีวติ ของแต่ละบุคคลซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ดีที่สุดจากความพึงพอใจผูส้ ู งอายุแต่ละคนได้รับ ดังนี้ ด้านความสามารถในการ
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เรี ยนรู้ ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความสาเร็ จและความคาดหวัง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านการเผชิ ญหน้ากับความตาย และด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด
องค์ ประกอบคุณภาพชี วติ
WHO (1980 อ้างถึงใน นิติวฒั น์ ไทพิทกั ษ์, 2556) ได้กาหนดองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ไว้ 5 ประการได้
1. มาตรฐานการดารงชีวิต (Standard of living) หมายถึง มาตรฐานความเป็ นอยูใ่ น
ชีวติ ประจาวันของประชากรเกี่ยวข้องกับรายได้ต่อบุคคล สุ ขภาพ การศึกษา ที่อยูอ่ าศัยและ
การสังคมสงเคราะห์สิ่งต่าง ๆ นี้เป็ นส่ วนสาคัญทาให้มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงได้
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population dynamics) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ประชากรอันเป็ นผลมาจากการเกิด การตาย และการย้ายถิ่นที่อยูอ่ าศัย มีผลทาให้ประชากร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มจานวนหรื อลดลง การเปลี่ยนแปลงประชากรมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์หลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนการจัดบริ การสาธารณูปโภค
ปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวติ
3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural factors) มนุษย์เมื่อรวมกันมาก
จาเป็ นต้อง มีระบบ มีกฎเกณฑ์ที่เรี ยกว่า รู ปแบบการปกครอง กฎหมาย และ มีแนวปฏิบตั ิอนั เกิด
จากความเชื่อและศรัทธาในลักษณะเดียวกันมีความสุ ขสงบซึ่ งจะนาไปสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
4. กระบวนการพัฒนา (Process of development) การพัฒนาเป็ นกระบวนการที่
ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน โดยจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่ องและสัมพันธ์กบั ปั จจัยทาง
สังคม สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ด้านคุณภาพชีวิตทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศนั้น ประชากรแต่ละกลุ่มจะต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
5. ทรัพยากร (Resources) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ประเทศที่มี
ทรัพยากร ธรรมชาติสมบูรณ์จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จะมีผลทาให้มาตรฐานการดารงชีวติ
อยูใ่ นระดับสู ง ประเทศใดมีสภาพตรงกันข้าม ก็จะมีมาตรฐานในการดารงชีวติ อยูใ่ นระดับต่า
ดังนั้น ทรัพยากรจึงเป็ นเครื่ องกาหนดลักษณะประเทศที่ร่ ารวยและประเทศที่ยากจนได้
องค์กรอนามัยโลก (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2558) ระบุถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ว่า
ประกอบไปด้วย
1. ด้านร่ างกาย คือ การรับรู ้สภาพทางด้านร่ างกายของบุคคล
2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง
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3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือการรับรู ้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
ในสังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม คือ การรับรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนิ นชีวติ
ศิริ ฮามสุ โพธิ์ (2543 อ้างถึงใน ศิริพรรณ ชาญสุ กิจเมธี , 2540) คุณภาพชีวติ หมายถึง ชีวติ
ของบุคคลที่สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นภาระและไม่ก่อให้เกิด
ปั ญหาแก่สังคม เป็ นชี วติ ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสามารถดารงชีวิตที่ชอบธรรมสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม และค่านิยมสังคม ตลอดจนแสดงหาสิ่ งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอยูอ่ ย่างถูกต้อง
ภายใต้เครื่ องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ คุณภาพชีวิตแบ่งเป็ น 3 ประการ คือ
1. ทางด้านร่ างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ อันเป็ นผลตอบสนองมาจากปั จจัยพื้นฐานฐานะเป็ นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข
(ศิริ ฮามสุ โพธิ์ , 2543, หน้า 57 อ้างถึงใน ศิริพรรณ ชาญสุ กิจเมธี , 2540)
2. ทางด้านจิตใจ คือ บุคคลจะต้องมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์บูรณ์ร่าแจ่มใส ไม่วติ กกังวล
มีความรู ้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมสิ่ งแวดล้อม มีความปลอดภัยในชีวติ
3. ทางด้านสังคม คือ บุคคลสามารถดารงชีวิตภายใต้บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม
ในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ประกอบด้วยสองปั จจัยหลัก คือ
ปั จจัยที่มีผลต่อการดารงชีพ ได้แก่ปัจจัยสี่ อาหารยารักษาโรค ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม รวมถึง
สุ ขภาพ พลานามัยการศึกษาและรายได้ต่อบุคคลเป็ นต้น และปั จจัยด้านที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์เช่น เกียรติยศ ชื่อเสี ยง
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน เสรี ภาพในชีวิต ครอบครัว ชุ มชน สังคม สิ่ งแวดล้อม และการเมือง
การปกครอง
องค์ ประกอบคุณภาพชี วติ ของผู้สูงอายุ
Lawton (1985 อ้างถึงใน ชยธร ไวนุสิทธิ์ , 2556)ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
ว่าคุณภาพชีวติ ที่ดีจะต้องมีปัจจัยที่สาคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. การมีความผาสุ กทางด้านจิตใจ (Psychological well-being) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถประเมินได้วา่ ประสบการณ์ที่เคยผ่านมานีคุณภาพ มีความสุ ข และความสาเร็ จตามที่ต้ งั ไว้
2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral competence) หมายถึง
ความสามารถในการทางานหรื อการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการทางานของระบบในร่ างกาย
การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ และการมีส่วนร่ วมกับสังคมอย่างสันติสุข
3. สิ่ งแวดล้อมของบุคคล (Objective environment) แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
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3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
3.2 บุคคลที่มีความสาคัญต่อผูส้ ู งอายุ เช่น สมาชิกในครอบครัว บุตรหลาน ญาติพี่
น้อง และเพื่อน
3.3 บุคคลอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
3.4 สถานภาพทางสังคม เชื้อชาติ และเศรษฐกิจ
3.5 สภาพสังคมและวัฒนธรรมภายในที่ส่งผลต่อผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่
4. การรับรู้คุณภาพชีวิต (Perceived quality of life) หมายถึง การที่ประเมินตนเองในด้าน
การมีผาสุ กในด้านจิตใจ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม รวมถึงสิ่ งแวดล้อมของบุคคล
สิ่ งเหล่านี้ลว้ นมีอิทธิ พลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุ Miller (1986 อ้างถึงใน ณัฏยา ณ ราช, 2555) ได้กาหนด
องค์ประกอบที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีชีวติ ที่ดีและสมบูรณ์ ได้ดงั นี้
1. มองโลกในแง่ดี แง่บวกเสมอ
2. มีความพึงพอในชีวติ ของตน
3. มีความรัก พร้อมทั้งให้และเป็ นผูร้ ับ
4. มีความยุติธรรมในสิ่ งที่ถูกต้อง
5. มีอารมณ์ที่ร่าเริ ง แจ่มใส
6. มีความมัน่ ใจในตนเอง
7. ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย
8. มีการทากิจกรรมคลายความเครี ยด
WHO (1995, p. 15 อ้างถึงใน สิ ริมา อินประเสริ ฐ, 2560) อธิบายองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุไว้ใน WHOQOL-OLD MANUAL ว่า การประเมินคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 4 ข้อ ซึ่ ง WHO อธิ บายแนวคิดในแต่ละ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ดังนี้
1. ความสามารถในการรับรู้ คือ การทางานเพื่อรับรู้ความรู้สึกผลกระทบของการสู ญเสี ย
ความสามารถในการรับรู ้ความรู ้สึกต่อคุณภาพชีวติ
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง คือ ความเป็ นอิสระจากวัยชรา ความสามารถหรื ออิสระที่ใช้
ชีวติ ความต้องการของตนเองและการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
3. ความสาเร็ จและความคาดหวัง คือ ในอดีตปัจจุบนั และอนาคต คือ ความพึงใจ
เกี่ยวกับความสาเร็ จในชี วติ และสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต
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4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในชุมชนนั้น ๆ
5. การเผชิ ญหน้ากับความตาย คือ การตระหนัก กังวล และความกลัว เกี่ยวกับความตาย
และการเผชิญกับความตาย
6. การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และคนใกล้ชิด
บริ บูรณ์ พรพิบูลย์ (2538, หน้า 112-113 อ้างถึงใน สะอาด กาดีโลน, 2554) กล่าวถึง
ความสุ ขผูส้ ู งอายุ ประกอบไปด้วย
1. มีสภาพร่ างกายที่ดี แข็งแรง และสมบูรณ์
2. มีความพึงพอในในสิ่ งที่ตนเองมีอยู่
3. มีความสุ ขเกี่ยวกับสิ่ งที่ตนเองมี
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงทางเลือกในการหาความสุ ขของผูส้ ู งอายุ อยู่ 2 ทาง ได้แก่
1. การแสวงหาความสุ ขในทางโลก
2. การมุ่งมัน่ หาความสุ ขในทางธรรม
ศศิธร ธรรมารักษ์ (2539 อ้างถึงใน ซาฟี อี กาสา, 2554, หน้า 23) ได้ศึกษาปัจจัยของ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจในชีวิต ผูส้ ู งอายุที่มีความพอใจในการดารงชีวติ คือ ผูท้ ี่มีความสุ ขกับ
การใช้ชีวติ ส่ งผลให้ตนเองมีสภาพร่ างกายและสภาพจิตใจที่ดีและแข็งแรง
2. ความภาคภูมิใจ ผูส้ ู งอายุที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง คือ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมกับสังคมได้
อย่างสันติสุข มีสภาพร่ างกายที่ดี ปราศจากโรคภัย เป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นที่รักของครอบครัว
ได้รับการดูแลจากบุตรหลาน
3. สุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพที่ดี คือ ผูท้ ี่ดูแลตนเองได้ดี โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาคนอื่นมา
ดูแลและสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อมีส่วนร่ วมกับสังคมได้ดี
สรุ ป องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ การที่มีสภาพร่ างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์มี
จิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส ได้รับการดูแลจากครอบครัว เป็ นที่ยอมรับของสังคม ดารงชีวิตอย่างมีอิสระ
ปลอดภัยจากอันตราย พึงพอใจในชีวติ และสามารถเข้ากับผูอ้ ื่นได้
การพัฒนาคุณภาพชี วติ
เนื่องจากสังคมมนุษย์เป็ นสังคมที่ตอ้ งการความเจริ ญก้าวหน้า ต้องการชื่ อเสี ยง เกียรติยศ
เงินทอง การยอมรับจากวงสังคม และประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน จึงไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่า ในแต่ละวันมนุษย์ตอ้ งดิ้นรนขวนขวายไขว่คว้าหาสิ่ งที่ตนพึงปรารถนา ดังนั้น การพัฒนา
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คุณภาพชีวติ จึงเป็ นการพัฒนาเพื่อให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ตลอดจนเพื่อปรับปรุ งการดาเนิน
ชีวติ ให้สอดคล้อง และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 มิติ ดังต่อไปนี้
(ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร, 2557)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านร่ างกาย ได้แก่ การให้ความสาคุณภาพชีวติ ทางด้าน
ร่ างกาย ได้แก่ การให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ รู ้จกั บริ โภคอาหารอย่างถูกสุ ขลักษณะและครบ 5 หมู่
หาเวลาพักผ่อนและออกกาลังเป็ นประจาเพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่ดี
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านอารมณ์ เป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตที่ดี รู้จกั ควบคุม
อารมณ์ โดยหมัน่ ฝึ กให้ทาน กรทางานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่ วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึ ก
สมาธิ เป็ นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านสังคม เป็ นการสร้างการยอมรับและยกย่องจากสังคม
อันได้แก่ การเข้าร่ วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านสติปัญญา เป็ นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู ้ให้กบั
ตนเอง อาทิ เช่น การอ่านหนังสื อ การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิม่ ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่ อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ รวมไปถึงการหัดสังเกต
และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ นั้น มีอยูด่ ว้ ยกัน 6 ประการ ดังต่อไปนี้
(ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร, 2557)
1. วางแผนล่วงหน้า เพราะความสาเร็ จที่ได้มาส่ วนใหญ่มกั จะมาจากแผนงานที่ชดั เจนมี
วัตถุประสงค์เป้ าหมาย กาหนดระยะเวลารู ปแบบของกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน นอกจากนั้น
แล้วหลังจากสิ้ นสุ ดในทุก ๆ กิจกรรม ควรมีการวัดและประเมินผลตรวจสอบเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและแก้ไขสาหรับแผนงานครั้งใหม่ในคราวหน้าต่อไป
2. ขจัดความขี้เกียจ เพราะความขี้เกียจนี้แหละเป็ นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
เมื่อปล่อยให้ความขี้เกียจเข้ามาเยือนแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะสลัดมันออกไป เพราะฉะนั้น เมื่อถึง
คราวคับขันเร่ งด่วนอีกด้วย
3. ฝึ กนิสัยประหยัด อดออม เพราะการใช้จ่ายที่ถูกวิธีและสมควรแก่ฐานะนั้น เป็ นการ
สร้างระเบียบวินยั ชั้นพื้นฐานให้แก่ตนเองและยังใช้เป็ นหลักประกันแน่นอน เมื่อถึงคราวคับขัน
เร่ งด่วนอีกด้วย
4. ให้คิดในมุมสร้างสรรค์ เป็ นการคิดเชิงบวก คิดแต่เรื่ องที่ดีงาม มองปั ญหาต่าง ๆ ให้
เป็ นเรื่ องเล็กที่สามารถแก้ไขได้ การหัดเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ที่อยูร่ ายล้อมรอบ ๆ ตัวนั้นเป็ นการพัฒนา
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กระบวนการทางความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการมองตนเองเป็ นศูนย์กลาง
พร้อมกันนั้นควรหัดรับฟังให้มากและสละเวลาบางส่ วนแลกเปลี่ยนเสวนาแสดงความคิดเห็นกับ
ผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
5. ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เปรี ยบเสมือนกับบททดสอบบทหนึ่ง
ที่จะนาทางเราสู่ ความสาเร็ จ เมื่อเราคิดจะลงมือทาการสิ่ งใด ควรตั้งรับเตรี ยมใจไว้วา่ “ทางเดินสู่
ความสาเร็ จนั้น ย่อมต้องมีอุปสรรคขวากหนามเป็ นเพื่อนร่ วมเดินทางด้วยเสมอ” ปัญหาทุกปัญหาจึง
มาพร้อม ๆ กับความสาเร็ จ และเมื่อใดที่คุณพบกับความสาเร็ จ คุณจะรู ้วา่ “ไม่วา่ จะอีกกี่สิบปั ญหา
ในภายหน้า คุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้เหมือนอย่างคราวนี้ เช่นกัน”
6. เคารพตนเอง โดยเชื่อมัน่ ในความสามารถ ให้โอกาสตนเองในการกล้าลองผิดลองถูก
เพราะผูท้ ี่สามารถยืนหยัดอยูบ่ นความสาเร็ จนั้นได้ ล้วนแล้วแต่ผา่ นบททดสอบ ปั ญหา และ
อุปสรรคต่าง ๆ มานับไม่ถว้ น
การพัฒนาคุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ปัจจุบนั
จานวนผูส้ ู งอายุในประเทศไทย ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเนื่ องจากระบบ สาธารณสุ ขได้รับการพัฒนา
มากขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ส่ งผลให้ภาครัฐกาหนดมาตรการ
เตรี ยมการรองรับให้การดูแลผูส้ ู งอายุเพื่อให้ ผูส้ ู งอายุเหล่านั้น มี คุณภาพชีวิตที่ดียงิ่ ขึ้น โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ “การเตรี ยมความพร้อม สังคมไทยสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ” เป็ นหนึ่งใน ด้วยการมีแผน
ผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
เพื่อกาหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ และ มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ดาเนินการด้านผูส้ ู งอายุ
ให้ชดั เจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซึ่ งสะท้อน ให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ เช่นการให้บริ การ
ด้านสุ ขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่ งเสริ ม คุณภาพชีวติ ที่ดี โดยที่สิ่งเหล่านี้ จะต้องมีการ
ได้รับรู ้ถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนและ ดาเนิ นการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่า
รศริ นทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิ ชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุ วรรณพนเก้า
(2556) สาหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผูส้ ู งอายุ ก็ทาให้ทราบถึงปั ญหาทางสังคม
และสุ ขภาพทางด้านจิตใจ หลัก ๆ แบ่งออกเป็ น 4 มิติ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ หมายถึง การกาหนดแนวทางหรื อกิจกรรมที่
ส่ งเสริ ม ให้ผสู ้ ู งอายุมีความพอใจในชีวติ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีสุขภาพกายและใจที่ดี
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2. คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ หมายถึง การที่ผสู้ ู งอายุมีความสุ ขและพึงพอใจในการดาเนิน
ชีวติ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครี ยด รู ้จกั การยอมรับตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
3. คุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การที่ผสู้ ู งอายุมีความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่ วมในกลุ่มทางสังคม มีบทบาทในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสังคม ตลอดจนการได้รับการยอมรับทางสังคมและ
มีสถานภาพทางสังคมที่เป็ นยอมรับของบุคคลทัว่ ไป
4. คุณภาพชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึง การที่ผสู ้ ู งอายุมีอาชีพการงานและรายได้
มีสภาพทางการเงินที่ดี ได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและมีที่พกั อาศัยที่เหมาะสมเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
เครื่องมือวัดคุณภาพชี วติ
ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าและรวบรวมเครื่ องมือหรื อแบบวัดคุณภาพชีวติ ที่มีความนิยมใช้ในงาน
ศึกษาคุณภาพชีวติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
แบบวัดคุณภาพชี วติ WHOQOL-100
โครงสร้างของแบบวัดคุณภาพชีวติ สะท้อนประเด็นสาคัญ ๆ ให้เห็นว่า กลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ ผเู ้ ชี่ยวชาญและชาวบ้านให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ หมวดสาคัญ 6 หมวด ของ
คุณภาพชีวติ และอีก 24 หัวข้อรอง ครอบคลุมมิติของคุณภาพชีวติ ทั้งหมด แต่ละหัวข้อรอง
ประกอบด้วย 4 ข้อย่อย และรวมกับข้อย่อยทัว่ ไป อีก 4 ข้อ รวมทั้งหมดเป็ น 100 ข้อ เพื่อให้ประเมิน
คุณภาพชีวติ บุคคล แบบวัดคุณภาพชีวติ WHOQOL-100 เป็ นแบบวัดของ (องค์การอนามัยโลก,
2541)
คุณภาพชีวติ และสุ ขภาพทัว่ ไป ประกอบด้วย 6 หมวด และ 24 หัวข้อรอง
1. สุ ขภาพ 3 ข้อ
2. หมวดจิตใจ 5 ข้อ
3. หมวดความเป็ นอิสระ 4 ข้อ
4. ความสัมพันธ์ทางสังคม 3 ข้อ
5. หมวดสิ่ งแวดล้อม 8 ข้อ
6. หมวดจิตวิญญาณ/ ศาสนา/ ความเชื่อ 1 ข้อ
การให้คะแนน
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การให้คะแนน WHOQOL-100 ข้อ คาถามที่มีความหมายทางบวก 60 ข้อ และทางลบ
31 ข้อ ได้แก่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 37, 38, 39,
43, 45, 87, 88, 94, 95 แต่ละข้อเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผตู้ อบเลือกตอบ 1-5 ดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง ท่านไม่มีความรู ้เช่นนั้นเลย, รู ้สึกไม่พอใจมาก หรื อรู ้สึกแย่มาก
หมายเลข 2 หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกเช่นนั้นนาน ๆ ครั้ง, รู ้สึกเช่นนั้นเล็กน้อย, รู้สึก
พอใจ หรื อรู ้สึกแย่
หมายเลข 3 หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกเช่นนั้นปานกลาง, รู้สึกพอใจระดับกลาง ๆ หรื อ
รู ้สึกแย่ระดับกลาง ๆ
หมายเลข 4 หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกเช่นนั้นบ่อย ๆ, รู้สึกเช่นนั้นมาก, รู้สึกพอใจหรื อ
รู้สึกดี
หมายเลข 5 หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกเช่นนั้นเสมอ, รู ้สึกเช่นนั้นมากที่สุด หรื อรู ้สึกว่า
สมบูรณ์, รู้สึกพอใจมาก, รู้สึกดีมาก
การให้คะแนนคุณภาพชีวติ จะให้คะแนนตามข้อที่ผตู ้ อบเลือก เช่น ถ้าเป็ นคาถาม
ความหมายทางบวก เลือกหมายเลย 1 ให้ 1 คะแนน ถ้าเลือกหมายเลข 5 ให้ 5 คะแนน ส่ วนข้อที่เป็ น
คาถาม ความหมายทางลบ เลือก 1 ให้ 5 คะแนน เลือกหมายเลข 2 ให้ 4 คะแนน เลือกหมายเลข 3
ให้ 3 คะแนน เลือกหมายเลข 4 ให้ 2 คะแนน และเลือกหมายเลข 5 ให้ 1 คะแนน
แบบวัดคุณภาพชี วติ WHOQOL-BREF-THAI
สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์ และคณะ (2540 อ้างถึงใน ปิ ยพร เวียงสมุทร, 2558) ได้นาเสนอ
เครื่ องที่ช้ ีวดั ที่พฒั นามาจากเครื่ องชี้วดั คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 100 ข้อ โดยทาการเลือก
คาถามมาเพียง 1 ข้อ จากแต่ละหมวดใน 24 หมวด รวมกับหมวดที่เป็ นคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ
ทัว่ ไปอีก 2 ข้อคาถาม และได้นามาทบทวน ปรับปรุ งโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งด้านภาษา แล้วนาไป
ทดสอบความเข้าใจกับคนที่มีพ้นื ฐานแตกต่างกัน ทาเช่นนี้ 3 รอบ
การศึกษาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยมีค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha
coefficient เท่ากับ 0.8406 ค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL-100
ฉบับภาษาไทย ที่ WHO ยอมรับอย่างเป็ นทางการ
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบคาถาม 2 ชนิด คือ แบบ
ภาวะวิสัย และอัตวิสัย จะประกอบด้วยคุณภาพชีวติ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
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4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
การให้ คะแนน
การให้คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวติ WHOQOL-26 ข้อคาถามที่มีความหมายทางบวก
23 ข้อ และความหมายทางลบ 3 ข้อ คือ 2, 9, 11 แต่ละข้อเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้
ผูต้ อบเลือกตอบ (สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540 อ้างถึงใน มนัญชยา หาเคน, 2552)
กลุ่มที่1 แต่ละข้อให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ตอบ ไม่เลย
ให้ 5
คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 4
คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3
คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 2
คะแนน
ตอบ มากที่สุด ให้ 1
คะแนน
กลุ่มที่ 2 แต่ละข้อให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ตอบ ไม่เลย
ให้ 1
คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 2
คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3
คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 4
คะแนน
ตอบ มากที่สุด ให้ 5
คะแนน
การแปลผล
คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต่ 26-130 คะแนน
โดยผูศ้ ึกษารวมคะแนนทุกข้อของผูต้ อบ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนด
ได้ดงั นี้ (สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์ กุล และคณะ, 2540 อ้างถึงใน มนัญชยา หาเคน, 2552)
คะแนน 26-60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ ที่ไม่ดี
คะแนน 61-95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ กลาง ๆ
คะแนน 96-130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 2 ระดับคะแนนคุณภาพชีวติ แยกออกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ
องค์ ประกอบ
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพชี วติ โดยรวม

