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บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จุดมุํงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอระดับ
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อยูํในเขตรับผิ ดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดยประยุกต๑ใช๎แนวคิดทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นผู๎สูงอายุที่มีอายุตั้งแตํ
60 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยูํในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย จํานวน 226 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมอยําง
งําย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ประกอบด๎วย 4 สํวน ได๎แกํ
สํวนที่ 1 ป๓จจัยสํวนบุคคล สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สํวน
ที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนาใช๎วิเคราะห๑จํานวนร๎อย
ละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติเชิงอนุมานใชเพื่อวิ เคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยสถิติไคสแควร๑ (Chi-square
test) สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Person product Momentcorrelation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบสเปียร๑
แมน (Spearman rank correlationcoefficient) ผลการศึกษาป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคลไมํมีความสัมพันธ๑กับ
ระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบวํา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมํมีความสัมพันธ๑กับ
ระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ผลการศึกษาด๎านแรงสนับสนุนทางสังคม พบวํา แรงสนับสนุนทางสังคมด๎านอารมณ๑มีความสัมพันธ๑
กับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย ควรกระตุ๎นให๎ผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลผู๎สูงอายุเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของผู๎สูงอายุให๎มากขึ้น เพื่อการปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง และเกิดประโยชน๑สูงสุดกับผู๎สูงอายุ
คาสาคัญ : ระดับคุณภาพชีวิต, ผู๎สูงอาย
Abstract
This research is a descriptive research. The purpose of the research is to study factors affecting the
quality of life of the elderly in the responsibility area of Suan Phrik Thai Sub-District Primary care unit, Pathum
Thani Province. By applying the concept of social support theory (Social support). The sample used in the
study is the elderly who are 60 years of age or older whose names are in the responsibility area of Primary
care unit Suan Prik thai, Pathumthani Province. 226 people, which were obtained by simple random sampling
3 health care questionnaire, part 4 questionnaire about social support The statistics used for data analysis
were descriptive statistics, percentage analysis, mean, standard deviation and Inferential statistics used to
analyze the relationship between independent variables and variables, followed by chi-square statistics Chisquare test, Person product Moment correlation and Spearman rank correlation coefficient coefficient).
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The study of personal factors revealed that personal factors did not correlate with the quality of
life of the elderly. The results of the study of health care behavior revealed that health care behavior was
not Is related to the quality of life of the elderly The results of social support studies showed that the
strength Emotional social support correlates with the level of quality of life of the elderly with statistical
significance at the level of 0.05
Suggestions from research Should encourage those who have an important role in caring for the
elderly to take part Participate in activities to promote the health of the elderly more For proper conduct
and Maximum benefits to the elderly.
Keywords: quality of life, elderly
บทนา
ในป๓จจุบัน พบวํา โลกมีจํานวนประชากร 7,349 ล๎านคน โดยมีจํานวนประชากรผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 12.0
ของประชากรทั่วโลก (องค๑กรสหประชาชาติ, 2558) จากจํานวนของผู๎สูงอายุที่เกินร๎อยละ 10.0 นั้น ทําให๎ในป๓จจุบันโลกได๎ก๎าวสูํ
สังคมผู๎สูงอายุการเข๎าสูํสงั คม ซึ่งผู๎สูงอายุนั้นสํงผลทําให๎โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงไปโดยทําให๎ฐานของประชากรสูงอายุขยาย
เพิ่มขึ้น โดย มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขที่ทําให๎ประชากรมีอายุยืนยาว
มากกวําเดิม
ในสํวนของประเทศไทยจากข๎อมูลสถิติ พบวําประเทศไทยมีแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของผู๎สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใน พ.ศ.
