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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขต

จงัหวดัสมุทรปราการ �) เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ทีมี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ �) เพื�อศึกษาปัจจยั

ด้านสังคม ไดแ้ก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม ด้านสิ�งแวดล้อม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อ

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจังหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-

Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ผูสู้งอายุมีสัญชาติไทย ที�มีอายุ 60 ปีขึ�นไป มีถิ�นอาศยั

อยู่ในประเทศไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ทุกเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต้่อเดือน มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ��� คน โดยใช้แบบสอบถามที�ผ่านการทดสอบความ

เที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) และค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาครอน

บาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ �.��� เป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง �� – �� ปี มีสถานภาพสมรส มี

ระดับการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 

��,��� - ��,��� บาท มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพชีวิต

ดา้นสภาพร่างกาย มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูสู้งอายุที�มีระดับการศึกษา

ต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมทุรปราการ ต่างกนัที�ระดบัความมี

นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 และผูสู้งอายุที� มีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน

ประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนัที�ระดบัความมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 นอกจากนี�

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ด้านสภาพร่างกาย ด้านความเป็นอยู่ที� ดี ด้านสภาพจิตใจ ด้าน

ความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อณภาพของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขต

จงัหวดัสมทุรปราการที�ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

  The objectives of this independent study were 1) To study personal factors including 

gender, age, marital status Education level, occupation, monthly income That affect the quality of life of 

the elderly in Thailand Samutprakarn Province 2) To study economic factors such as physical condition 

Well-being Which has relationship to the quality of life of the elderly in Thailand Samutprakarn 

Province 3) To study social factors, such as psychological conditions Social relations Environment 

Which are related to the quality of life of the elderly in Thailand Samutprakarn Province It is a non-

experimental research. (Non-Experimental Design). The study sample was Thai citizens aged 60 years 

and over, residing in Thailand. In Samutprakarn Province, every gender, age, marital status Education 

level, occupation and monthly income the sample size of 400 people was used by questionnaires that 

were tested for content validity and confidence. The reliability of Cronbach's Alpha coefficient of 0.720 

was a tool for collecting statistical data used in the analysis. Such as frequency, percentage, mean and 

standard deviation. Test hypothesis with statistical t-test One-way ANOVA statistic. If a difference is 

found, it will lead to a double comparison using LSD and Multiple Regression Analysis.  

 The study found that most of them were female. Between 60 and 70 years of age. Marital 

status. have an education level lower than a bachelor's degree have a job for private company employees 

/ contractors and have a monthly income of 10,001 - 15,000 baht and overall quality of life is at a high 

level found that the quality of life in physical condition with the highest mean the results of hypothesis 

testing showed that the elderly with different educational levels affected the quality of life of the elderly 

in Thailand. Samutprakarn Province differed at the statistical significance level of 0.05 and the elderly 

with different occupations affect the quality of life of the elderly in Thailand. Samutprakarn Province 
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differed at the statistical significance level of 0.05 In addition, economic and social factors include 

physical condition. well-being State of mind Social relations and environment which has a relationship 

with the elderly in Thailand Samutprakarn Province at the level of statistical significance at level 0.05 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัพบว่าจาํนวนประชากรผูสู้งอายุของโลกเพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว “โดยมีตั�งแต่อายุ 60 ปี 

ขึ�นไป คาดว่าจะเพิ�มขึ�นในปี 2560  จาํนวน 900 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ �� และ  ในปี 2595 เป็น 2,000 

ล้านคน คิดเป็นเป็นร้อยละ 22 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ของจาํนวนประชากรโลก

ทั�งหมด”  กลายเป็นประเด็นที�หลายประเทศทั�วโลกใหค้วามสาํคญั  

ปี 2562 ไทยจะเป็นประเทศกาํลงัพฒันาประเทศแรกที�มีประชากรวยัสูงอายุมากกว่าประชากรวยั

เด็กและกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2565  คนมีอายุ 70 ปีขึ�นไปจะมีประมาณ 4.6 ลา้นคน 