คุณภาพชี วติ ทีไ่ ม่ คุณภาพชี วติ กลาง
ดี
ๆ
7-16
17-26
6-14
15-22
3-7
8-11
8-18
26-60

19-29
61-95

คุณภาพชี วติ ทีด่ ี
27-35
23-30
12-15
30-40
96-130

องค์ประกอบด้านสุ ขภาพกาย
ได้แก่ ข้อ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24
องค์ประกอบด้านจิตใจ
ได้แก่ ข้อ 5, 6, 7, 8, 9, 23
องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ ข้อ 13, 14, 25
องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ ข้อ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
ข้ อจากัด
1. การนาแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทยไปใช้กบั
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุอาจจะมีปัญหาในการใช้ เนื่ องจากแบบวัดไม่ได้ศึกษาบุคคลที่
มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป แนวทางแก้ไขควรเปลี่ยนวิธีเป็ นการสัมภาษณ์ตามข้อคาถามแล้วให้ผตู ้ อบ
เป็ นผูป้ ระเมินคาตอบด้วยตนเอง
2. ข้อคาถามบางข้อยังมีจุดอ่อนของการเข้าใจอยูบ่ า้ ง เนื่ องจากคาถามที่ตอ้ งการบางข้อ
เป็ นการยากถ้าใช้เพียงคาถามเดียว แนวทางแก้ไข ควรมีการอธิ บายเพิ่มเติมตามที่องค์การอนามัย
โลกกาหนดไว้ในแต่ละข้อคาถาม
แบบวัดคุณภาพชี วติ OPQOL-35 (Older people’s quality of life questionnaire)
Economic and social research council (2011 อ้างถึงใน ปิ ยพร เวียงสมุทร, 2558)
ได้เสนอการพัฒนาเพื่อตรวจวัดของผูด้ ูแลหรื อผูป้ กครอง: องค์การอนามัยโลก นาเสนอแบบวัด
คุณภาพชีวติ OPQOL มีขอ้ คานวณ 32-35 ข้อ ซึ่งเป็ นหลักแนวคิดจากการสารวจของ QOL ONS
ซึ่ งมีมาตราส่ วน 5 ระดับ จากระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มีประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับด้านชีวติ โดยรวม 4 ข้อ ด้านสุ ขภาพ 4 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการมีส่วนร่ วม
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7 ข้อ ด้านการเป็ นอิสระ 5 ข้อ ด้านครอบครัวเพื่อน 4 ข้อ ด้านจิตวิทยาและอารมณ์ 4 ข้อ ด้านการเงิน
4 ข้อ และด้านศาสนาและวัฒนธรรม 2 ข้อ
การให้คะแนนแต่ละข้อ กฎเกณฑ์ในตรงกันข้ามของคาตอบความหมายเชิงบวก ดังนี้
การให้คะแนนในคาถามเชิงบวก ให้คะแนนเห็นด้วยอย่างยิง่ 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน ไม่แน่ใจ
3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 คะแนน ส่ วนข้อคาถามเชิงลบให้คะแนน
กลับกัน โดยคะแนนรวมอยูท่ ี่ระหว่าง 35-175 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
คะแนน 160-175 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ดีมาก
คะแนน 140-159 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ดี
คะแนน 120-139 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 100-119 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ค่อนข้างไม่ดี
คะแนน 99
คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ไม่ดี
แบบวัดคุณภาพชี วติ CASP-19 (Control, Autonomy, Self-realization and pleasure)
Economic and social research council (2011 อ้างถึงใน ปิ ยพร เวียงสมุทร, 2558) ได้เสนอการ
พัฒนาเพื่อตรวจวัดของผูด้ ูแลหรื อผูป้ กครอง: องค์การอนามัยโลก นาเสนอแบบ CASP-19 วัด 4
ด้าน คือ ด้านการควบคุม ด้านการปกครองตนเอง ด้านความตระหนัก และด้านความพึงพอใจตนเอง
พัฒนาจากทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ที่ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจและมีการ
ทดสอบและสารวจกับกลุ่มคนที่มีอายุ 65-75 ปี ซึ่ งมีคาถามทั้งหมด 19 ข้อ ด้านการควบคุม 4 ข้อ
ด้านการปกครองตนเอง 5 ข้อ ด้านความพึงพอใจตนเอง 5 ข้อ และด้านความตระหนักในตนเอง 5
ข้อ โดยแบ่งมาตรส่ วนเป็ น 4 ระดับ โดยมีคาตอบ ตั้งแต่บ่อย ๆ ถึงไม่เคย
การให้คะแนนแต่ละข้อ กฎเกณฑ์ในตรงกันข้ามของคาตอบความหมายเชิงบวก ดังนี้
การให้คะแนนในคาถามเชิงบวก ให้คะแนนบ่อยครั้ง 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นาน ๆ ครั้ง
2 คะแนน ไม่เคยเลย 1 คะแนน ส่ วนข้อคาถามเชิงลบ ให้คะแนนกลับกัน โดยคะแนนรวมอยูท่ ี่
ระหว่าง 0-75 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
คะแนน 60-75 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ดี
คะแนน 40-59 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 20-39 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ค่อนข้างไม่ดี
คะแนน < 19 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ไม่ดี
แบบวัดคุณภาพชี วติ WHOQOL-Old
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ (WHOQOL-OLD) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดคุณภาพ ชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุ (WHOQOL-OLD MANUAL) ของ World Health Organization (2006 อ้างถึงใน สิ ริมา
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อินประเสริ ฐ, 2560) ได้เสนอการพัฒนาเพื่อตรวจวัดของผูด้ ูแลหรื อผูป้ กครอง: องค์การอนามัยโลก
นาเสนอการพัฒนาเครื่ องประเมินคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ แต่ละ
องค์ประกอบมี 4 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการรับรู้ จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การทางานเพื่อรับรู ้
ความรู ้สึกผลกระทบของการสู ญเสี ย ความสามารถในการรับรู ้ความรู ้สึกต่อคุณภาพชีวิต
องค์ประกอบที่ 2 ความเป็ นตัวของตัวเอง จานวน 4 ข้อ ได้แก่ ความเป็ นอิสระจากวัยชรา
ความสามารถหรื ออิสระที่ใช้ ชีวติ ความต้องการของตนเองและการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
องค์ประกอบที่ 3 ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต จานวน 4
ข้อ ได้แก่ ความพึงใจเกี่ยวกับความสาเร็ จในชี วติ และสิ่ งที่ตอ้ งการ ให้เกิดขึ้นในอนาคต
องค์ประกอบที่ 4 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนนั้น
องค์ประกอบที่ 5 การเผชิญหน้าหน้าความตาย จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การตระหนัก กังวล
และความกลัว เกี่ยวกับความตาย และการเผชิญกับความตาย
องค์ประกอบที่ 6 การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด จานวน 4 ข้อ ได้แก่ ความสามารถ
ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคนใกล้ชิด
การให้คะแนนแต่ละข้อ กฎเกณฑ์ในตรงกันข้ามของคาตอบความหมายเชิงบวก ดังนี้
การให้คะแนนในคาถามเชิงบวก ให้คะแนนมากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3
คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน ส่ วนข้อคาถามเชิงลบให้คะแนนกลับกัน โดยคะแนน
รวมอยูท่ ี่ระหว่าง 24-120 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
คะแนน 100-120 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ดีมาก
คะแนน 70-99 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ดี
คะแนน 50-69 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 25-49 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ค่อนข้างไม่ดี
คะแนน < 24 คะแนน
แสดงว่า คุณภาพชีวติ ไม่ดี
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเครื่ องมือหรื อแบบวัดคุณภาพชี วติ และคุณภาพชีวติ ดังปรากฏ
รายละเอียดทั้งหมดข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ WHOQOL-Old
ขององค์การอนามัยโลก (2006 อ้างถึงใน สิ ริมา อินประเสริ ฐ, 2560) เพื่อวัดคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุใน
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากแบบวัดดัง กล่าว
กาหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุที่มีความครอบคลุมจานวน 6 องค์ประกอบ
ซึ่ งสามารถสะท้อนคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุได้อย่างครบถ้วนตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุ
ดวงใจ คาคม (2554) ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ได้ให้ความหมายว่า เป็ น
ลักษณะความเป็ นอยูป่ ระจาบุคคล คือความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคคล ในเรื่ องสุ ขภาพกายใจ ครอบครัว
และสิ่ งแวดล้อม ที่สาคัญเน้นความสามารถในการพึ่งตนเอง ความมัน่ คง ทางด้านเศรษฐกิจ และ
จิตวิญญาณ ทั้งนี้มิติของคุณภาพชีวติ มีท้ งั ด้านสุ ขภาพ การไม่มีโรคและความแข็งแรงที่สามารถ
ทางานได้ การมีชีวิตครอบครัวสังคมที่อบอุ่น อยูก่ นั พร้อมหน้า มีความมัน่ คง และพึ่งตนเองได้
ในด้านมิติทางเศรษฐกิจและการทางานเป็ นด้านที่มีความสาคัญโดยเน้นภาวะของการไม่มีหนี้ การมี
เงินทองใช้จ่าย รวมทั้งการมีปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตทั้งการมีอาหารพอเพียง การมีบา้ นเป็ น
ของตัวเอง ฯลฯ เนื่องจากธรรมชาติของผูส้ ู งอายุน้ นั มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่ งความเป็ นจริ ง
การก้าวเข้าไปสู่ ความเป็ นผูส้ ู งอายุ ไม่ได้หมายถึงโรค หรื อการเจ็บป่ วย แต่เป็ นการพัฒนาการของ
ชีวติ ด้านร่ างกายที่เปลี่ยนไปตามวัฏจักร โดยแบ่งเป็ นช่วงที่อวัยวะต่าง ๆ และระบบการทางาน
ต่าง ๆ ของร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนี้
1. อายุ ตามทฤษฎีเชิงชีวภาพได้กล่าวไว้วา่ เมื่ออายุมากขึ้นร่ างกายยิง่ เสื่ อมถอยมากขึ้น
อวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายทาหน้าที่ลดลง สมรถภาพทางกายลดลง การช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติ ประจาวันน้อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมและการประกอบอาชีพ โดยแยก
ความแตกต่างของตัวผูส้ ู งอายุสามารถปรับตัวเข้าใจชีวติ ตัวเองได้
2. เพศ เป็ นตัวกาหนดบทบาทของบุคคลในสังคม เพศชายและเพศหญิงจะมีบทบาท
หน้าที่ สรี ระหรื อสัดส่ วนร่ างกายที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้มีพฤติกรรม การดูแลตนเอง ความรู ้สึกที่
แตกต่างกันเพศ หญิงเป็ นเพศที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ มีระดับการพึ่งพา คนอื่นสู ง
3. สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของบุคคลเป็ นสถานภาพทางกฎหมายหรื อ
ทางสังคม ซึ่งแยกเป็ น 5 ประเภท คือ โสด สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่ สถานภาพสมรส ส่ งผลต่อ
สุ ขภาพทางจิตใจให้มีชีวติ อยูอ่ ย่างมีความสุ ข เนื่ องจากมีคู่คิด มีเพื่อนคอยพูดคุย เนื่องจากผูส้ ู งอายุ
ส่ วนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจมีความรู ้สึก เหงา เศร้า โดดเดี่ยวได้ง่าย
4. การเป็ นสมาชิกกลุ่มหรื อชมรมทางสังคม ชุมชน และ สังคม มีบทบาทในการดูแล
ผูส้ ู งอายุมากที่สุดโดยการปลูกจิตสานึกและพัฒนาด้านศักยภาพของคนในชุมชนโดยดึงเอาบุคคล
หรื อทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนหรื อเครื อข่ายในชุมชน เช่น ชมรมผูส้ ู งอายุ สมาคมบาเพ็ญ
ประโยชน์ ศูนย์บริ การทางสังคมเพื่อผูส้ ู งอายุ หรื อ เครื อญาติ
5. ภาวการณ์มีโรค เมื่อผูส้ ู งอายุมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ ทาให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่ อมถอยส่ งผลทาให้ความสามารถทางด้านร่ างกายลดน้อยลง ทาให้
ผูส้ ู งอายุมีความรู ้สึกด้อยในสายตาบุคคลทัว่ ไป
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ประภาพรรณ พลนาค (2552 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์, 2533, หน้า 192) ได้ให้
ความหมายว่า คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะโดยพิจารณาความจาเป็ น ความเหมาะสม โดยได้
กาหนดตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ คือ
1. สุ ขภาพ
2. ที่อยูอ่ าศัย
3. การบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
4. อนามัยแม่และเด็ก
5. ที่อยูอ่ าศัย
6. ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
7. การศึกษา
8. การใช้ที่ดิน
9. ค่าใช้จ่ายในการดารงชี วติ
10. โอกาสในเชิงเศรษฐกิจ