2548 มีประชากรสูงอายุประมาณ 6 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 10.4 ในพ.ศ. 2558 มีประชากรสูงอายุคิดเป็นร๎อยละ 14.0 (ประชากร
ผู๎สูงอายุไทย,2558) ซึ่งสํงผลทําให๎ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํสงั คมผูส๎ ูงอายุอยํางสมบูรณ๑แล๎วผู๎สงู อายุเป็นวัยแหํงความเสื่อมถอยในทุก ๆ
ด๎านโดยเฉพาะทางด๎านรํางกายซึ่งความเสื่อมถอยนั้นเป็นสาเหตุทําให๎เกิดอาการเจ็บปุวยได๎งําย อีกทั้งเมื่อเจ็บปุวยแล๎วยังมีอาการ
รุนแรงและยาวนานกวําวัยอื่น ๆโดยเฉพาะการเจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรังซึ่งในป๓จจุบันนี้ป๓ญหาโรคเรื้อรังมีแนวโน๎มสูงขึ้นในกลุํม
ประชากรผู๎สูงอายุโดยเกิดจากสาเหตุสําคัญ ได๎แกํพันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภค, วิถีการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เกิดโรค, ซึ่งการเจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรังนั้นสํงผลกระทบตํอทั้งทางด๎านจิตใจของผู๎สูงอายุ เชํน เกิดความหงุดหงิด รําคาญใจที่มาจาก
การเจ็ บ ปุ ว ย หรื อ ผลกระทบทางด๎ า นรํ า งกายที่ ผู๎ สู ง อายุ อ าจจะสู ญ เสี ย ความสามารถในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น เกิ ด
ภาวะแทรกซ๎อนในอวัยวะตําง ๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุทั้งสิ้น (มุทิตา วรรณชาติ , 2558) จาก
ข๎อมูลย๎อนหลังที่เป็นการประเมินคุณภาพชีวิตด๎วยเกณฑ๑ จปฐ.และเมื่อนํามาผนวกความก๎าวหน๎าทางการแพทย๑สาธารณสุขใน
ป๓จจุบันแล๎วจะฉายภาพจากป๓จจุบันไปอนาคตได๎วําป๓ญหาของกลุํมผู๎สูงอายุที่ขาดการดูแลเอาใจใสํจากครอบครัว ชุมชน และสังคม
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเป็นอยูํที่ดี มีความสุขและมีความพึงพอใจในการดํารงชีวิต
ตามสภาพความเป็นอยูํของป๓จเจกบุคคลในสังคม ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ ความสัมพันธ๑ทางด๎านสังคมและด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมไปถึง
ความสามารถในการสร๎างสรรค๑ ความมีศักดิ์ศรีการได๎รับการยอมรับและความกังวล ความเห็นคุณคําของตัวเอง คุณภาพชีวิตจึงเป็น
เรื่องที่สลับซับซ๎อนการดูแลเอาใจใสํตํอผู๎สงู อายุของสังคมนั้นมีความจําเป็น เพราะในวัยผู๎สูงอายุเป็นวัยที่ต๎องการการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงและการสูญเสียตําง ๆ ทําให๎ผู๎สูงอายุมีอารมณ๑ เศร๎า ว๎าเหวํ รู๎สึกโดดเดี่ยวความมีคุณคําในตนเองต่ํา สํงผลให๎คุณภาพ
ชีวิตการรับรู๎ของผู๎สูงอายุลดลง (อรพรรณ ลือ
บุญธวัชชัย, 2558) เป็นเหตุให๎เกิดผลกระทบในด๎านทรัพยากรตําง ๆ ทั้งในด๎านสังคมและสุขภาพ ต๎องสํงผลให๎เกิดการ
ปรับตัวของประชากรและการเตรียมความพร๎อมในการรองรับผลกระทบที่เป็นไปอยํางจํากัดและมีความยากลําบาก การเตรียม
ความพร๎อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นนับวํามีความสําคัญโดยเฉพาะภาครัฐที่มีมาตรการตําง ๆ ไวรองรับ
โดยมีการปรับปรุงฐานข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎สูงอายุให๎ทันสมัยเพื่อที่จะได๎ติดตามดูแลผู๎สูงอายุอยํางใกล๎ชิด และให๎ความชํวยเหลือได๎อยําง
ทั่วถึงและตรงกับความต๎องการอยํางแท๎จริง จะต๎องสร๎างหลักประกันสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่ดีต๎องเตรียมการดูแลระยะ
ยาวเพื่อแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนผู๎ดูแลผู๎สูงอายุโดยการสร๎างหลักประกัน
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รายได๎ เชํน การสํงเสริมการออมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ สํงเสริมการมีงานทําของผู๎สูงอายุให๎ผู๎สูงอายุมีรายได๎และได๎
ใช๎ประสบการณ๑และศักยภาพออยํางเต็มที่ รวมถึงเป็นการแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนแรงงานด๎วย และจะต๎องสร๎างความเข๎มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนให๎สามารถดูแลป๓ญหาผู๎สูงอายุได๎ด๎วยตัวเองให๎มากที่สุด และที่ผํานมา พบวํา มี งานวิจัยหลายเรื่องได๎ศึกษา