ดว้ยฐานจาํนวนประชากรผูสู้งอายุและค่าใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุ มีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�นทุกปี 

ผูสู้งอายุไทยส่วนใหญ่ประมาณ 13.04 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 95-96 ของประชากรสูงอายุทั�งหมดยงัมี

รายไดไ้ม่สูง หรือมีรายไดเ้ฉลี�ยน้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี โดยประชากรวยัแรงงานมีเพียง 35.18ลา้นคน 

ลดลง 7.6 ลา้นคน ลดลงจากปี 2553 ที�มีอยู่ 42.74 ลา้นคน ซึ� งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ผลที�ตามมาคือ ผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานตอ้งรับภาระ

มากขึ�นในการเลี� ยงดูผูสู้งอายุ ถ้าคนในวยัแรงงาน ซึ� งเป็นกาํลงัสําคญัในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้

ประเทศไม่เพียงพอ จากการเปลี�ยนแปลงเป็นสังคมผูสู้งอายุอายตุั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป ในประชากรทุก ๆ 10 

คน จะเป็นผูสู้งอายุ 1 คน และจากผลการสํารวจขอ้มูลพื�นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จงัหวดัสมุทปรา

การมีประชากรทั� งสิ�นจาํนวน 2,172,096 คน เป็นชาย 1,050,728 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37  เป็นหญิง 

1,121,368 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63 จาํนวนสมาชิกต่อครัวเรือนประมาณ 3.03 คนต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่

อาศยั อยูใ่นเขตเทศบาล จาํนวน 1,287,495 คน คิดเป็นร้อยละ 59.27 และนอกเขตเทศบาล จาํนวน 884,601 

คนจาํแนกตามเขตการปกครอง ไม่มีสัญชาติไทยมีจาํนวน 104,479 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 รายไดสู้งสุด

ของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งเอกชน (รายงานผลการสํารวจขอ้มูลพื�นฐานของครัวเรือน สํานักงาน

สถิติจงัหวดัสมุทรปราการ, 2563) หากจาํแนกจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์มีทั�งสิ�น 1,348,876 คน 

ใน 6 เขตอาํเภอ (สาํนกัทะเบียนกลาง กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร, 2563) 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาวิจัย  

กรณีศึกษาเรื�อง “ คุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ”  ซึ� งผลที�ไดจ้ากการ

วจิยัครั� งนี�ทาํใหไ้ดข้อ้เสนอเชิงนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นคุณภาพการดาํเนินชีวิตของ

ผูสู้งอายุและการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างชุมชนและทอ้งถิ�นสู่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์ใอนาคต

ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจยั 
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�.�. เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดต้่อเดือน ที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

�.� เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ทีมีความสมัพนัธ์

ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมทุรปราการ 

�.� เพื�อศึกษาปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน

สิ�งแวดลอ้ม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตงานวิจยั 

งานวิจยัฉบบับนี�ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ดงัต่อไปนี�  

�. ขอบเขตประชากร ทาํการศึกษาผูสู้งอาย ุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

�. ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง ผูสู้งอายุที�เป็นประชาชนคนไทย ทั�งเพศชายและเพศหญิง ซึ�งมีอายตุั�งแต ่

60 ปีขึ�นไปมีถิ�นอาศยัอยู่ในประเทศไทย เฉพาะเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มีจาํนวนทั�งสิ�น 1,348,876 คน 

(สาํนกัทะเบียนกลาง กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร, 2563) 

�. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวนของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ   มีจาํนวน

ทั�งสิ�น 1,348,876 คน จึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของYamane มีระดบัความเชื�อมั�น 

��% ที�ค่าความคลาดเคลื�อน �% จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  จาํนวน 400 คน 

�. ขอบเขตของเครื�องมือที�ใช้ ในการวิจยัครั� งนี� ได้ใช้แบบสอบถามเกี�ยวกับคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

3.5 ขอบเขตดา้นเนื�อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตวัแปรที�ศึกษา 