ศู นย์ พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
ประวัติความเป็ นมา
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง สถานสงเคราะห์คนชรา และ
ศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ เป็ นองค์กรของรัฐ ปี ที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2510 ในส่ วนการก่อตั้งองค์กรเริ่ ม
จาก สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมาร
ได้เสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2510 และได้เปิ ดดาเนินการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2511 สถานสงเคราะห์แห่ งนี้นบั เป็ น
สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรก ที่จดั สร้างขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน
ต่อมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขอให้ สานักงานข้าราชกาลพลเรื อน พิจารณาการเปลี่ยน
ชื่อ และภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ เป็ นศูนย์พฒั นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ และสานักงาน ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รับทราบ
การเปลี่ยนชื่อ และมีมติให้ปรับปรุ งโครงสร้างการแบ่งงานภายในศูนย์ ฯ ใหม่ ๆ โดยวัตถุประสงค์
ขององค์กร ต้องการ จัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุให้ได้มาตรฐาน รวมถึงในเรื่ องของการดูแล คุม้ ครอง
พัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายในด้านผูส้ ู งอายุท้ งั ในรู ปแบบ
กิจกรรมและการทางานขององค์กร
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ปัจจุบนั ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง สถานสงเคราะห์
คนชรา อยูภ่ ายใต้การดูแลของ “นางจิตติมา กรี อารี ” ผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
บทบาทหน้ าที่
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง (2560) มีหน้าที่พฒั นาการจัด
สวัสดิการด้านผูส้ ู งอายุให้ได้มาตรฐาน มีความมัน่ คง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ภายใต้ 6 ภารกิจ ดังนี้
1. ศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ Data center
2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา Training center
3. ศูนย์การเรี ยนรู้ Learning center
4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุแบบสถาบัน Social welfare service for older
person under institutional care center
5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุในชุมชน Social welfare service for older person
within communities center
6. ศูนย์บริ การให้คาแนะนาปรึ กษาและส่ งต่อ Counseling center
ทีต่ ้งั และอาณาเขต
ศูนย์พฒั นาการจัดการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง ตั้งอยูบ่ ริ เวณกิโลเมตรที่ 133 ถนน
สุ ขมุ วิท ตาบลโรงโป๊ ะ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริ เวณด้านหน้าติดกับถนนสุ ขมุ วิท
ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล ทิศเหนื อติดกับคลองแบ่งเขตวัดบางละมุง ส่ วนทิศใต้ซ่ ึ งติดอยูก่ บั
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็ นบริ เวณที่ทาการและบ้านพักคนงานและข้าราชการ
บริ เวณพื้นที่โดยรอบเป็ นที่ลุ่ม บรรยากาศสดชื่นและบริ สุทธิ์ ปราศจากมลพิษต่าง ๆ พื้นที่บริ เวณ
ชายหาดเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ถัดเข้าไปเป็ นพื้นที่แบ่งสรรให้คนชราประเภทพิเศษปลูกสร้าง
บ้านพัก ส่ วนกลางของบริ เวณพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นบริ เวณส่ วนคนชราประเภทสามัญ และนับเป็ นพื้นที่
บริ เวณที่มีการใช้งานสู ง (High activity zone) ประกอบด้วยอาคารนอนและรับประทานอาหาร
ศาลาชุมชน ศาลาธรรม ศูนย์พยาบาล ฯลฯ ส่ วนที่เหลือโดยรอบเป็ นที่ลุ่มว่างเปล่าใช้เก็บน้ าเป็ น
บางส่ วน
วัตถุประสงค์
1. ให้การสงเคราะห์แก่ผสู ้ ู งอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรื อที่ประสบ
ความทุกข์ยาก เดือดร้อน ขาดผูอ้ ุปการะ ไม่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อไม่มีความสุ ขกับครอบครัว
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2. แบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย หรื อที่ไม่สามารถเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุใน
ครอบครัว
3. ตอบแทนคุณงามความดีที่คนชราได้ทาประโยชน์ในวัยหนุ่มสาว โดยเป็ นเสมือน
ผูใ้ หญ่ที่ทาหน้าที่อบรมเยาวชน
4. เพื่อผูส้ ู งอายุจะได้คลายความวิตกกังวลว่าไม่สามารถเลี้ยงดูดว้ ยตัวเองต่อไป
5. เป็ นการประกันสังคม โดยไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ครอบครัว
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์พฒั นาการจัดการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง เป็ นการดาเนินการที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่ งให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
ไว้อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของผูส้ ู งอายุท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ โดยการจัดการ
บริ การจะต้องตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุในด้านปัจจัย 4 ด้านการแพทย์และอนามัย
ด้านกายภาพบาบัด ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ด้านนันทนาการ ด้านอาชีวบาบัด และ
ด้านฌาปนกิจ นอกจากนี้การจัดบริ การยังคานึงถึงสภาพปั ญหาและภูมิหลังของผูส้ ู งอายุอย่างแท้จริ ง
ที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุอย่างแท้จริ ง เพราะผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นศูนย์พฒั นาการจัดการสังคมผูส้ ู งอายุ
ย่อมต้องการความสุ ขในสถานสงเคราะห์เหมือนกับการอยูบ่ า้ น ศูนย์พฒั นาการจัดการสังคม
ผูส้ ู งอายุจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญของการบริ การและพัฒนาบริ การให้ได้มาตรฐานยิง่ ขึ้น
สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ เป็ นองค์กรของรัฐ ปี ที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2510 ในส่ วนการก่อตั้งองค์กรเริ่ มจาก สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธราชสยามมงกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2510 และได้เปิ ดดาเนินการ
เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2511 สถานสงเคราะห์แห่งนี้ นบั เป็ น สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรก
ที่จดั สร้างขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน ต่อมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ได้ขอให้ ก.พ. พิจารณาการเปลี่ยนชื่อ และภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริ การ
ทางสังคมผูส้ ู งอายุ เป็ นศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ และสานักงาน ก.พ. มีมติ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รับทราบการเปลี่ยนชื่อ และมีมติให้ปรับปรุ งโครงสร้างการแบ่ง
งานภายในศูนย์ ฯ ใหม่ ๆ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องการ จัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุให้ได้
มาตรฐาน รวมถึงในเรื่ องของการดูแล คุม้ ครอง พัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุในการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของเครื อข่ายในด้านผูส้ ู งอายุท้ งั ในรู ปแบบกิจกรรมและการทางานขององค์กร
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หลักเกณฑ์ การรับผู้สูงอายุ
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี กาหนด
หลักเกณฑ์ในการรับผูส้ ู งอายุตาม ระเบียบกรมกิจการผูส้ ู งอายุ ว่าด้วยการให้บริ การผูส้ ู งอายุ
พ.ศ. 2558
หมวด 1 คุณสมบัติของผูใ้ ช้บริ การ
1. อายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป และมีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็ นผูต้ อ้ งหาว่ากระทาผิดอาญา และอยูร่ ะหว่างการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนหรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
4. มีความสมัครใจ
5. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจาวัน
6. ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง หรื อมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่ งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น
7. ไม่ติดสารเสพติด หรื อติดสุ รา
8. กรณี คนเร่ ร่อน ถูกทอดทิ้ง หรื อไร้ที่พ่ งึ ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติ
ผูค้ ุม้ ครองคนไร้ที่พ่ ึง พ.ศ. 2557 ก่อน เช่น การเยีย่ มครอบครัว/ ชุมชน การหาอาชีพที่เหมาะสม
เป็ นต้น
9. ผูส้ ู งอายุที่มีความประสงค์เข้าอยูใ่ นศูนย์ฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น และ
ต้องเป็ นผูป้ ระสบปั ญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
9.1 ฐานะยากจน
9.2 ไม่มีที่อยูอ่ าศัย
9.3 ขาดผูอ้ ุปการะ หรื อผูใ้ ห้ความช่วยเหลือดูแล