ประเด็นเกี่ยวกับผู๎สูงอายุไวเพื่อเป็นแนวทางในการสํงเสริมคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ เชํน งานวิจัยเบญจพร สวํางศรี และเสริมศิริ
แตํงงาม (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎สูงอายุอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบวํา ความสามารถในการ
ชํวยเหลือตนเองและการออกกําลังกาย มีความสัมพันธ๑กับระดับคุณภาพชีวิต และงานวิจัยเจษฎา นกน๎อยและวรรณภรณ๑ บริพันธ๑
(2560) ซึ่งพบวํา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ๑กับคุณภาพชีวิตเชํนกันแสดงวํา นอกเหนือจากมาตรการที่ทางภาครัฐ
จะต๎องเตรียมการไว๎แล๎วพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมที่ผู๎สูงอายุได๎รับ ก็มีสํวนทําให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งนี้เนื่องจากการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีเชน การรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ตอรํางกายให๎ครบทั้ง 5 หมูการ
ออกกําลังกายอยํางเหมาะสมกับชํวง อายุมีการระมัดระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและได๎รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจากบุคคลใกล
ชิด ในเรื่องตําง ๆทั้งเงินทอง สิ่งของเครื่องใชการได๎รับความรูคําแนะนําจากบุคคลใกล๎ชิดรวมทั้งการได๎รับความรักความหํวงใยสิ่ง
เหลํานี้เป็นองค๑ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผู๎ วิจัยจึงมีความ สนใจที่จะศึกษาวําการที่ผู๎สูงอายุมีจํานวนเพิ่ม มากขึ้นรวมที่ต๎องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ตําง ๆ ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และสังคมจะทําให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตแตกตํางกันหรือ หรือไมํอยํางไร และการ
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านใดบ๎างที่ สํงผลตํอคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุเพื่อนําผลการวิจัยที่ได๎มาใช๎เป็น
ข๎อมูลสําคัญในการ สํงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และให๎การ สนับสนุนทางสังคมตํอผู๎สูงอายุเพื่อให๎มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตํอไปจึงได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอระดับคุณภาพชีวิตของ ผู๎ สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาการสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุให๎มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งทางด๎านจิตใจ และสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อยูํในเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคลกับ ระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุอยูํในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สมมติฐาน
1. ผู๎สูงอายุที่อยูํในเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีระดับ
คุณภาพชีวิตอยูํในระดับดี
2. ผู๎สูงอายุที่อยูํในเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มี
ป๓จจัยสํวนบุคคลีความสัมพันธ๑กันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอาย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุํมตัวอยําง
ประชากร ประชากรที่ศึกษาเป็นผู๎สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยูํในเขตรับผิ ดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 550 คน
กลุํมตัวอยําง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นผู๎สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยูํในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยใช๎สูตรตารางสําเร็จรูปของเครซีและมอร๑แกน (Robert
V.Krejcie และ Daryle W.Morgnan, 1970) ซึ่งได๎จํานวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 226 คน จากนั้นผู๎วิจัยสุํมกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ทฤษฎี
ความนําจะเป็น (probability sampling) สุํมอยํางงําย(Simple random sampling) กําหนดกลุํมตัวอยํางจําแนกตามระดับ
หมูํบ๎านดังแสดงตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนกลุํมตัวอยํางจําแนกตามระดับหมูํบ๎าน