�. ตวัแปรอิสระ  

�.� ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาอาชีพ และ 

รายไดต้่อเดือน 

�.� ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยูที่�ดีและปัจจยัดา้น 

สังคม ไดแ้ก่ ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

�. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลจากการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ทาํใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุเขตจงัหวดั 

สมุทรปราการ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งชุมชนและทอ้งถิ�นสู่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์

ในอนาคตตอ่ไป 
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2. ชุมชนไดแ้นวทางสาํหรับการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีใหก้บัผูสู้งอาย ุใหมี้คุณภาพในการดาํเนินชีวิตที�ดี 

และสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

3. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถิ�น สามารถนาํผลการวิจยันี�  ไปปรับใชเ้ป็น 

แนวทางในการพฒันาคุณภาพการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูสู้งอายใุนชุมชนหรือทอ้งถิ�นต่อไป 

 

�.แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

องคก์ารอนามยัโลก (����: ��) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิตเป็นความพึง

พอใจและการรับรู้สถานะของบุคคล ในการดาํรงชีวิตในสังคมโดยจะสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย  

 Liu (1975: p. 1) คุณภาพชีวิตมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบดา้นจิตวิสัย ซึ� งเป็นเรื�องของ

อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล อนัไดแ้ก่ความเชื�อ ค่านิยม และความรู้สึก นึกคดิของบุคคล เป็นตน้ และ 

Dean (1985: p. 98) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตมีคุณค่าในตนเอง

ภาวะสุขภาพที�ดี การปรับตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ ความสุขสบายทางกายและใจ  

  ระวี ภาวิไล (2523: 19) ได้ให้คาํนิยามคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที�มีคุณภาพพึงประสงค ์คือ ชีวิตที�

อาศยัสภาพแวดลอ้มทั�งปวง เอื�ออาํนวยสุขภาพทางกาย เพื�อเป็นรากฐานของสันทนาการทางจิตใจทาํให้

เกิดบูรณาการทางความรู้สึกนึกคดิเตม็ที�ตามศกัยภาพในมนุษย ์ 

 

แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

 ความหมายปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการศึกษาเรื�องของสิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ใดพื�นที�หนึ�งหรือ

โดยรวมเรียกวา่ “ประชากร” ซึ�งเรียบเรียงจากผูว้ิจยัและนกัวิชาการหลายท่านที�ไดใ้หค้าํนิยามไว ้ดงันี�   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (����) กล่าววา่ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยใหค้วามหมาย ดงันี�  

ปัจจัยส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

�.�.�.ปัจจัยด้านเพศที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ปลื�มใจ ไพจิตร (����: �� อา้งถึงใน อรนิษฐ์ แสงทองสุข, ���� หนา้ ��) อธิบายวา่คุณภาพการ 

ดาํรงชีวติของผูสู้งอายใุนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่เพศ ที�ต่างกนัทาํใหคุ้ณภาพในการดาํรงชีวติของผูสู้ง 

อายตุ่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ � .�� 

วิไลพร ขาํวงษ ์และคณะ (2554) ที�กล่าววา่ผูสู้งอายเุพศชายประเมินคุณภาพชีวิตสูงกวา่เพศหญิง 

การที� เพศมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตอาจเนื�องมาจากสังคมไทยได้กําหนดบทบาทให้เพศชายเป็นผูน้ํา

ครอบครัว ส่วนเพศหญิงเป็นแม่บา้นและตอ้งใหค้วามเคารพในการเป็นผูน้าํครอบครัวของเพศชาย 

�.�.� ปัจจัยด้านอายุที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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Hanlon and Pickett (1979) ได้อธิบายว่าผู ้สูงอายุวัดตามกลุ่มระดับอายุได้ � กลุ่ม คือ กลุ่ม

ผูสู้งอายุวยัต้น มีอายุระหว่าง ��-�� ปี กลุ่มผูสู้งอายุวยักลาง มีอายุระหว่า ��-�� ปี และกลุ่มผูสู้งอายุวยั