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ สามารถจาแนกงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่การศึกษาได้เป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณภาพชี วติ ผูส้ ู งอายุ
ในพื้นที่ทวั่ ไป และกลุ่มที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ และความต้องการของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในพื้นที่ทวั่ ไป งานวิจยั ที่พบ
ทั้งหมดงานวิจยั เชิงปริ มาณที่ศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
โดยมีรายละเอียดการศึกษาและผลการศึกษาที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
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อาคม ปฐมสี มากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ในเขต
เทศบาลตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ตัวแปรปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การอยูก่ บั ครอบครัว
และตัวแปรด้านปั จจัยเศรษฐกิจและสังคม ที่ประกอบด้วย การเข้าร่ วมกิจกรรม การเป็ นสมาชิก
กลุ่ม ภาระหนี้สิน และรายได้ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แล้วนามา
คานวณ วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS for Window) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไค-สแควร์
โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60-80 ปี บริ บูรณ์
ขึ้นไปในเขตเทศบาลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวนทั้งสิ้ น 526 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามที่แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
ของประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คาตอบ และต้องตอบทุกข้อ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปักเจกส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุ จานวน 8 ข้อ แยกเป็ นด้านต่าง ๆ คือ 1. ด้านปัจจัย
ส่ วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ และสถานภาพสมรส 2. ด้านปัจจัยครอบครัว
อันประกอบด้วยการอยูก่ บั ครอบครัว 3. ด้านปั จจัยด้านเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย รายได้ และ
ภาระหนี้สิน 4. ด้านปั จจัยด้านสังคม อันประกอบด้วยด้วยการเข้าร่ วมกิจกรรม และการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามสาหรับวัดระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุโดยผูศ้ ึกษาได้
ประยุกต์จากแนวคิด ผลงานวิจยั ของนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ใน
รู ปแบบคาถามปลายปิ ด จานวน 8 ด้าน รวมข้อคาถาม 33 ข้อ ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพร่ างกาย 5 ข้อ 2.
ด้านที่อยูอ่ าศัย 5 ข้อ 3. ด้านอาหาร 3 ข้อ 4 ด้านความพอเพียงของรายได้ 3 ข้อ 5. ด้านสภาพจิตใจ 5
ข้อ 6. ด้านการมีงานทา 4 ข้อ 7. ด้านสวัสดิการทางสังคม 4 ข้อ และ 8. ด้านเครื่ องนุ่งห่ม 4 ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลด่านช้าง โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีเฉพาะด้านที่อยูอ่ าศัยเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับสู ง ปั จจัยที่
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว และปั จจัย
ด้านสังคม ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะได้นาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ ู งอายุของเทศบาลตาบลด่านช้าง ตลอดจนเทศบาลอื่น ๆ ที่มีปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ที่คล้ายกันสามารถนาไปเป็ นแนวทางการกาหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุในพื้นที่ของ
ตนได้เช่นกัน
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มนัญชยา หาเคน (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุชาวมอญ: กรณี ศึกษา
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุชาวมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 2. เปรี ยบเทียบระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุชาวมอญเกาะเกร็ ดจังหวัดนนทบุรี ตามลักษณะบุคคล และ
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ กับลักษณะการดาเนินชี วติ ของผูส้ ู งอายุชาวมอญ
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานะภาพสมรส ลักษณะครอบครัว ร่ างกาย สังคมแวดล้อม จิตใจ และตัวรวมถึง ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุชาวมอญ ตัวแปรตาม คือคุณภาพของชีวติ
ผูส้ ู งอายุชาวมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์
ขึ้นไป ในเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จานวนทั้งสิ้ น 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับคุณภาพชีวติ และลักษณะการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุ มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมานได้แก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)
และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี การของเชฟเฟ่ (Scheff'é) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตลักษณะการดาเนิ นชีวติ กับลักษณะการ
ดาเนินชี วติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ู งอายุชาวมอญเกาะเกร็ ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และลักษณะการดาเนินชีวติ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรสและลักษณะการอยู่
อาศัยในครอบครัวไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ กับลักษณะการดาเนินชีวิตโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก
ประภาพร พลนาค (2552) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ:
กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลเนิ นกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ (Quantitative research and qualitative research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. สภาพชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุและปั ญหาความต้องการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเนินกุ่ม 2. เพื่อให้ทราบแนวทางสาหรับการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลตาบลเนินกุ่ม ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา สภาพร่ างกาย สภาพจิตใจ สภาพสังคม และสภาพสิ่ งแวดล้อม ตัวแปรตาม คือคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเนินกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุ โลก ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขตเทศบาลตาบลเนินกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุ โลก จานวนทั้งสิ้ น 982 คน เครื่ องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วดั และวิเคราะห์
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ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผูส้ ู งอายุ มี 3 ประการ 1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ โรคประจาตัวต่าง ๆ 2. ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 3. ปั จจัยด้านสังคม ทั้ง 3 ปั จจัยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันลักษณะคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเนินกุ่ม พบว่า อยูใ่ นระดับกลาง
นริ ศรา นุ่นชูผล (2553) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตตาบล
หนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุท้ งั 6 ด้าน
ตามตัวแปรคุณลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ และลักษณะการอยูอ่ าศัย
ในเขตตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุ 60
ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขตตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 272 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในกาศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งได้จากการศึกษาหลักและทฤษฎีจากเอกสาร ตารา
บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องข้อง นามาสร้างสัมภาษณ์ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ มี 3 ระดับ
เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีการดารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ ตลอดจน
สภาพพื้นที่ที่จะทาการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้, มีการใช้จ่ายตามความจาเป็ น,
สภาพทางสังคมดี ผูส้ ู งอายุได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ และการช่วยเหลือจากสมาชิกใน
ครอบครัวเป็ นอย่างดี, การทากิจกรรมสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมของหมู่บา้ น ชุมชน และเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ 6 ด้าน ตามตัวแปรคุณลักษณะประชากร ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และลักษณะที่อยูอ่ าศัย ปรากฏว่า ด้านอายุและประกอบอาชีพมีความแตกต่างกัน โดยผูส้ ู งอายุ
วัยชราอย่างแท้จริ งมีคุณภาพชีวติ ต่ากว่าผูส้ ู งอายุวยั ต้น โดยอายุและสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุทุกด้าน และผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวติ ต่ากว่าผูส้ ู งอายุวยั ต้น
โดยอายุและสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุทุกด้าน และ ผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวติ ต่ากว่าผูส้ ู งอายุที่ประกอบอาชีพ ส่ วนการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ
ด้านเพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการอยูอ่ าศัย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ดวงใจ คาคม (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา
ตาบลลาสิ นธุ์ อาเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
แบบตัดขวาง (Cross-sectional descriptive studies) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ ู งอายุ ตาบลลาสิ นธ์ และ ศึกษาปั จจัยที่มีต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุตาบลลาสิ นธ์
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรการสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยการเลือกใช้หลักความน่าจะเป็ น
โดยเลขที่ประจาตัวประชาชนจากมากไปน้อย จากนั้นก็สุ่มหาเลขโดยการจับฉลาก เพื่อจาแนก
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในตาบลลาสิ นธุ์ อาเภอศรี นครริ นทร์ จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในตาบลลาสิ นธุ์ อาเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง จานวนทั้งสิ้ น
170 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามเอกสาร 2 ส่ วน 1. ข้อมูลทัว่ ไปของ
ประชากรที่ศึกษา และ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ศึกษา ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ภาวะโรค ความสามารถในการอ่านหนังสื อได้ ความสามารถในการเขียนหนังสื อได้
ระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกกลุ่มในชุมชน อาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ ภาระหนี้สิน เงินออม
2. แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ที่พฒั นามาจากแนวความคิดขององค์การอนามัยโลกและ การศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบด้านปัญญา
7 ข้อ ด้านร่ างกาย 9 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 14 ข้อ ด้านสิ่ งแวดล้อม 8 ข้อ และ คุณภาพชีวติ
โดยรวม 1 ข้อ รวมแบบสอบถามคุณภาพชีวติ ทั้งสิ้ น 48 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผูส้ ู งอายุในตาบล
ลาสิ นธุ์มีอายุเฉลี่ย 70.2 ปี (SD = 7.51) ครึ่ งหนึ่งมีอายุ 60-69 ปี 2. คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับสู งร้อยละ
48.2 ระดับคุณภาพชีวิตหลายด้าน อยูใ่ นระดับสู ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมีดา้ นปั ญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง 3. ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ
พบว่า ปั จจัยด้านอายุและสถานภาพหม้าย มีผลทางลบอย่างมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ส่ วนสถานภาพ
สมรสมีผลทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปภัสสิ ริ ไชยวุฒิ (2556) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตเทศบาล
ตาบลหนองช้างคืน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. วัดระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ 2. ดูปัจจัยที่มีต่อระดับคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวชี้วดั ระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุท้ งั 6 ด้าน ได้แก่
ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุ ข และ ด้านสังคม คือคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลหนองช้างคืน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขตเทศบาลตาบลหนองช้างคืน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
จานวนได้แก่ แบบสอบถามในการบันทึกรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุ
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าปฐมภูมิ (Primary data) สถิติที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุโดยนาตัวชี้วดั ทั้ง 6 ด้าน
ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุ ข และด้านสังคม กับข้อมูล
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ เพศ สถานะภาพ ระดับการศึกษา แหล่งที่มาของรายได้หลัก
ลักษณะครอบครัว และลักษณะที่อยูอ่ าศัย มาหาความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ พบว่า เพศมี

46
ความสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ระดับคุณภาพของผูส้ ู งอายุดา้ นร่ างกาย และด้านเศรษฐกิจ ลักษณะที่อยู่
อาศัยมีความพันธ์กบั ตัวชี้วดั ระดับคุณภาพของผูส้ ู งอายุดา้ นร่ างกาย และด้านเศรษฐกิจ ลักษณะที่อยู่
อาศัยมีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุดา้ นเศรษฐกิจสาหรับสถานะภาพ แหล่งที่มา
ของรายได้หลัก และลักษณะครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั คุณภาพชี วติ ผูส้ ู งอายุ
ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ชุมชนหมู่ 7
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระปัจจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ และ ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวติ
ด้านร่ างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คุณภาพชีวติ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ในเขตชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ในเขตชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ
จานวนทั้งสิ้ น 1,200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม 1. สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิ บายลักษณะของปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลโดยเสนอตาราง
ประกอบการบรรยาย 2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ โดยใช้การหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และอันดับ
ในการอธิบายลักษณะของคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ โดยเสนอตารางประกอบการบรรยาย และ
3. ใช้สถิติ t-test เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปร และค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อหา
ค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปร การได้รับคุณภาพของผูส้ ู งอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง
อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี โดยจาแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างดีเมื่อจาแนกตามลาดับ ดังนี้ ด้านสิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นอันดับ 1 ด้านร่ างกาย อยูใ่ นอันดับ
2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยูใ่ นอันดับ 3 ด้านจิตใจ อยูใ่ นอันดับ 4 ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า
คุณภาพของผูส้ ู งอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มี เพศ อาชีพ
สถานภาพ ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูส้ ู งอายุ ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตองค์การ
บริ หารส่ วน ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุและเปรี ยบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
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อายุ การศึกษา การทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส และ การเป็ นสมาชิก
ชมรมผูส้ ู งอายุ ตัวแปรตาม คือคุณภาพของชีวติ ผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ การส่ วนตาบลบ้านเซิ ด
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จานวน
ทั้งสิ้ น 554 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในเขต
องค์กรบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี
อายุ การศึกษา การทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพการสมรส ต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผสู ้ ู งอายุที่มีเพศ และการเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ
60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 6,750 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบรายการ โดยแบ่งเป็ น
2 ตอน ตอนที่ 1ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นลักษณะทัว่ ไปของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพในปั จจุบนั รายได้ต่อเดือน เงินออม จานวนบุตรที่ยงั มีชีวติ อยู่
บ้านพักอาศัยในปั จจุบนั หนี้ สิน และประเภทของหนี้สิน เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ 11 ข้อ ตอนที่ 2
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นข้อคาถาม
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 26 ข้อ คือ 1. ด้านร่ างกายของผูส้ ู งอายุ
2. ด้านจิตใจของผูส้ ู งอายุ 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4. ด้านสภาพแวดล้อมของบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ตามตัวชี้วดั คุณภาพมีแบบสอบถามมาตรฐานด้านการศึกษาคุณภาพชีวติ อยูแ่ ล้ว
และวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post hoc) โดยวิธี Scheffé มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวติ และเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมและทุกด้าน ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง เมื่อจาแนกเป็ น รายได้
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ด้านสิ่ งแวดล้อมของบุคคล มีคะแนนระดับคุณภาพชีวติ สู งเป็ นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ และ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ตามลาดับ ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามสถานภาพ ส่ วนบุคคล ผูส้ ู งอายุ
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพในปั จจุบนั รายได้ต่อเดือน เงินออม จานวนบุตรที่ยงั
มีชีวติ บ้านพักอาศัยในปั จจุบนั และ ประเภทหนี้สิน ต่างกันมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผูส้ ู งอายุที่มีหนี้ ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ และความต้องการของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์ ซึ่ งพบทั้งงานศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ศิริพรรณ รักษาภักดี (2554) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่มีต่อการ
จัดบริ การของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี
บริ บูรณ์ข้ ึนไปในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิ เวศน์ จานวนทั้งสิ้ น 130 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม สุ่ มตัวอย่างความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่มีต่อสถานสงเคราะห์
รวมทั้ง การแบ่งหมวดหมู่กลุ่มผูส้ ู งอายุแต่ละกลุ่ม เช่น ในเรื่ องของการนับถือศาสนา เรื่ องของ
การศึกษา กลุ่มที่มีโรคประจาตัว ทั้งหมดก็จะต้องผ่านการจาแนกองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ทั้ง
4 ด้าน 1. ด้านร่ างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4. ด้านสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์จานวน 50 คน
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างประเภทพิเศษ จานวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างประเภทสามัญ จานวน
35 คน จาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิต 4 ด้าน สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ 1. ด้านร่ างกาย มีคะแนน
คุณภาพชีวติ โดยรวมด้านร่ างกายระดับปานกลาง 2. ด้านจิตใจ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมด้านจิตใจ
ระดับปานกลาง 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีคุณภาพชีวติ โดยรวมด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ระดับปานกลาง 4. ด้านสิ่ งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตโดยรวมด้านสิ่ งแวดล้อมระดับดี ดังนั้น
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเภทพิเศษมีคุณภาพชีวติ
ด้านจิตใจระดับดีเป็ นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ด้านร่ างกาย ตามลาดับ และผลการศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่มีต่อการจัดบริ การของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากใน
ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็ นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามลาดับ โดยมีระดับความพึงพอใจโยรวม
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ระดับปานกลาง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ มีระดับความพึงพอใจมาก
เป็ นอันดับ 1 เรื่ องของ การบริ การอาหาร 3 มื้อและการจัดอาหารปิ่ นโต 2. ด้านบุคลากร มีระดับ
ความพึงพอใจมาก อันดับ 1 เรื่ องของ เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถและการดูแลเอาใจใส่ ของ
เจ้าหน้าที่ 3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 1 เรื่ องบ้าน/ เรื อน
นอนมีอากาศถ่ายเท 4. ด้านกระบวนการให้บริ การ มีระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 1 เรื่ อง
ความสะดวกในการเข้าถึงการบริ การ และให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
สุ จิตรา สมพงษ์ เเละนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความสุ ขของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวัดนครปฐม กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวัด
นครปฐม เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับ
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวัดนครปฐม 2. เพื่อเปรี ยบเทียบ ความสุ ข
ของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามสถานภาพการสมรสก่อน
เข้าพักอยูใ่ นสถานสงเคราะห์จานวนบุตร การมีโรคประจาตัว การเข้าร่ วม กิจกรรมทางศาสนา
ระยะเวลาที่พกั อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ และการมาเยีย่ มของครอบครัวของผูส้ ู งอายุ 3. เพื่อศึกษา
มุมมองที่มีผลต่อความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ ผูส้ ู งอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1. ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราในจังหวัดนครปฐม มีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก 2. ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราใน
จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพสมรส การมีโรคประจาตัว ระยะเวลา ที่พกั อยูใ่ นสถานสงเคราะห์
คนชรา และการมาเยีย่ มของครอบครัวต่างกัน มีระดับความสุ ขไม่แตกต่างกัน และผูส้ ู งอายุที่มี
จานวนบุตร และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาต่างกัน มีระดับความสุ ขที่แตกต่างกัน 3. ผูส้ ู งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐมมีมุมมองต่อความสุ ขว่า เกิดจากการช่วยเหลือ ตนเอง
ได้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพร่ างกาย การมีศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
การได้รับ การยอมรับจากเพื่อนร่ วมสถานสงเคราะห์ยมิ้ แย้มแจ่มใส การแบ่งปั นทุกข์และสุ ข
ได้เห็นความสาเร็ จของ ลูกหลาน และการได้ร่วมกิจกรรมในสถานสงเคราะห์
สิ ริลกั ษณ์ โสมานุสรณ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการดูแลในระยะสุ ดท้ายของผูส้ ู งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์คนชรา เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพแบบ
พรรณนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลในระยะสุ ดท้ายของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา และเพื่อศึกษาเก็บข้อมูลผูส้ ู งอายุจานวน 18 ราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือ ผูส้ ู งอายุระหว่าง 62-87 ปี เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามโดยข้อมูลเนื้อหาเชิงวิเคราะห์
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เมื่ออยูใ่ นระยะ สุ ดท้ายของชีวติ สิ่ งที่ตนเองต้องการได้รับจาก เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์
คนชรา แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนเสี ยชีวติ และระยะภายหลัง การเสี ยชีวติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพุทธศาสนามีความเชื่อใน เรื่ อง การเวียนว่ายตายเกิด และ
การเกิดใหม่ของ ดวงวิญญาณในทุคติภูมิหรื อสุ คติภูมิข้ ึนอยูก่ บั ผลบุญ-กรรมที่แต่ละบุคคลทาไว้
ในขณะยังมีชีวติ ดังนั้น การดูแลผูท้ ี่ใกล้เสี ยชีวติ ทั้งระยะก่อนและ หลังการเสี ยชีวติ จึงมีความสาคัญ
ต่อการเกิดใหม่ ของจิตหรื อวิญญาณภายหลังการตาย ซึ่งการดูแล ผูท้ ี่ใกล้เสี ยชีวติ ตามแนวพุทธ
ศาสนาจะมุ่งให้บุคคล นั้นได้ราลึกถึงสิ่ งที่ดีงามในช่วงขณะจิตสุ ดท้ายด้วย วิธีการต่าง ๆ เช่น
การนึกถึงพระรัตนตรัย หรื อสิ่ ง ดีงามในชีวติ เป็ นต้น เนื่องจากความเชื่อ ความ ศรัทธาในศาสนา
มีผลต่อการดา เนิ นชีวติ และความ ตาย ซึ่ งส่ งผลต่อรู ปแบบของการดูแลในระยะสุ ดท้าย ของชีวติ ที่
ให้ความสาคัญกับความเชื่ อทางศาสนา ของผูท้ ี่อยูใ่ นระยะสุ ดท้ายร่ วมกับการดูแลรักษาตาม แบบ
แผนปั จจุบนั ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการดูแลในระยะก่อนการเสี ยชีวติ ใน 5 ประเด็น
ได้แก่ 1. การช่วยติดต่อบุตรหลาน เพื่อให้ได้เจอก่อนเสี ยชีวติ 2. การดูแลแบบใกล้ชิด และใส่ ใจ
มากกว่าปกติ 3. การนาส่ งโรงพยาบาล เมื่ออาการหนักขึ้น 4. การได้พบกับพระก่อนเสี ยชีวติ และ
5. การพูดนาทางให้ไปในที่ดี ๆ และความต้องการการดูแลในระยะภายหลังการเสี ยชีวติ มี 2
ประเด็น ได้แก่ การดูแลศพให้ดีงามตามพิธี และการทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้ดวงวิญญาณ ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะของการดูแลในระยะสุ ดท้ายที่เป็ น ที่ปรารถนาของทุก ๆ คนรวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
การดูแลที่ได้รับอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ สนับสนุนโดย
การศึกษา เรื่ อง
การดูแลผูส้ ู งอายุในระยะสุ ดท้ายของชีวติ ในสถานสงเคราะห์คนชรา เป็ นไปได้ตอ้ งการเพียงแจ้งให้
ครอบครัวทราบว่าผูส้ ู งอายุเสี ยชีวติ แล้ว จึงทาให้สอดคล้องกับความต้องการและแบบแผนการ
ดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
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1. อาคม
ปฐมสี มากุล
(2551)
2. มนัญชยา
หาเดน (2552)
3. ประภาพร
พลนาค (2552)
4. นริ ศรา นุ่นชูผล
(2553)
5. ดวงใจ คาคม
(2554)
6. ศิริพรรณ
รักษาภักดี (2554)
7. ปภัสสิ ริ ไชย
วุฒิ (2556)
8. ปิ ยภรณ์
เลาหบุตร (2557)
9. สุจิตรา สมพงษ์
และนงนุช โรจน
เลิศ (2557)
10. สิ ริลกั ษณ์
โสมานุสรณ์
(2557)
11. ปิ ยพร
เวียงสมุทร (2558)
12. รุ่ งนภา
ศรี วิชยั รัตน์ (2558)