หมู่
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
หมูํ 1
113
46
หมูํ 5
203
84
หมูํ 6
165
68
หมูํ 7
69
28
รวม
550
226
(ข๎อมูลจากทะเบียนราษฎร๑โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2560)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค๑ของการวิจัย โดยแบํง
ออกเป็น 3 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได๎ สถานภาพ
สํวนที่ 2 ด๎านคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ แบํงออกเป็น 4ตอน ได๎แกํ ด๎านรํากาย ด๎านจิตใจ ด๎านสัมพันธภาพทางสังคม
และด๎านสิ่งแวดล๎อม
สํวนที่ 3 แบบสอบถามด๎านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
สํวนที่ 4 แบบสอบถามด๎านการสนับสนุนทางสังคม
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร๎าง และปรับปรุงขึ้นนําไปปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎
และประสบการณ๑เพื่อตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน
4 ทําน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาพิจารณาความเหมาะสมของภาษา และนําเครื่องมือมาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิกํอนจะมีการนําไปทดลองใช๎การหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช๎ (Try out) กับผู๎สูงอายุ จํานวน 30 รายจ ากนั้นนําผลจากการทดลองใช๎เ ครื่องมือมาคํานวณหาคําความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟุาของ (Cronbrach, S coefficient) โดยคําความเชื่อมั่นในการทดสอบโดยรวมเทํากับ
0.82 ของแบบสอบถามในครั้งนี้คําความเชื่อมั่น เทํากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมโดยเก็บด๎วยตนเองนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ การวิจัยมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ การเตรียมความพร๎อมของทีมวิจัยเป็นการเตรียมความพร๎อมเรื่องการเป็นผู๎นํากลุํมและผู๎ชํวยผู๎นํากลุํม
โดยติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ประจําชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎านติดตํอประสานงานเพื่อขออนุญาตผู๎นําชุมชนเก็บข๎อมูล
ในการวิจัยในพื้นที่
2. ขั้นดําเนินการ ทําความเข๎าใจกับกลุํมตัวอยํางขออนุญาตชี้แจงวัตถุประสงค๑ในการวิจัยชี้แจงในเรื่องการพิทักษ๑สิทธิ์ของ
กลุํมตัวอยํางและให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปและป๓จจัยที่สํงผลตํอระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม ในด๎านความชัดเจนของภาษาและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิจัยและนํามาปรับปรุง แก๎ไข ตามคําแนะนําที่ได๎รับ
3. นําข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ผลและนําผลที่ได๎จากการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎ปุวยที่เหมาะสมตํอไป
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนาใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ จํานวนร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2 . สถิติเชิงอนุมานใช๎วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรต๎น และตัวแปรตาม ได๎แกํ สถิติไคสแควร๑ ( Chi-square
test) สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียรสัน (person Product Momentcorrelation coefficient: r) สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑แบบสเปียร๑แมน(Spearman rankcorrelation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
1. ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคลกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ54.0 มีอายุระหวําง 75 ปี
ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.40 สถานภาพสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส/คูํ จํานวน 156 คน คิดเป็นร๎อย ละ
69.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 213 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.20 ประกอบอาชีพรับจ๎าง ทั่วไปมากที่สุด จํานวน 114