ปลาย มีอายุระหว่า �� ปีขึ�นไป โดยผูสู้งอายุจะมีลกัษณะแตกต่างกนัตามช่วงอาย ุ ซึ� ง วนิดา นิรมย ์(����) 

ซึ� งได้ศึกษาถึงปัจจัยที�มีส่วนร่วมกําหนดต่อการเป็นผูสู้งอายุที�ยงัคุณประโยชน์พบว่า ผูสู้งอายุที�ยงัคง

ทาํงานอยูเ่ป็นผูสู้งอายทีุ�ทาํงานในภาคเกษตรกรรมมากกว่างานนอกภาคเกษตร เป็นที�ยอมรับของบุคคลใน

ครอบครัว อาชีพจึงถือวา่เป็นปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหผู้สู้งอายรัุบรู้วา่ตนเองมีคุณภาพที�ดี 

2.2.3 ปัจจัยด้านสถานภาพการสมรสที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

อารีวรรณ คุณเจตต์ (2541) สถานภาพการสมรส เป็นลักษณะของสถานะที�บ่งบอกถึงการ

สนบัสนุนทางสังคมของผูสู้งอายุ เนื�องจากสถานภาพการสมรสเป็นตวับ่งชี�การอยูร่วมกนัทางสังคม ซึ� งคู่

สมรสจะเป็นผูค้อยใหก้ารช่วยเหลือ ปลอบโยนใหก้าํลงัใจ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกมั�นคงในชีวิต 

ทาํให้ผูสู้งอายุเกิดการรับรู้และคุณภาพชีวิตดีที�ขึ�น สอดคลอ้งกบั ประภาพร จินันทุยา (2536) ผูสู้งอายุที�

สถานภาพการสมรส ที�ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนักบัคู่สมรสจะมีคุณภาพชีวิตตํ�ากว่าผูสู้งอายุที�มีสถานภาพสมรสคู่ 

สอดคลอ้งกบั จิราพร รุจิวฒันากร (2556:5-6) ไดอ้ธิบายว่า สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ� ง

อาจแบ่งออกได้เป็น โสด สมรส หมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู่ ลกัษณะความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื�อถือทางดา้นศาสนา อิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์

ขอ้มูลข่าวสาร สตรีที�สมรสแลว้และสตรีที�ยงัไม่สมรส ย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที�แตกต่างกนัอนั

เนื�องจากสภาพ ครอบครัว และอิทธิพลของจาํนวนบุคคลรอบขา้ง 

2.2.4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายุที�มีระดบัการศึกษาการศึกษาสูงและเป็นผูที้�มีอาชีพมั�นคง มีรายไดแ้น่นอนสามารถเก็บ

ออมไวใ้นยามสูงอายุ มีอาํนาจซื�อสูง ซึ� งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั กนัยารัตน์ อุบล

วรรณ (2540) ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เมื�อพิจารณาในแต่ละระดับ

การศึกษา พบว่า เมื�อระดบัการศึกษาเพิ�มขึ�นปรากฎวา่ระดบัคุณภาพชีวิตมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นดว้ย นอกจากนี�

การศึกษายงัช่วยให้บุคคลใช้ความคิดของตนเองในการแกปั้ญหาการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ� งจะ

สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาพร จินันทุยา (2536) และพนิษฐา พานิชาชีวะกุล (2537) ผูสู้งอายุที�

ไดรั้บการศึกษามีคุณภาพชีวิตที�ดีกวา่ผูสู้งอายทีุ�ไม่ไดรั้บการศึกษา สอดคลอ้งกบั ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) 

ได้ศึกษาพบว่าระดับการศึกษาของผูสู้งอายุที�ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุต่างกันมากกว่ากลุ่ม

ผูสู้งอายทีุ�ไดรั้บการศึกษาสูงซึ�งใชเ้วลาวา่งใน ทาํงานอดิเรก เล่นกีฬา เป็นสมาชิกชมรมทาํกิจกรรมทางการ