เพศ
อายุ
การศึกษา
การทางาน/อาชีพ
รายได้
สถานภาพสมรส
การเป็ นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ/การเข้ าร่ วมกิจกรรม
หนีส้ ิน
ประเภทหนี้
การอยู่ร่วมกับครอบครัว
โรคประจาตัว
ที่อยู่อาศัย
การอยู่อาศัย
การมีเงินออม
ภูมิหลังครอบครัว
ครัวเรือน
ระยะเวลาที่พกั อยู่ในสถานสงเคราะห์ /ชุ มชน
การมาเยีย่ มของครอบครัวผู้สูงอายุ
การดาเนินชีวติ
สถานนะครอบครัว

ชื่อผู้แต่ ง

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรอิสระงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรตามจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ยั
1. อาคม ปฐมสี มากุล (2551)

2. มนัญชยา หาเดน (2552)

3. ประภาพร พลนาค (2552)

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านสุขภาพร่ างกาย
ด้านที่อยูอ่ าศัย
ด้านอาหาร
ด้านความพอเพียงของรายได้
ด้านสภาพจิตใจ
ด้านการมีงานทา
ด้านสวัสดิการทางสังคม
ด้านเครื่ องนุ่งห่ม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุชาวมอญ
ด้านสุขภาพ
ด้านที่อยู่
ด้านอาหาร
ด้านความพอเพียงของรายได้
ด้านสภาพจิตใจ
ด้านการมีงานทา
ด้านสวัสดิการสังคม
ด้านเครื่ องนุ่งห่ม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม
สภาพแวดล้อม
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผู้วจิ ยั
4. นริ ศรา นุ่นชูผล (2553)

5. ดวงใจ คาคม (2554)

6. ศิริพรรณ รักษาภักดี (2554)

7. ปภัสสิ ริ ไชยวุฒิ (2556)

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านความสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเอง
ด้านสุขภาพ
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านการทากิจกรรม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านปั ญญา
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านร่ างกาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านจิตใจ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
สภาพแวดล้อม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธรณสุข
ด้านสังคม
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผู้วจิ ยั
8. ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557)

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม
9. สุจิตรา สมพงษ์ และนงนุช โร ความสุขของผูส้ ูงอายุ
จนเลิศ (2557)
ความสุขอันเกิดจากการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
ความสุขอันเกิดจากการรับรู ้ภาวะสุขภาพกายของวัยสูงอายุ
ความสุขอันเกิดจากมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
ความสุขอันเกิดจากสัมพันธภาพกับเพื่อนและเจ้าหน้าที่ร่วมสถาน
สงเคราะห์
ความสุขอันเกิดจากการสื่ อสารกับเพื่อนและเจ้าหน้าที่ร่วมสถาน
สงเคราะห์
ความสุขอันเกิดจากการบรรลุเป้ าหมายในชีวติ
ความสุขอันเกิดจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
10. สิ ริลกั ษณ์ โสมานุสรณ์
ความต้องการดูแลในระยะสุดท้าย
(2557)
11. ปิ ยพร เวียงสมุทร (2558)
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ด้านชีวติ โดยรวม
ด้านสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการมีส่วนร่ วม
ด้านความมีอิสระ
ด้านครอบครัวและเพื่อน
ด้านจิตวิทยาและอารมณ์
ด้านการเงิน
ด้านนันทนาการและกิจกรรม
12. รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558)
คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสภาพแวดล้อม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุงจังหวัดชลบุรีและเพื่อ
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรสก่อนและ
หลังเข้าศูนย์การศึกษาแสดงอาชีพ ปั จจัยด้านครอบครัวได้แก่ จานวนบุตรที่มีชีวติ การมาเยีย่ มของ
ครอบครัว ปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย ได้แก่ ระยะเวลาที่อยูใ่ นศูนย์ และปั จจัยด้านสุ ขภาพ ได้แก่ การมี
โรคประจาตัว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. เกณฑ์ในการแปลผล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุที่มี 60 ปี ขึ้นไปในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่ท้ งั นี้ผวู ้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากผูส้ ู งอายุ ได้เฉพาะ
กลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นอาคารที่ 1-8 ของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จานวน
92 คน (ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง, 2560)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อ
คาถาม 10 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ และแบบคาถามปลายเปิ ด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่ วย/ การมีโรคประจาตัว ประกอบด้วย
ข้อคาถาม 16 ข้อ เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

56
ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ แบบวัดคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
WHOOQOL-OLD ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 4 ข้อ
1. ความสามารถในการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ข้อ 1* 2* 10* 20
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง ประกอบด้วย ข้อ 3 4 5 11
3. ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ประกอบด้วย ข้อ12 13 15
19
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย ข้อ 14 16 17 18
5. การเผชิญหน้าหน้าความตาย ประกอบด้วย ข้อ 6* 7* 8* 9*
6. การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด ประกอบด้วย ข้อ 21 22 23 24
หมายเหตุ: * ข้อที่มีคาถามเชิงลบ
การให้คะแนนความหมายเชิ งบวก ดังนี้ การให้คะแนนในคาถามเชิงบวก ให้คะแนนมาก
ที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน ส่ วนข้อ
คาถามเชิงลบให้คะแนนกลับกัน

วิธีสร้ างเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานนิพนธ์ ครั้งนี้มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุใน
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากนั้นนามากาหนด
กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยามศัพท์ และเพื่อใช้เป็ นแนวในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของ WHOQOL-OLD ที่แปลโดย สิ ริมา อินประเสริ ฐ
(2560) มาใช้ โดยเครื่ องมือชุ ดดังกล่าวได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาแล้ว อย่างไรก็ตาม
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการนาเครื่ องมือชุดดังกล่าวไปทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงก่อนจะดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ได้ค่าความเที่ยงท่ากับ 0.759

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากคุณภาพชี วติ ของผูส้ ู งอายุใน
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ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี สาหรับกรณี ที่ผสู้ ู งอายุ
สามารถอ่านออกเขียนได้และยินดีตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ผูว้ จิ ยั จะทอดแบบสอบถามไว้และ
ติดตามเก็บคืนในภายหลัง ทั้งนี้สาหรับผูส้ ู ้อายุที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์ดว้ ย
ตัวเอง
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็ นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลได้กระทาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการ จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัย
การบริ หารรัฐกิจเพื่อขอการรับพิจารณาปกกันพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และได้รับเอกสาร
รับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่ 50-2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยก่อนเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ ที่จะตอบรับ หรื อปฏิเสธในการเข้าร่ วม
การวิจยั ครั้งนี้ และเมื่อเข้าร่ วมการวิจยั แล้วสามารถยุติการเข้าร่ วมวิจยั ในช่วงใดก็ได้โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งเหตุผลต่อผูว้ จิ ยั ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บไว้เป็ นความลับและจะนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การประมาณข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็ จทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากดาเนินการ
เก็บข้อมูลเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ได้คาตอบที่สมบูรณ์ครบตามจานวนที่ระบุ
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่ องคอมพิวเตอร์ตามลาดับ
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน คือ ข้อมูล
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่ วยผูส้ ู งอายุ ข้อมูลคุณภาพชีวติ ของ
สู งอายุ และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูศ้ ึกษาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และใช้วธิ ี การทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวติ ของสู งอายุ (WHOQOL-OLD) โดยใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั สาหรับการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตตาม
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย และปั จจัยด้านสุ ขภาพ
ใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ ค่า t-test, One-way ANOVA และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffé โดยทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
การแปลความ
กาหนดเกณฑ์ในการแปลผลมีดงั นี้ WHOQOL-OLD MANUAL ของ World Health
Organization (2006 อ้างถึงใน สิ ริมา อินประเสริ ฐ, 2560)
ตารางที่ 5 กาหนดเกณฑ์การแปลผล WHOQOL-OLD MANUAL
องค์ ประกอบ
1. ความสามารถในการเรี ยนรู้
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง
3. ความสาเร็ จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบนั
และอนาคต
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5. การเผชิ ญหน้ากับความตาย
6. การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด
คุณภาพชี วติ โดยรวม

คุณภาพชี วติ
ระดับไม่ ดี
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
24-56

คุณภาพชี วติ คุณภาพชี วติ
ระดับกลาง
ระดับดี
10-15
16-20
10-15
16-20
10-15
16-20
10-15
10-15
10-15
57-89

16-20
16-20
16-20
90-122

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็ นผลจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจานวน 92 คน ผลการวิจยั
สามารถนาเสนอออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะผูส้ ู งอายุ
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ (WHOQOL-OLD)
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลของ
ผูส้ ู งอายุ (n = 92)
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในศูนย์ ฯ
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

37
55

40.22
59.78

17
36
39

18.48
39.13
42.39

17
23
12
40

18.48
25.00
13.04
43.48
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
การศึกษาสู งสุ ด
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./ อนุปริ ญญาตรี
ปวช.
ปริ ญญาตรี
สถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ ฯ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/ แยกกันอยู่
สถานภาพสมรสปัจจุบนั
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/ แยกกันอยู่
อาชีพก่อนเข้าศูนย์ ฯ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
ข้าราชการบานาญ
อื่น ๆ

จานวน

ร้ อยละ

29
39
8
10
2
3
1

31.52
42.39
8.70
10.87
2.17
3.28
1.07

26
48
9
9

28.27
52.17
9.78
9.78

33
7
39
13

35.87
7.61
42.39
14.13

38
10
39
3
2

41.30
10.87
42.39
3.26
2.18
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวนบุตรที่อยู่
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป
การมาเยีย่ มของครอบครัวในระยะ 1 เดือนที่ผา่ นมา
ไม่เคยมา
1-2 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ
(ในรอบ 1ปี ผ่านมา)
ไม่เคยเลย
นาน ๆ ครั้ง
บ่อยครั้ง
ทุกครั้ง