คน คิดเป็นร๎อยละ 50.4 สํวนใหญํมีรายได๎ระหวําง 600 - 2,900 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.10 โรคประจําตัวที่พบ
มากที่สุด คือโรคความดันโลหิตสูง จํา นวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 54 ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคล
ได๎แกํ ระดับการศึกษา อายุรายได๎ กับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุตําบล
สวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุ มธานี พบวํา อายุ และรายได๎มีความสัมพันธ๑กั บระดับคุณ ภาพชีวิต ของผู๎สูงอายุอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได๎แกํ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการออกกําลัง
กาย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการจัดการความเครียด และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด๎านการพั กผํอน กับระดับคุณภาพชี วิตของผู๎สูงอายุตําบลสวนพริกไทยอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวํา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการพักผํอนมีความสัมพันธ๑กับระดับ
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุอยํา งมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สํ วนพฤติ ก รรมการดูแลสุขภาพด๎านการออกกํ าลังกาย และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด๎านการจัดการความเครียดไมํมีความสัมพันธ๑กับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิต

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
การออกกําลังกาย
การรับประทานอาหาร
การจัดการความเครียด
การพักผํอน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r)
-0.07
0.14
-0.01
0.13

P-value
0.27
0.03
0.84
0.04

3.ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ด๎านแรงสนับสนุนทางสังคม ได๎แกํ แรงสนับสนุนทางสังคมด๎านครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมด๎านข๎อมูลขําวสาร แรงสนับสนุนด๎านอารมณ๑ และแรงสนับสนุนทางด๎านเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข กับระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พบวํา แรงสนับสนุนด๎านอารมณ๑ และแรงสนับสนุนทางสังคมด๎าน
ครอบครัว มีความสัมพันธ๑กับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนแรงสนับสนุนทางสังคมด๎าน
ข๎อมูลขําวสาร และแรงสนับสนุนทางด๎านเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขไมํมีความสัมพันธ๑กับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอาย (ตารางที่ 2 )
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางด๎านแรงสนับสนุนทางสังคมกับระดับคุณภาพชีวิต
ระดับคุณภาพชีวิต
แรงสนับสนุนทางสังคม
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r)
P-value
ครอบครัว
0.14
0.02
ขําวสาร
-0.02
0.68
อารมณ๑
0.13
0.04
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
-0.08
0.23
อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษา พบวําระดั บคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อยูํใน เขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพ ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ทั้ง 4 ด๎าน อยูํในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณา
เป็นราย ด๎านทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านความสัมพันธภาพทางสังคมคะแนนเฉลี่ย รวมอยูํในระดับมากที่สุด และ
พบวําด๎านที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่น๎อยที่สุดที่คือ ด๎าน สิ่งแวดล๎อมคะแนนเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง จากการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให๎เห็นวํา คุณภาพชีวิตที่ดีในแตํละป๓จเจกบุคคลต๎อง สอดคล๎องกับระดับความเป็นอยูํที่ดี มีความสุข และมีความพึงพอใจในการ
ดํารงชีวิตตามสภาพ ความเป็นอยูํในสังคม ทั้งด๎านรํางกาย ด๎าน จิตใจ ด๎านความสัมพันธทางสังคม และด๎าน สิ่งแวดล๎อมทั้งนี้ใน