เมือง การทาํกิจกรรมดา้นนนัทนาการ งานอาสาสมคัรหรืออ่านหนงัสือ ในขณะที�กลุ่มที�มีระดบัการศึกษา

สูงส่วนใหญ่ เคยมีอาชีพที�ตอ้งใชว้ิชาชีพและการจดัการ ส่วนผูสู้งอายทีุ�มีระดบัการศึกษาตํ�าจะมีอาชีพดา้น

การเกษตรและอาชีพที�ตอ้งใชแ้รงงานซึ�งใหค้่าตอบแทนในระดบัที�ตํ�ากวา่จึงมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

2.2.5 ปัจจัยด้านอาชีพที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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ทาํให้บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต เพราะเป็นการรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเองที�สามารถปฏิบติั

กิจกรรมดา้นต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต วรรณา กุมารจนัทร์ (2543) จากการศึกษา ซึ� ง

ความสอดคลอ้งกบั ประภาพร จินนัทุยา (2536) ไดอ้ธิบายว่าผูสู้งอายทีุ�ยงัคงประกอบอาชีพอยูจ่ะมีคุณภาพ

ชีวิตสูงกว่าผูสู้งอายุที�ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และผูสู้งอายุที�เคยประกอบอาชีพรับราชการเมื�อเกษียณอายุ

ราชการจะรู้สึกว่าตนเองดอ้ยค่า และลดบทบาทในสังคมทนัทีและจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตตํ�ากว่า

ผูสู้งอายุที�เคยประกอบอาชีพอื�นๆ แต่การเปลี�ยนแปลงที�ค่อยเป็นค่อยไป จึงทาํให้ผูสู้งอายุกลุ่มนี� รู้สึกกว่า

ตนเองยงัมีคุณค่า ยงัมีประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้ จึงประเมินคุณภาพชีวิตในระดับที�ดี สอดคล้องกับ 

วนิดา นิรมย ์(2538) ซึ� งไดศึ้กษาถึงปัจจยัที�มีส่วนร่วมกาํหนดต่อการเป็นผูสู้งอายทีุ�ยงัคุณประโยชน ์

�.�.� ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (ออนไลน์. 2531) ไดก้ล่าวไวว้า่รายไดข้องครัวเรือนทั�งหมด ไดแ้ก่ ค่า 

แรงและเงินเดือน เงินโบนสั เป็นตน้  และเงินที�ไดรั้บเป็นการช่วยเหลือ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินทุนการศึกษา 

รับเป็นส่วนหนึ�งของค่าแรงเงินเดือน 

 สุทธิชยั จิตะพนัธ์กุล (2543 หน้า 13) ไดอ้ธิบายว่าปัญหาสําคญัของผูสู้งอายุไทย คือ ปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความยากจน รายไดน้้อย ไม่มีรายไดต้อ้งเผชิญกบัภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาดา้น

สุขภาพอนามยั มีโรคประจาํตวั ซึ� งเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนั โลหิตสูง เป็นตน้

แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

1. ปัจจัยด้านร่างกายที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล (����:��) ไดแ้ปลและพฒันาเครื�องชี�วดัคุณภาพชีวติชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย 

WHOQOL-BREF-THAI (1997) จากเครื�องชี�วดัคุณภาพชีวิตชุดยอ่ยของกรมอนามยัโลกฉบบัภาษาองักฤษ 

เป็น � ดา้น (�) ดา้นสุขภาพกาย (�) ดา้นจิตใจ (�) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (�) ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็น

การรับรู้สภาพร่างกายของบุคคลซึ� งมีผลต่อชีวิตประจาํวนัการรับรู้ถึงความสามารถในการทาํงาน การรับรู้

วา่ตนไม่ตอ้งพึ�งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื์�นๆ 

2. ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ที�ดีที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ประภาพร จินันทุยา (����) ได้กล่าวว่าลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว สังคมไทยถือว่า

ครอบครัวเป็นสถาบนัที�สําคญัที�ทาํหน้าที�ดูแลผูสู้งอายุ คู่สมรสและบุตรหลานในครอบครัวเป็นที�พึ�งพา