จานวน

ร้ อยละ

43
13
15
8
13

46.74
14.13
16.30
8.70
14.13

60
30
2

65.22
32.61
2.17

5
36
42
9

5.43
39.13
45.65
9.79

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุ จานวน 92 คน จาแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 59.78) มีอายุ 80 ปี ขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 42.39 รองลงมา อายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 39.13) และอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 18.48) และพบว่ามี
ระยะเวลาการอยูใ่ นศูนย์ ฯ มากกว่า 7 ปี ขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 43.48) และพบว่า มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.39 รองลงมา ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 31.52) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 10.87) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 8.70) และ ปวช. (ร้อยละ
3.28) และ ปวส./ อนุปริ ญญาตรี (ร้อยละ 2.17) และปริ ญญาตรี (ร้อยละ 1.09) ตามลาดับ สถานภาพ
สมรสก่อนที่จะเข้าศูนย์พบว่า ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 52.17) รองลงมาเป็ นโสด
(ร้อยละ 28.27) และมีเพียงร้อยละ 9.78 เท่านั้นที่เป็ นหม้ายและหย่า/ แยกกันอยู่ ส่ วนสถานภาพ
สมรส
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ปัจจุบนั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นหม้าย (ร้อยละ 42.39) รองลงมาเป็ นโสด (ร้อยละ 35.87) และแยกกัน
อยู่ (ร้อยละ 14.13) และอาชีพของผูส้ ู งอายุก่อนเข้าศูนย์ ฯ พบว่า (ร้อยละ 42.39) เป็ นอาชีพรับจ้าง
รองมาไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 41.30) และอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 2.18) และยังพบว่าจานวนบุตร
ที่มีอยู่ ร้อยละ 46.74 ไม่มีบุตร รองลงมา คือ มีบุตร 2 คน (ร้อยละ 16.30) และมีบุตร 1 คน ถึง 4 คน
ขึ้นไป (ร้อยละ 14.13) ตามลาดับ ส่ วนการมาเยีย่ มของครอบครัวในระยะ 1 เดือนที่ผา่ นมา พบว่า
ส่ วนใหญ่ไม่เคยมาเยีย่ มเลย (ร้อยละ 65.22) รองลงมา คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า 2 ครั้งต่อ
เดือน (ร้อยละ 2.17) นอกจากนี้ยงั พบว่า ร้อยละ 45.65 ที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ
บ่อยครั้ง และไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ฯเลย

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับภาวะเจ็บป่ วย/ การมีโรคประจาตัว
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภาวะเจ็บป่ วย (n = 92)
ข้ อมูลภาวะเจ็บป่ วย
ความดันโลหิ ตสูง
เบาหวาน
โรคหัวใจ
หลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่ งพอง หอบหืด หลอดลม
วัณโรค/ ปอด
ต้อหิ น
ต้อกระจก
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
โรคข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์

เป็ น
60
(65.22)
27
(29.35)
10
(10.87)
5
(5.43)
2
(2.17)
1
(1.09)
6
(6.52)
4
(4.35)
17
(18.48)

ไม่ เป็ น
32
(34.78)
65
(70.65)
82
(89.13)
87
(94.57)
90
(97.83)
91
(98.91)
86
(93.48)
88
(95.65)
75
(81.52)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ข้ อมูลภาวะเจ็บป่ วย
โรคพาร์กินสัน โรคสัน่
โรคไต
สมองเสื่ อม ความจาเสื่ อม
อัมพาต/ อัมพฤกษ์
แผลกดทับ
จิตประสาท
สะเก็ดเงิน
กระดูก
ต่อมลูกหมาก
กรดไหลย้อน
ลมชัก
น้ าในหูไม่เท่ากัน
ไขมันในเลือด
ต่อมลูกหมาก

เป็ น
3
(3.26)
2
(2.17)
3
(3.26)
5
(5.43)
2
(2.17)
2
(2.17)
3
(3.26)
2
(2.17)
2
(2.17)
1
(1.09)
1
(1.09)
2
(2.17)
1
(1.09)
1
(1.09)

ไม่ เป็ น
89
(96.74)
90
(97.83)
89
(96.74)
87
(94.57)
90
(97.83)
90
(97.83)
89
(96.74)
90
(97.83)
90
(97.74)
91
(98.91)
91
(98.91)
90
(97.83)
91
(98.91)
91
(98.91)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ข้ อมูลภาวะเจ็บป่ วย
โรคเลือด
หลอดเลือดอุดตัน
น้ าเหลืองไม่ดี
พังผืดที่ปอด

เป็ น
1
(1.09)
1
(1.09)
1
(1.09)
2
(2.17)

ไม่ เป็ น
91
(98.91)
91
(98.91)
91
(98.91)
90
(97.83)

จากตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามภาวะเจ็บป่ วย/
การมีโรคประจาตัว พบว่า ผูส้ ู งอายุเจ็บป่ วยด้วย โรคความดันโลหิ ตสู ง มากที่สุด ร้อยละ 65.22
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 29.35) โรคข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์ (ร้อยละ 18.48) โรคหัวใจ
(ร้อยละ 10.87) และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ งพอง หอบหืด หลอดลม (ร้อยละ 5.43)
ตามลาดับ

ตอนที่ 3 คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ (WHOQOL-OLD)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณภาพชีวิต (n = 92)

ประเด็น
1. ท่านรับรู ้ถึงความเสื่ อมถอยของประสาท
สัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส
การดิ้น การสัมผัส) ของท่านว่า มีผลต่อการ
ใช้ชีวิตประจาวันมากน้อยเพียงใด *

จานวนร้ อยละของระดับความรู้ สึก/ การรับรู้ / ความกังวล
แทบจะไม่
เล็กน้ อย
ปานกลาง ค่อนข้ างมาก/ ตลอดเวลา/
มาก
มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4
30
47
11
0
(4.34)
(32.61)
(51.09)
(11.96)
(0.00)
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ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเด็น
2. ท่านคิดถึงคิดถึงการสูญเสี ยประสาท
สัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส
การดมกลิ่น การสัมผัส) ของท่านว่ามีผลต่อ
การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด *
3. ท่านรู้สึกท่านมีอิสระต่อการตัดสิ นใจ
เรื่ องราวต่าง ๆ ในชีวิต ของตัวเองมากน้อย
เพียงใด
4. ท่านคิดว่า ท่านสามารถควบคุมอนาคต
ของท่านได้มากน้อยเพียงใด
5. ท่านคิดว่า ผูค้ นรอบตัวท่านยอมรับและ
ให้อิสระในการตัดสิ นใจของท่านมากน้อย
เพียงใด
6. ท่านกังวลกับสาเหตุของการหมดอายุขยั
ของตัวเอง มากน้อยเพียงใด *
7. ท่านกลัวการไม่สามารถควบคุมการ
หมดอายุขยั ของตัวเองได้ มากน้อยเพียงใด*
8. ท่านกลัวการหมดอายุขยั มากน้อย
เพียงใด*
9. ท่านกลัวการเจ็บปวดก่อนการหมดอายุขยั
ของตัวเอง มากน้อยเพียงใด *
10. ท่านเห็นด้วยมากแค่ไหนว่าความเสื่ อม
ถอยของประสาทสัมผัส (การได้ยนิ
การมองเห็น การลิ้มรส การดมกลิ่น
การสัมผัส) ของตัวท่านเอง ส่งผลกระทบต่อ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น *
11. ท่านสามารถทาสิ่ งที่อยากทาได้มากน้อย
เพียงใด
12. ท่านพึงพอใจแค่ไหนกับโอกาสที่คาดว่า
จะประสบความสาเร็ จในชีวิต
13. ท่านรู้สึก ว่าท่านได้รับการยอมรับ และ
ความชื่ นชมตามที่ท่านสมควรได้รับมากน้อย
เพียงใด

จานวนร้ อยละของระดับความรู้ สึก/ การรับรู้ / ความกังวล
แทบจะไม่
เล็กน้ อย
ปานกลาง ค่อนข้ างมาก/ ตลอดเวลา/
มาก
มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
7
31
51
3
0
(7.61)
(33.70)
(55.43)
(3.26)
(0.00)

5
(5.44)

12
(13.04)

48
(52.17)

27
(29.35)

0
(0.00)

13
(14.13)
4
(4.35)

35
(38.04)
12
(13.04)

35
(38.04)
57
(61.95)

8
(8.7)
18
(19.57)

1
(1.09)
1
(1.09)

46
(50.00)

34
(36.96)

10
(10.87)

2
(2.17)

0
(0.00)

41
(44.56)
55
(59.78)
21
(22.83)
7
(7.61)

37
(40.22)
27
(29.35)
20
(21.74)
31
(33.70)

13
(14.13)
8
(8.70)
20
(21.74)
44
(47.82)

1
(1.09)
2
(2.17)
30
(32.60)
10
(10.87)

0
(0.00)
0
(0.00)
1
(1.09)
0
(0.00)

3
(3.26)
3
(3.26)
2
(2.17)

15
(16.30)
36
(39.13)
12
(13.04)

57
(61.96)
42
(45.65)
64
(69.57)

17
(18.48)
10
(10.87)
12
(13.04)

0
(0.00)
1
(1.09)
2
(2.17)
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ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเด็น
14. ท่านรู้สึกว่า ท่านมีสิ่งให้ทา
มากพอสมควรแล้วในแต่ละวัน
15. ท่านพึงพอใจกับความสาเร็ จในชี วิตที่
ผ่านมามากน้อยเพียงใด
16. ท่านพึงพอใจกับการได้ใช้เวลาที่ผ่านมา
อย่างคุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด
17. ท่านพึงพอใจกับการเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของตัวท่าน มากน้อยเพียงใด
18. ท่านพึงพอใจกับโอกาสใน
การมีส่วน ร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ
ในสถานสงเคราะห์ มากน้อยเพียงใด
19. ท่านมีความสุขมากแค่ไหนกับสิ่ งที่ท่าน
หวังว่า จะเกิดขึ้นในอนาคต
20. ท่านให้คะแนนระดับประสาทสัมผัส
(การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส
การดมกลิ่น การสัมผัส) ของท่าน ดีมากน้อย
เพียงใด
21. ท่านมีคนใกล้ชิดคอยเป็ นห่ วงเป็ นใยท่าน
มากน้อยพียงใด
22. ท่านรู้สึกว่า ท่านเคยได้รับความรัก
และการเอาใจใส่ ดูแลจากคนใกล้ชิด
มากน้อยเพียงใด
23. ท่านมีโอกาสที่จะมอบความรักแก่ผอู้ ื่น
มากน้อยเพียงใด
24. ท่านมีโอกาสที่ได้รับความรักจากผูอ้ ื่น
มากน้อยเพียงใด

จานวนร้ อยละของระดับความรู้ สึก/ การรับรู้ / ความกังวล
แทบจะไม่
เล็กน้ อย
ปานกลาง ค่อนข้ างมาก/ ตลอดเวลา/
มาก
มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4
31
41
16
0
(4.35)
(33.70)
(44.56)
(17.39)
(0.00)
1
2
55
34
0
(1.09)
(2.17)
(59.78)
(36.96)
(0.00)
2
3
34
48
5
(2.17)
(3.26)
(36.96)
(52.17)
(5.44)
2
(2.17)
2
(2.17)

7
(7.61)
2
(2.17)

48
(52.17)
57
(61.95)

32
(34.79)
26
(28.27)

3
(3.26)
5
(5.44)

3
(3.26)
3
(3.26)

23
(25.00)
3
(3.26)

41
(44.57)
69
(75.00)

23
(25.00)
16
(17.39)

2
(2.17)
1
(1.09)

6
(6.52)
5
(5.44)

12
(13.04)
6
(6.52)

46
(50.00)
42
(45.65)

28
(30.44)
39
(42.39)

0
(0.00)
0
(0.00)

1
(1.09)
2
(2.17)

11
(11.96)
8
(8.70)

52
(56.52)
49
(53.26)

28
(30.43)
33
(35.87)

0
(0.00)
0
(0.00)

ตารางที่ 8 ผูส้ ู งอายุมีความรู้สึก/ การรับรู้/ และความกังวลในระดับปานกลาง
19 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 20 ผูส้ ู งอายุให้คะแนนระดับประสาทสัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น
การลิ้มรส การดมกลิ่น การสัมผัส) ของตัวเอง (ร้อยละ 75.00) ประเด็นที่ 13 ผูส้ ู งอายุรู้สึก ว่าได้รับ
การยอมรับ และความชื่นชม ของตัวเอง (ร้อยละ 69.57) ประเด็นที่ 11 ผูส้ ู งอายุสามารถทาสิ่ งที่อยาก
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ทาได้ (ร้อยละ 61.96) ประเด็นที่ 5 ผูค้ นรอบตัวยอมรับและให้อิสระในการตัดสิ นใจของผูส้ ู งอายุ
(ร้อยละ 61.95) ประเด็นที่ 18 ผูส้ ู งอายุพึงพอใจกับโอกาสในการมีส่วน ร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานสงเคราะห์ (ร้อยละ 61.95) ประเด็นที่ 15 ผูส้ ู งอายุพึงพอใจกับความสาเร็ จในชีวติ ที่ผา่ นมา
(ร้อยละ 59.78) ประเด็นที่ 23 ผูส้ ู งอายุมีโอกาสที่จะมอบความรักแก่ผอู ้ ื่น (ร้อยละ56.52) ประเด็นที่
2 การคิดถึงการสู ญเสี ยประสาทสัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส การดมกลิ่น การสัมผัส)
มีผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผูส้ ู งอายุ (ร้อยละ 55.43) ประเด็นที่ 24 ผูส้ ู งอายุมีโอกาสที่
ได้รับความรักจากผูอ้ ื่น (ร้อยละ 53.26) ประเด็นที่ 3 ผูส้ ู งอายุรู้สึกมีอิสระต่อการตัดสิ นใจเรื่ องราว
ต่าง ๆ ในชีวติ ของตัวเอง (ร้อยละ 52.17) ประเด็นที่ 17 ผูส้ ู งอายุพึงพอใจกับการเข้าร่ วม กิจกรรม
ต่าง ๆ (ร้อยละ 52.17) ประเด็นที่ 1 การรับรู้ถึงความเสื่ อมถอยของประสาทสัมผัส (การได้ยนิ
การมองเห็น การลิ้มรส การดิ้น การสัมผัส) มีผลต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของผูส้ ู งอายุ (ร้อยละ
51.09) ประเด็นที่ 21 ผูส้ ู งอายุมีคนใกล้ชิดคอยเป็ นห่ วงเป็ นใย (ร้อยละ 50.00) ประเด็นที่ 10 ผูส้ ู งอายุ
ให้คะแนนระดับความเสื่ อมถอยของประสาทสัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส การดมกลิ่น
การสัมผัส) ส่ งผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (ร้อยละ 47.82) ประเด็นที่ 12 ผูส้ ู งอายุ
พึงพอใจกับโอกาสที่คาดว่าจะประสบความสาเร็ จในชีวิต (ร้อยละ 45.65) ประเด็นที่ 22 ผูส้ ู งอายุ
รู ้สึกว่าได้รับความรัก และการเอาใจใส่ ดูแลจากคนใกล้ชิด (ร้อยละ 45.65) ประเด็นที่ 19 ผูส้ ู งอายุมี
ความสุ ขและคาดหวังกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ร้อยละ 44.57) ประเด็นที่ 14 ผูส้ ู งอายุมีสิ่งให้ทา
มากพอสมควรแล้วในแต่ละวัน (ร้อยละ 44.56) ประเด็นที่ 4 ผูส้ ู งอายุคิดว่าตัวเองยังควบคุมอนาคต
ตัวเองได้ (ร้อยละ 38.04)
ผูส้ ู งอายุมีความรู้สึก/ การรับรู้/ และความกังวลในระดับเล็กน้อย 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 8 ผูส้ ู งอายุกลัวการหมดอายุขยั (ร้อยละ 59.78) ประเด็นที่ 6 ผูส้ ู งอายุกงั วลกับสาเหตุของ
การหมดอายุขยั ของตัวเอง (ร้อยละ 50.00) ประเด็นที่ 7 ผูส้ ู งอายุกลัวการไม่สามารถควบคุมการ
หมดอายุขยั ของตัวเองได้ (ร้อยละ 44.56)
ผูส้ ู งอายุมีความรู้สึก/ การรับรู้/ และความกังวลในระดับค่อนข้างมาก/ มาก 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 16 ผูส้ ู งอายุพึงพอใจกับการได้ใช้เวลาที่ผา่ นมาอย่างคุม้ ค่า (ร้อยละ 52.17) ประเด็นที่ 9
ผูส้ ู งอายุกลัวการเจ็บปวดก่อนการหมดอายุขยั ของตัวเอง (ร้อยละ 32.60)
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวม
และรายองค์ประกอบ
องค์ ประกอบคุณภาพชี วติ
1. ความสามารถในการเรี ยนรู้
2. ความเป็ นตัวของตัวเอง
3. ความสาเร็ จและ
ความคาดหวัง
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5. การเผชิ ญหน้ากับความตาย
6. การมีปฏิสัมพันธ์กบั คน
ใกล้ชิด
รวม