ประเด็นความพึงพอใจจะ เกิดขึ้นได๎นั้นต๎องได๎รับการตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของสมาชิกในสังคม ที่จะตอบสนองความ
ต๎องการในตัวบุคคลทั้ง 4 ด๎าน รวมไปถึงการได๎รับการยอมรับความรู๎สึกใน การเป็นที่รักของคนอื่น การปราศจากความ กลัว และ
ความกังวล ความเห็นคุณคําของ ตนเอง ระดับคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ สลับซับซ๎อน ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของจี ราพร ทอง
ดี, ดาราวรรณ รองเมือง และ ฉันทนา นาคฉัตรีย๑. (2555) ศึกษาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎.ระดับคุณภาพชีวิตด๎าน รํางกายของบุคคลที่มีผลตํอชีวิตประจําวันเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ การมี
สุขภาพรํางกายที่ดีทําให๎รับรู๎วํามีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดียํอมเป็นที่ปรารถนาของทุกคนผู๎สูงอายุเป็นบุคคลที่เป็นโรคงํายกวําผู๎อื่น
เนื่องจากสมรรถภาพในการทําหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของรํางกายเสื่อมถอยลงหาก
ดังนั้น องค๑ประกอบด๎านรํางกายจึงมีผลตํอคุณภาพชีวิตการวิเคราะห๑ป๓จจัยด๎านแรงสนับสนุนทางสังคม ได๎แกํ ด๎าน
อารมณ๑กับระดับคุณภาพชีวิต ของผู๎สูงอายุอยูํในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวําแรงสนับสนุนด๎านอารมณ๑มีความสัมพันธ๑กับระดับ คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ อยํางมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได๎วําการ สนับสนุนด๎านอารมณ๑(Emotional Support) โดยการปลอบใจให๎กําลังใจจะทํา
ให๎ผู๎สูงอายุรู๎สึกวํามีที่พึ่ง มีคนรัก มีคนคอยดูแลเอาใจใส ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ๑ระหวํางแรง สนับสนุนทางสังคมด๎านอารมณ๑มี
ความสัมพันธ๑ ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ วัย ผู๎สูงอายุ เป็นวัยแหํงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ๑
สังคม และจิตใจ ฉะนั้นความสุข หรือ ความทุกข๑ในวัยสูงอายุจึงถือวําตั้งอยูํบนพื้นฐานของสมรรถภาพทางรํางกาย สุขภาพทางจิต
และอีกป๓จจัยตําง ๆ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมพิศ พรหมเดช (2557) ซึ่งพบวํา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ด๎านการ
ออกก าลังกายของผู๎สูงอายุสามารถ อภิปรายได๎วําผู๎สูงอายุต๎องได๎รับการกระตุ๎นให๎ ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองในด๎านการออก
กําลังกายอยํางหลากหลาย เชํน การเดิน การวิ่ง การขยับสัดสํวนของรํางกาย ต๎องเหมาะสมตํอสภาพรํางกายมีการสนับสนุนจาก
หนํวยงานโครงการสร๎างสุขภาพดี เข๎าเยี่ยมบ๎านดูแลกลุํมวัยสูงอายุและวัยทํางานสํงผลตํอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในทางบวกอัน
จะนําสูํคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาวิจัย พบวําบุคคลในครอบครัว หรือญาติ พี่น๎องมีอิทธิพลตํอตัวผู๎สูงอายุ ดังนั้นการ แก๎ป๓ญหาเกี่ยวคุณภาพ
ชีวิตของผู๎สูงอายุให๎ดี ขึ้นได๎ ควรให๎ญาติพี่น๎อง รํวมฟ๓งคําแนะนําด๎วยเพื่อการปฏิบัติตัวได๎ถูกต๎องและเกิดประโยชน๑ สูงสุดกับ
ผู๎สูงอายุเพราะครอบครัวเป็นบุคคลที่ใกล๎ชิด
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หนํวยงานที่รับผิดชอบดูแลผู๎สูงอายุ ควรมีวิธีการสร๎างเสริมให๎พลังความเชื่อใน ความสามารถตนเองในการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ให๎แกํผู๎สูงอายุให๎เกิดมากที่สุดโดยการแนะนําให๎ผู๎สูงอายุจัดเตรียมอาหารให๎เหมาะสมกับวัยสูงอายุ แนะนําการออกกําลัง
กายและการตรวจสุขภาพเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน จิตใจเมื่อเข๎าสูํ วัยสูงอายุได๎รับโอกาสในการทํากิจกรรมรํวมกันกับชุมชน
ซึ่งจะเป็นการสร๎างความสุขให๎กับผู๎สูงอายุได๎ในระดับหนึ่ง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวํางกลุํมศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อจะได๎ทราบวําวิถีชีวิตที่แตกตํางกันจะทํา
ให๎คณ
ุ ภาพชีวิตของผู๎สูงอายุแตกตํางกันหรือไมํ
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