ดา้นเศรษฐกิจและกาํลงัใจแก่ผูสู้งอาย ุผูสู้งอายตุอ้งการความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว โดยเฉพาะคู่

สมรสที�ช่วยตนเองไดน้อ้ยลง  

 

แนวคดิ และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับปัจจัยด้านสังคม 

1. ปัจจัยด้านสภาพจิตใจที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 



8 
 

Walker & Moodie & Herrman (2004) ใน ค.ศ.1999 Kleinman อธิบายถึงกลุ่มปัญหาสุขภาพจิต

และสังคมในชุมชนที�แตกสลาย (broken community) ในชุมชน เสื�อมโทรมและชุมชนแออัด รวมทั� ง

ประชากรอพยพที�อยูช่ายขอบและประชากรกลุ่มเสี�ยง  

Kleinman (1999: p. 979) ต่อมาคือ ตอ้งมีการพฒันาและประเมินผลโปรแกรมเพื�อช่วยควบคุม

และลดปัญหาสุขภาพจิตและสังคมในชุมชนดงักล่าว 

กุหลาบ รัตนสัจจธรรม (����) การมีเสรีภาพจากการบีบคั�นจากกิเลสตณัหาในใจตนเอง ไดใ้ห้

ความหมายของคุณภาพชีวิตไวอ้ยา่งกวา้ง ละเอียดและครอบคลุม 

2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

สุรกุล เจนอบรม (����) ไดอ้ธิบายว่าในวิทยาการผูสู้งอายุว่ากิจกรรมทางสังคมเป็นแก่นแทข้อง

ชีวิต ซึ� งจาํเป็นสําหรับทุกวยั กิจกกรมเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับผูสู้งอายุ มีผลทาํให้ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ

ชีวิต และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ�นตามไปดว้ย 

อารีวรรณ คุณเจตน์ (����) ที�กล่าวว่าผูสู้งอายุที�เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ มีคุณภาพชีวิตเชิงจิต

วิสัยดีกวา่ผูสู้งอายทีุ�ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ

3. ปัจจัยด้านด้านสภาพแวดล้อมที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

มลฤดี ศรีสุขฐ (2545) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การบริหารงานสวสัดิการผูสู้งอยุขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัชลบุรี 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ (����) ที�กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมในที�อยู่อาศยัที�ไม่เหมาะสม จาก

รายงานจาํนวนและอตัราการเสียชีวิตจากการพลดัตกหกลม้ในผูที้�มีอายุ ��  ปีขึ�นไป ของชีวิต 6 ดา้น คือ 

(�) ดา้นร่างกาย (�) ดา้นอารมย ์(�) ดา้นความคิด (�) ดา้นจิตใจ (�) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม มี

การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเท่าเทียมกนั มีความปลอดภยัในชีวติ ไดรั้บความ

ร่วมจากคนชุมชน ตลอดจนมีค่านิยมในหลกัธรรมศาสนา  (�) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  

�.งานวิจัยที�เกี�ยวข้องภายในประเทศ 

เกริกศกัดิ�  บุญญานุพงศ ์(2539) ทาํการศึกษาเรื�องนโยบายของรัฐและการจดัแนวทางการจดั 

บริการสังคมสําหรับผูสู้งอายุในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที�สําคญัคือดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองดา้นจิตใจ ดา้นสวสัดิการและสวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ 

�.งานวิจัยที�เกี�ยวข้องต่างประเทศ 

 Padilla G. V. & Grant, M. M. (1985: 55) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกับ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

ควรประกอบไปดว้ยความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั การรับรู้ความผาสุกดา้นร่างกายและจิตใจ

ความรู้สึกเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษา รวมทั�งความรู้สึกต่อ

สังคมรอบตวัผูป่้วย 
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 Thomopoulou, I. & Thomopoulou D. and Koutsouki D. (2010) ได้ศึกษาและวิจัยเกี�ยวกบัความ