คุณภาพชี วติ
ไม่ ดี
0
(0.00)
16
(17.39)
8
(8.70)
5
(5.43)
1
(1.09)
9
(9.78)
0
(0.00)

คุณภาพชี วติ
ระดับปานกลาง
85
(92.39)
73
(79.35)
81
(82.61)
76
(82.61)
31
(33.70)
68
(73.91)
88
(96.74)

คุณภาพชี วติ
ระดับดี
7
(7.61)
3
(3.26)
11
(11.96)
11
(11.96)
60
(65.22)
15
(16.30)
3
(3.36)

จากตารางที่ 9 จานวนและร้อยละคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ พบว่าผูส้ ู งอายุเกือบทั้งหมดมี
คุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 96.74 ส่ วนที่เหลือ มีคุณภาพชีวิตระดับดี เมื่อพิจารณา
คุณภาพชีวติ รายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้น
ด้านการเผชิญหน้ากับความตาย พบว่า ส่ วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ในระดับดี
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน

̅
𝐗

SD

t

Sig.

37
55

78.11
79.44

6.74
6.26

-1.007

.317

จากตารางที่ 10 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิต เพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยและเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค่า t มีนยั สาคัญที่ p > .05 ดังนั้นกล่าวได้วา่
ผูส้ ู งอายุเพศหญิง และเพศชายมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างงมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป

̅
𝐗

SD

80.18
78.28
79.00

6.35
5.22
7.53

จากตารางที่ 11 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ 60-69 ปี มีคุณภาพชีวติ ดีกว่าผูส้ ู งอายุที่มีอายุมากกว่า
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามอายุ
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
41.92
3753.69
3795.609

df
2
89
91

MS
20.96
42.18

F
.497

Sig.
.610

จากตารางที่ 12 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่าเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามสถานภาพสมรส
ก่อนเข้าศูนย์ ฯ
สถานภาพสมรสก่ อนเข้ าศูนย์ ฯ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/ แยกกันอยู่

̅
𝐗

78.27
78.50
82.44
79.67

SD
6.98
5.98
6.60
7.19

จากตารางที่ 13 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ ฯ เป็ นหม้ายมีคุณภาพชีวิตดีกว่า
กลุ่มหย่า/ แยกกันอยู่ กลุ่มสมรส และกลุ่มโสด ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามสถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ ฯ
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
136.27
3659.34
3795.61

df
3
88
91

MS
45.42
41.58

F
1.092

Sig.
.357

จากตารางที่ 14 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีกลุ่มสถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ ฯ แตกต่างกันจะ
มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามสถานภาพ
สมรสหลังเข้าศูนย์ ฯ
สถานภาพสมรสก่ อนเข้ าศูนย์
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง

̅
𝐗

78.55
79.57
79.62
77.54

SD
6.61
5.91
6.26
7.34

จากตารางที่ 15 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์ เป็ นหม้ายมีคุณภาพชีวิตดีกว่า
สถานภาพสมรสโสด และหย่าร้าง ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามสถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์ ฯ
Source of variance

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

51.25

3

17.08

.402

.752

ภายในกลุ่ม

3744.36

88

42.55

รวม

3795.61

91

จากตารางที่ 16 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีกลุ่มสถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์ ฯ แตกต่างกันจะ
มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างงมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพก่อนเข้า
ศูนย์ ฯ
อาชี พก่ อนเข้ าศูนย์
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

77.55

SD
6.36

ค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
ข้าราชการบานาญ
อื่น ๆ

81.40
79.44
80.67
80.50

6.00
6.73
5.86
4.95

̅
𝐗

จากตารางที่ 17 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาชีพก่อนเข้าศูนย์ ฯ เป็ นค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัวมีคุณภาพชีวติ ดีกว่า
กลุ่มข้าราชการบานาญ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ กลุ่มรับจ้าง และกลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามอาชีพก่อนเข้าศูนย์ ฯ
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
157.06
3638.55
3795.61

df
4
87
91

MS
39.26
41.82

F
.939

Sig.
.445

จากตารางที่ 18 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีกลุ่มอาชีพก่อนเข้าศูนย์ ฯ แตกต่างกันจะมีคุณภาพ
ชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างงมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สู งกว่ามัธยมปลายขึ้นไป

̅
𝐗

79.00
80.03
77.25
76.20
78.33

SD
7.01
5.79
3.81
8.51
7.06

จากตารางที่ 19 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวฒ
ุ ิการศึกษาประถมศึกษา มีคุณภาพชีวติ ดีกว่ากลุ่มวุฒิการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษาสู งกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายและสู งกว่ามัธยมปลาย
และสู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
174.79
3418.07
3592.86

df
7
83
87

MS
43.70
41.18

F
1.061

Sig.
.381

จากตารางที่ 20 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีกลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามจานวนบุตรที่
ยังมีชีวติ อยู่
จานวนบุตร
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป

̅
𝐗

79.28
78.69
77.20
77.25
81.08

SD
6.57
8.00
6.86
4.27
4.94

จากตารางที่ 21 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยู่ 4 คนขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตดีกว่าไม่มีบุตร
เลย มีบุตร 1 คน มีบุตร 2 คน และมีบุตร 3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามจานวนบุตรที่ยงั มีชีวติ อยู่
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
133.37
3662.24
3795.61

df
4
87
91

MS
33.34
42.09

F
.792

Sig.
.533

จากตารางที่ 22 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p> .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่จานวนบุตรยังมีชีวติ อยูแ่ ตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามการมาเยีย่ มของ
ครอบครัวในปั จจุบนั
จานวนบุตร
ไม่เคยมา
1-2 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน

̅
𝐗

78.98
79.13
74.50

SD
6.72
6.07
4.95

จากตารางที่ 23 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี มีจานวนการมาเยีย่ มของครอบครัวในปั จจุบนั ของผูส้ ู งอายุ 1-2 ครั้งต่อเดือน
มีคุณภาพชีวติ ดีกว่าไม่เคยมา และมามากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามการมาเยีย่ มของครอบครัวในปัจจุบนั
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
40.66
3754.95
3795.61

df
2
89
91

MS
20.33
42.190

F
.482

Sig.
.619

จากตารางที่ 24 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีการมาเยีย่ มของครอบครัวในปัจจุบนั แตกต่างกันจะ
มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระยะเวลา
การอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ ฯ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยภายในศูนย์
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป

̅
𝐗

80.76
78.65
78.75
78.93

SD
5.98
7.80
5.21
6.23

จากตารางที่ 25 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการจาแนกระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ 1-2 ปี มีคุณภาพชีวติ
ดีกว่าระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ 5-6 ปี
และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ 3-4 ปี ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ ฯ
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
71.71
3723.90
3795.61

df
3
88
91

MS
23.90
42.32

F
.565

Sig.
.640

จากตารางที่ 26 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีการจาแนกระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์
แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันอย่างงมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามการเข้าร่ วม
กิจกรรมภายในศูนย์ ฯ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมภายในศู นย์
ไม่เคยเลย
นาน ๆ ครั้ง
บ่อยครั้ง
ทุกครั้ง

̅
𝐗

72.20
78.58
80.31
77.67

SD
4.09
6.69
5.60
8.31

จากตารางที่ 27 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการจาแนกการเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์บ่อยครั้ง มีคุณภาพชีวติ
ดีกว่าการเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์นาน ๆ ครั้ง การเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ทุกครั้ง และการ
ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุ ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามการเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ ฯ
Source of variance
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
325.08
3470.53
3795.61

df
3
88
91

MS
108.36
39.44

F
2.748

Sig.
.048

จากตารางที่ 28 การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนพบว่า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด คือ Levene’s test มีค่า p > .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ANOVA พบว่า ค่า p ≤ .05 แสดงว่าผูส้ ู งอายุที่มีการจาแนกการเข้าร่ วมกิจกกรมของผูส้ ู งอายุภายใน
ศูนย์แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 24 ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการการเข้าร่ วมกิจกรรมภายใน
ที่ผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่ (n = 92)
ไม่เคยเลย
นาน ๆ ครั้ง
บ่อยครั้ง
ทุกครั้ง
p ≤ 0.5

ไม่ เคยเลย
-

นาน ๆ ครั้ง
-6.38*
-

บ่ อยครั้ง
-8.11*
-1.73
-

ทุกครั้ง
-5.47
.92
2.64
-

จากตารางที่ 29 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ Scheffé พบว่า ผูส้ ู งอายุที่ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์เลย แตกต่างกับผูส้ ู งอายุที่ร่วม
กิจกรรมบ่อยครั้งและนาน ๆ ครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูส้ ู งอายุที่ไม่เคยร่ วม
กิจกรรมเลย มีคุณภาพชีวติ ต่ากว่าผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง และบ่อยครั้ง
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ตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาแนกการมีโรคประจาตัว (6 โรคตามลาดับ)
โรคประจาตัว
ความดันโลหิตสู ง
เบาหวาน
โรคหัวใจ
หลอดลมอักเสบ
ถุงลมโป่ งพอง
หอบหืด หลอดลม
โรคกระเพาะอาหาร
อักเสบ
ข้อเสื่ อม เก๊าต์
รู มาตอยด์

เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น

จานวน
60
32
27
65
10
82
5
87

78.92
78.97
78.81
78.98
80.70
78.72
81.20
78.80

SD
7.06
5.24
5.58
6.74
4.47
6.65
5.07
6.53

เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น

4
88
17
75

80.00
78.89
78.53
79.03

3.83
6.56
6.51
6.49

̅
𝐗

t
.037

Sig.
.971

.114

.909

-.915

.363

-.805

.423

-.336

.738

.285

.776

จากตารางที่ 30 พบว่าผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง ที่มีโรคประจาตัวมีคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน จากผูท้ ี่ไม่มีโรคประจาตัว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 26 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน
1. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
3. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีสถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์แตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มี สถานภาพสมรสหลังเข้าศูนย์แตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
5. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีอาชีพก่อนเข้าศูนย์ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกัน
6. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
สมมติฐาน
7. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีจานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูต่ ่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ แตกต่างกัน
8. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีการมาเยีย่ มของครอบครัวในปัจจุบนั
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
9. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีระยะเวลาที่อยูใ่ นศูนย์ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ แตกต่างกัน
10. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์ต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11. ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีโรคประจาตัวต่างกัน มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกัน
11.1 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
ที่มีโรคความดันโลหิตต่างกัน มีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
สมมติฐาน
11.2 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรีที่มีโรคเบาหวานต่างกัน มี
คุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
11.3 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรีที่มีโรคหัวใจต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ แตกต่างกัน
11.4 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรีที่มีโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลง
โป่ งพอง หอบหื ด หลอดลมต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ แตกต่างกัน
11.5 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรีที่มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
11.6 ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง
จังหวัดชลบุรีที่มีโรคข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 5 นี้จะแบ่งหัวข้อการเสนอออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ
ดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุใน
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวติ ชีวิตผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยการอยูอ่ าศัย และปั จจัย
ด้านสุ ขภาพโดยมีการศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม 3
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่ วย ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
แบบวัดคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ WHOOQOL-OLD ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 องค์ประกอบ
แต่ละองค์ประกอบมี 4 ข้อ ดังนี้ ความสามารถในการเรี ยนรู้, ความเป็ นตัวของตัวเอง, ความสาเร็ จ
และความคาดหวังในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, การเผชิญหน้าหน้า
ความตาย และการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิดโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ Independent sample t-test เป็ นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อเป็ นการทดสอบว่า 2 กลุ่มนี้แตกต่างกันหรื อไม่ และสถิติ One way ANOVA
เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มากกว่าขึ้นไปจะใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนที่มีปัจจัยเดียวตัวแปรอิสระตัวเดียวจะเรี ยกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวกันในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษา พบว่า
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1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุผสู้ ู งอายุจานวน 92 คน มีเพศหญิงว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ
80 ปี ขึ้นไป ระยะการเข้ามาอยูใ่ นศูนย์มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป สถานภาพส่ วนใหญ่จะโสด การศึกษา
สู งสุ ดคือประถมศึกษา ส่ วนใหญ่ผสู ้ ู งอายุประกอบอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้ส่วนมากผูส้ ู งอายุที่นี่ไม่มีบุตร
สาหรับการเข้าร่ วมกิจกรรมผูส้ ู งอายุชอบเข้าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ตลอด
2. ผลการประเมินตามภาวะเจ็บป่ วย เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
พบว่า ผูส้ ู งอายุเจ็บป่ วยด้วย โรคความดันโลหิ ตสู ง มากที่สุด ร้อยละ 65.22 รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน (ร้อยละ 29.35) โรคข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์ (ร้อยละ 18.48) ตามลาดับ
3. สาหรับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุเกือบทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 96.74 ส่ วนที่เหลือ คุณภาพชีวติ ระดับดี เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวติ รายด้าน
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชี วติ ระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้น ด้านการเผชิ ญหน้ากับความตาย
พบว่า ส่ วนใหญ่มีคุณภาพชี วิตในระดับดี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ ู งอายุภายในศูนย์แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผสู้ ู งอายุในผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรสก่อนเข้าศูนย์ สถานภาพหลังเข้าศูนย์
อาชีพก่อนเข้าศูนย์ วุฒิระดับการศึกษา จานวนบุตรที่ยงั มีชีวติ อยู่ การมาเยีย่ มของครอบครัวใน
ปั จจุบนั ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยภายในศูนย์ และการมีโรคประจาตัว ต่างกันจะมีคุณภาพ ชีวติ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวติ ปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาคม
ปฐมสี มากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลด่านช้าง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบล
ด่านช้าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเฉพาะด้านที่อยูอ่ าศัยเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มีคุณภาพ
ชีวติ อยูใ่ นระดับสู ง สอดคล้องกับการศึกษาของมนัญชยา หาแคน (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ
ของผูส้ ู งอายุชาวมอญ: กรณี ศึกษา เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ชาวมอญเกาะเกร็ ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับประภาพร พลนาค (2552) ศึกษา
เรื่ อง ปัจจัยการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลเนินกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม
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จังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับกลาง
สอดคล้องกับนริ ศรา นุ่นชูผล (2553) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตตาบล
หนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับดวงใจ คาคม (2554) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชี วติ ของ
ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษาตาบลลาสิ นธุ์ อาเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า คุณภาพชีวติ อยูใ่ น
ระดับกลางสอดคล้องกับปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา
เขตองค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมทุกด้านระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง สอดคล้องกับรุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า
คุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง สอดคล้องกับศิริพรรณ รักษาภักดี (2554) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
คุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง สอดคล้องกับสุ จิตรา สมพงษ์ เเละนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาเรื่ อง
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์
คนชราในจังหวัดนครปฐม พบว่า คุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง
แต่อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้องกับสุ จิตรา สมพงษ์ เเละนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาเรื่ อง
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์
คนชราในจังหวัดนครปฐม เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) พบว่า ผูส้ ู งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม มีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ
ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ชุมชนหมู่ 7 ตาบล
พลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตค่อนข้างดี นอกจากนี้ยงั ไม่สอดคล้อง
กับสิ ริลกั ษณ์ โสมานุสรณ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการดูแลในระยะสุ ดท้ายของผูส้ ู งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า คุณภาพชีวติ ค่อนข้างดี และไม่สอดคล้องกับปภัสสิ ริ ไชยวุฒิ (2556)
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตเทศบาลตาบลหนองช้างคืน อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุค่อนข้างดี
2. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านเซิด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีเพศมีระดับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ในเขตเทศบาลตาบล
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ด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับมนัญชยา หาเคน (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
ชาวมอญ: กรณี ศึกษา เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน
3. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของอาคม ปฐมสี มากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ในเขตเทศบาล
ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า อายุแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับมนัญชยา หาเคน (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
ชาวมอญ: กรณี ศึกษา เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตตามอายุ ไม่
แตกต่างกัน แต่แตกต่างจากงานของปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ:
กรณี ศึกษา เขตองค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีสถานภาพสมรสของผูส้ ู งอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของอาคม ปฐมสี มากุล (2551) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ:
กรณี ศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่าสถานภาพสมรส
ของผูส้ ู งอายุ ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับมนัญชยา หาเคน (2552)
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุชาวมอญ: กรณี ศึกษา เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ลักษณะ
การอยูอ่ าศัยในครอบครัวไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างจากงานของรุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558) ศึกษา
เรื่ อง คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
พบว่า จาแนกตามสถานภาพสมรส ต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีอาชีพก่อนเข้าศูนย์ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา ชุมชนหมู่ 7 ตาบล
พลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบอาชีพไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างจาก
งานของปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตองค์การ
บริ หารส่ วน ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี
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อาชีพ ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเซิ ด
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นริ ศรา นุ่นชูผล (2553) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เขตตาบล
หนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พบว่า การศึกษาแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่
แตกต่าง แต่แตกต่างจากงานของ ปิ ยพร เวียงสมุทร (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ:
กรณี ศึกษา เขตองค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีการศึกษา ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านเซิ ด อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีจานวนบุตรที่มีชีวิตอยูต่ ่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั รัตน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา
เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า จานวนบุตรที่ยงั มีชีวิต
ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับสุ จิตรา สมพงษ์ และนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาเรื่ อง
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์
คนชราในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนบุตรมีระดับความสุ ขแตกต่างกัน
8. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีการมาเยีย่ มของครอบครัวในปั จจุบนั ต่างกันมีคุณภาพชี วติ
ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุ จิตรา สมพงษ์ และนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษา
เรื่ อง ความสุ ขของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม พบว่า การมาเยีย่ มของ
ครอบครัวต่างกัน ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีระดับความสุ ขแตกต่างกัน
9. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีระยะเวลาที่อยูใ่ นศูนย์ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ จิตรา สมพงษ์ และนงนุช โรจนเลิศ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความสุ ข
ของผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์
มีระยะเวลาที่พกั อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ต่างกัน ทาให้มีระดับความสุ ขแตกต่างกัน
10. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของสุ จิตรา สมพงษ์ เเละนงนุช โรจนเลิศ (2557) พบว่า ความสุ ขของ
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ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม: กรณี ศึกษา สถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า
การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน
11. จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่มีโรคประจาตัวต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
นริ ศรา นุ่นชูผล (2553) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ พบว่า สุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุทุกด้าน และไม่สอดคล้องกับประภาพร พลนาค (2552) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
การเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลเนินกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุ โลก พบว่า โรคประจาตัวต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุใน
ระดับกลาง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง ดังนั้น
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง แนวทางในการวางแผนนโยบาย และ
การดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุมีสุขภาวะด้านความสามารถในการเรี ยนรู้
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความสาเร็ จและความคาดหวัง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านเผชิ ญหน้ากับความตาย และด้านปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด ให้สามารถดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
และมีความสุ ข
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุในศูนย์ ฯ มีภาวะเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังมาก ดังนั้น
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี ควรดูแลพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะเจ็บป่ วย รวมทั้งการสังเกต หรื อสอบถามอาการเบื้องต้นจากผล
การตรวจสุ ขภาพภายในศูนย์ ฯ อย่างน้อยเป็ นการป้ องกันเบื้องต้นและ ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุหนั มาใส่
ใจสุ ขภาพตนเองมากกว่านี้
2. ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุเกือบทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับคุณปานกลาง
ดังนั้น ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี ควรจัดกิจกรรม
นันทนาการหรื อเชิญวิทยากรมามอบความรู้ และจัดกิจกรรม ในแต่ละด้านร่ วมกับผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุเพื่อ
สร้างกิจกรรมส่ งเสริ มการมีทศั นคติที่ดีต่อการเป็ นผูส้ ู งอายุและให้ความรู ้ ด้านการดูแลตนเองที่
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสามารถเข้าร่ วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทาง สังคม เพื่อให้ผสู้ ู งอายุมี
ศักยภาพในการดูแลตนเองได้ยาวนานที่สุด
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ข้ อเสนอแนะทางวิชาการ
1. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. ควรมีแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในกลุ่ม
สมรรถนะต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการดูแลผูส้ ู งอายุตามระดับ
สมรรถนะและความเหมาะสมของผูส้ ู งอาย และสามารถสร้างรู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุในพื้นที่
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้อย่างเหมาะสม และ
เป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจศึกษาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุพ้นื ที่อื่น ๆ
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ศึกษา เรื่ อง คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์
บ้านพักคนชรา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์บา้ นพัก
คนชรา และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์บา้ นพักคนชรา จาแนก
ตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสุ ขภาพ และปั จจัยด้านการอยูอ่ าศัย
โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อจะนาผลที่ได้ไปใช้ในงานวิจยั เท่านั้น
จึงขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูล
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะผูส้ ู งอายุ
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวติ ของสู งอายุ (WHOQOL-OLD)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่ องหมายลงใน  หน้าข้อความที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่านเอง
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ…………….ปี
3. ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในสถานสงเคราะห์…………ปี
4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 2. ปริ ญญาตรี
 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. สถานภาพสมรสก่อนเข้าสถานสงเคราะห์
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หม้าย
 4. หย่า/ แยกกันอยู่
6. สถานภาพสมรสปัจจุบนั
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หม้าย
 4. หย่าร้าง

96
7. การศึกษาสู งสุ ด
 1. ไม่ได้รับการศึกษา
 2. ประถมศึกษา
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ปวส./ อนุปริ ญญาตรี
 6. ปวช.
 7. ปริ ญญาตรี
 8. ปริ ญญาโท
 9. ปริ ญญาเอก
 10. อื่น ๆ (ระบุ)………..
8. อาชีพก่อนเข้าสถานสงเคราะห์
 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 2. ค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัว
 3. รับจ้าง
 4. ข้าราชการบานาญ
 5. อื่น ๆ (ระบุ)……….
9. จานวนบุตรที่มีอยู่
 1. ไม่มี
 2. 1 คน
 3. 2 คน
 4. 3 คน
 5. 4 คนขึ้นไป
10. การมาเยีย่ มของครอบครัวในระยะ 1 เดือนที่ผา่ นมา
 1. ไม่เคยมา  2. 1-2 ครั้งต่อเดือน  3. มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
11. การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์ (ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา)
 1. ไม่เคยเลย
 2. นาน ๆ ครั้ง
 3. บ่อยครั้ง
 4. ทุกครั้ง
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะเจ็บป่ วย
 1. ความดันโลหิ ตสู ง
 3. โรคหัวใจ
 5. วัณโรค/ ปอด
 7. ต้อกระจก
 9. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 11. โรคพาร์ กินสัน โรคสั่น
 13. สมองเสื่ อม ความจาเสื่ อม
 15. แผลกดทับ

 2. เบาหวาน
 4. หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ งพอง
หอบหืด หลอดลม
 6. ต้อหิน
 8. มะเร็ ง
 10. ข้อเสื่ อม เก๊าต์ รู มาตอยด์
 12. โรคไต
 14. อัมพาต/ อัมพฤกษ์
 16. อื่น ๆ ระบุ……….
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ตอนที่ 3 คุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุ (WHOQOL-OLD)
หัวข้ อ: คุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุ
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพชีวติ ของท่าน
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทผี่ ่านมา
ท่ านมี ความคิด/ ความรู้ สึก/
การรับรู้/ ความกังวลต่ อประเด็น
ต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
1. ท่านรับรู ้ถึงความเสื่ อมถอย
ของประสาทสัมผัส (การได้ยนิ
การมองเห็น การลิ้มรส การดิ้น
การสัมผัส) ของท่านว่า มีผลต่อ
การใช้ชีวติ ประจาวันมากน้อย
เพียงใด*
2. ท่านคิดถึงคิดถึงการสูญเสี ย
ประสาทสัมผัส (การได้ยนิ
การมองเห็น การลิ้มรส การดม
กลิ่น การสัมผัส) ของท่านว่ามีผล
ต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
มากน้อยเพียงใด*
3. ท่านรู ้สึกท่านมีอิสระต่อการ
ตัดสิ นใจเรื่ องราวต่าง ๆ ในชีวติ
ของตัวเองมากน้อยเพียงใด
4. ท่านคิดว่า ท่านสามารถ
ควบคุมอนาคตของท่านได้มาก
น้อยเพียงใด
5. ท่านคิดว่า ผูค้ นรอบตัวท่าน
ยอมรับและให้อิสระในการ
ตัดสิ นใจของท่านมากน้อย
เพียงใด
6. ท่านกังวลกับสาเหตุของการ
หมดอายุขยั ของตัวเอง มากน้อย
เพียงใด*

ระดับความรู้ สึก/ การรับรู้/ ความกังวล
แทบจะไม่/
น้ อยทีส่ ุ ด

เล็กน้ อย/
น้ อย

ปานกลาง

ค่ อนข้ าง
มาก/ มาก

ตลอดเวลา/
มากทีส่ ุ ด
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ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทผี่ ่านมา
ท่ านมี ความคิด/ ความรู้ สึก/
การรับรู้/ ความกังวลต่ อประเด็น
ต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
7. ท่านกลัวการไม่สามารถ
ควบคุมการหมดอายุขยั ของตัวเอง
ได้ มากน้อยเพียงใด*
8. ท่านกลัวการหมดอายุขยั มาก
น้อยเพียงใด*
9. ท่านกลัวการเจ็บปวดก่อนการ
หมดอายุขยั ของตัวเอง มากน้อย
เพียงใด*
10. ท่านเห็นด้วยมากแค่ไหนว่า
ความเสื่ อมถอยของประสาท
สัมผัส (การได้ยนิ การมองเห็น
การลิ้มรส การดมกลิ่น การ
สัมผัส) ของตัวท่านเอง ส่งผล
กระทบต่อการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่น*
11. ท่านสามารถทาสิ่ งที่อยากทา
ได้มากน้อยเพียงใด
12. ท่านพึงพอใจแค่ไหนกับ
โอกาสที่คาดว่าจะประสบ
ความสาเร็ จในชีวติ
13. ท่านรู ้สึก ว่าท่านได้รับการ
ยอมรับ และความชื่นชมตามที่
ท่านสมควรได้รับมากน้อย
เพียงใด
14. ท่านรู ้สึกว่า ท่านมีสิ่งให้ทา
มากพอสมควรแล้วในแต่ละวัน
15. ท่านพึงพอใจกับความสาเร็ จ
ในชีวติ ที่ผา่ นมามากน้อยเพียงใด

ระดับความรู้ สึก/ การรับรู้/ ความกังวล
แทบจะไม่/
น้ อยทีส่ ุ ด

เล็กน้ อย/
น้ อย

ปานกลาง

ค่ อนข้ าง
มาก/ มาก

ตลอดเวลา/
มากทีส่ ุ ด
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ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทผี่ ่านมา
ท่ านมี ความคิด/ ความรู้ สึก/
การรับรู้/ ความกังวลต่ อประเด็น
ต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
16. ท่านพึงพอใจกับการได้ใช้
เวลาที่ผา่ นมาอย่างคุม้ ค่ามากน้อย
เพียงใด
17. ท่านพึงพอใจกับการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของตัวท่าน มาก
น้อยเพียงใด
18. ท่านพึงพอใจกับโอกาสใน
การมีส่วน ร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ
ในสถานสงเคราะห์ มากน้อย
เพียงใด
19. ท่านมีความสุขมากแค่ไหน
กับสิ่ งที่ท่านหวังว่า จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
20. ท่านให้คะแนนระดับ
ประสาทสัมผัส (การได้ยนิ การ
มองเห็น การลิ้มรส การดมกลิ่น
การสัมผัส) ของท่าน ดีมากน้อย
เพียงใด
21. ท่านมีคนใกล้ชิดคอยเป็ น
ห่วง เป็ นใยท่านมากน้อยพียงใด
22. ท่านรู ้สึกว่า ท่านเคยได้รับ
ความรัก และการเอาใจใส่ดูแล
จากคนใกล้ชิดมาก น้อยเพียงใด
23. ท่านมีโอกาสที่จะมอบความ
รักแก่ผอู ้ ื่นมากน้อยเพียงใด
24. ท่านมีโอกาสที่ได้รับความรัก
จากผูอ้ ื่นมากน้อยเพียงใด

ระดับความรู้ สึก/ การรับรู้/ ความกังวล
แทบจะไม่/
น้ อยทีส่ ุ ด

เล็กน้ อย/
น้ อย

ปานกลาง

ค่ อนข้ าง
มาก/ มาก

ตลอดเวลา/
มากทีส่ ุ ด

ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาววชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรื อง
1 สิ งหาคม พ.ศ. 2536
โรงพยาบาลปากน้ าโพ
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นครสวรรค์ 60000
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