แตกต่างคุณภาพชีวิตและความโดดเดี�ยวของผูสู้งอาย ุวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาความแตกต่างใน จาํแนกตาม

ช่วงของอายุ และเพื�อศึกษาความโดดเดี�ยวหรือความวา้เหว่ของผูสู้งอายุจาํแนกตามช่วงของอายุ กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายชุาวกรีก ��� คน ที�มีอายตุั�งแต่ �� ปี ถึง �� ปี 

 

สมมติฐานการวจิยั 

�. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

ที�ต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 

�. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยูที่�ดี มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

�. ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม มี 

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

�.การออกแบบการวิจยั 

เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที�มีการศึกษาตามสภาพที�

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ� ง

เพียงครั� งเดียว โดยใชเ้ครื�องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วิธีการทางสถิติ 

�.ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชช้ใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูสู้งอายมีุสัญชาติไทย ที�มีอาย ุ60 ปีขึ�น 

ไปทั�งเพศชาย และเพศหญิง มีถิ�นอาศยัอยู่ในประเทศไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มีจาํนวนทั�งสิ�น 

1,348,876 คน (ขอ้มูลจากสาํนกัทะเบียนกลาง กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร, 2563) 

�.� ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  คือ ผูสู้งอายมีุสัญชาติไทย ที�มีอาย ุ60 ปี ขึ�นไป 

ทั�งที�เป็นเพศชาย และเพศหญิง มีถิ�นอาศยัอยู่ในประเทศไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการ

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณดว้ยสูตรของ Yamane (1973) ให้ค่าความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับ

ไดที้� 0.05 หรือคิกเป็นความคลาดเคลื�อนที� 5% ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% จากประชากรทั�งหมด 1,348,876 

คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัจาํนวน 400 คน ในที�นี� จาํนวนประชากร มีจาํนวน 1,348,876 คน และใน

งานวิจยักาํหนดใหค้่าความคลาดเคลื�อน (Error) เป็นร้อยละ 5 นั�น คือค่าความเชื�อมั�น เป็นร้อยละ 95  

�.� วิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั�นภูมิ (Stratified Sampling) ดว้ยวิธีการ

จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งที� ซึ� งใชก้รอบตวัอยา่ง (Sampling frame) ที�เป็นเขตต่างๆ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ที�ตอ้งการศึกษาเพื�อจะนาํมาใชใ้นการสุ่มตวัอย่าง แบ่งแบบสัดส่วนร้อยละ คือ การหาจาํนวนที�แทนขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสัดส่วน ซึ�งแต่ละไม่เท่ากนั โดยแบ่งตามอตัราส่วนต่อ ��� ของขนาดกลุ่ม 
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�.เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ� งเป็นเครื�องมือหลกัที�ผูว้ิจัยใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสิ�งที�ต้องการ

ศึกษา ที�สร้างขึ�นจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งเพื�อกาํหนดกรอบแนวคิดของ

งานวิจยั ที�แสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั รวมถึงการใหค้วามหมายของ

นิยามศพัท์เฉพาะสําหรับเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างโดยอาศัยวิ ธีการวิจัยแบ บ ไม่ท ดลอง(Non-Experimental Design) โดยการตั� งคําถามใน

แบบสอบถามที�ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์เฉพาะ โดยผูว้ิจัยนําเอาข้อมูลที�ได้รับจากแบบสอบถามมา

วิเคราะหเ์พื�อตอบปัญหาทางการวิจยัหรือเรื�องที�ตอ้งการศึกษา โดย แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงันี�  

 ส่วนที� � เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ที�เกี�ยวขอ้งกับ

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

มีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด � ขอ้ แบบชนิดกาํหนดใหเ้ลือกตอบ (Checklist) เพียงแค ่� คาํตอบ 

 ส่วนที� � เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ที�มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทาง

สังคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม มีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด 25 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินระดบั

ความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนที� � เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โดยรวมซึ� งมีจาํนวนขอ้คาํถาม

ทั�งหมด � ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินความคิดเห็น � ระดบั (Rating Scale) 

 

�.การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื�องมือหลกัในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยการสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวความคิดการวิจยั 

โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น � ส่วน 

ส่วนที� � เป็นคาํถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นคาํถามที� เกี�ยวข้องกับ

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มี

จาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด � ขอ้ ซึ� งเป็นแบบชนิดกาํหนดใหเ้ลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ � คาํตอบ 

ส่วนที� � เป็นคาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ� งประกอบดว้ย ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�

ดี ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสัมคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด �� ขอ้ 

ส่วนที� � เป็นคาํถามโดยรวมเกี�ยวกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทร 

ปราการ ซึ�งมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด � ขอ้ 

�.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 



11 
 

 1. ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา และความน่าเชื�อถือก่อนนาํแบบสอบถาม

ไปใชส้อบถามจริง 

2. การทดสอบความความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถาม โดยการให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผู ้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื�อหา ปริมาณของขอ้คาํถาม จาํนวน � ท่าน เพื�อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Item Variable Congruence Index) การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น � ระดบั ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบประเมินการทดสอบดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง

ข้อคําถามกับวัตถุประ สงค์ (Testability of Item Variable Congruence Index) เรื� องคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายุใประเทศไทย เขตจังหวดัสมุทรปราการ ส่งมอบให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จากการทดสอบ

แบบสอบถามเพื�อหาค่าดัชนี IOC พบว่าค่า IOC เท่ากับ �.���� ซึ� งอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานความ

เที�ยงตรง ที�ค่าเฉลี�ย �.��-�.�� ความสอดคลอ้งของแบบจาํลองดชันีวดัผลสาํเร็จอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก สามารถ

นาํไปใชส้อบถามได ้

3. ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างที�มีลกัษณะคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างที�ใช้

สําหรับศึกษาวิจัยในครั� งนี�  (Try-out) จาํนวน �� คน เพื�อทําการตรวจสอบคาํนวณหาค่าความเชื�อมั�น 

(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ตั�งแต่ �.�� ขึ�นไป 

จากการศึกษาวิจยั พบวา่ไดค้่าสัมประสิทธิ� แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) รวมของแบบสอบถาม

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทั�ง � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ดา้นสภาพจิตใจ 

ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยรวมเท่ากบั �.��� แสดงวา่ ค่าสัมประสิทธิ� แอลฟามี

ค่าความเชื�อมั�นอยูร่ะหวา่ง �.�� – �.�� ซึ�งยอมรับได ้

 

6.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที�ได้รับการแก้ไขตามที�ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้คาํถามและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และไดผ้่านความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาแลว้ 

มาใช้ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอย่างที�ไดก้าํหนดขึ�น จาํนวน ��� คน ซึ� งกลุ่มตวัอย่าง คือ 

ผูสู้งอายุที�เป็นประชาชนคนไทย ทั�งเพศชาย และเพศหญิง ซึ� งมีอายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไปมีถิ�นอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทย 

 

7.เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื�อผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จึงไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผลดว้ย

การวิเคราะหข์อ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี�  (1.1) ใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าความถี� (Frequency) กับตวัแปรที�มีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ที�

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน (�.�) ใช้ค่าเฉลี�ย 
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(Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรที�มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ� งประกอบด้วยด้านสภาพร่างกาย ด้านความเป็นอยู่ที� ดี ปัจจัยด้านสังคม ซึ� ง

ประกอบดว้ย ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และปัจจยัคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวจิยัดงัต่อไปนี�  

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต้่อเดือน ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ต่างกนั (�.�) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นที�เพศต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขต

จงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t – test (1.2) ปัจจยัส่วน

บุคคลด้านอายุที�ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจังหวดัสมุทรปราการ 

ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) (�.�) ปัจจัยส่วน

บุคคลดา้นสถานภาพการสมรส ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดั

สมุทรปราการ ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) (1.4) 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษา ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขต

จงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons 

(LSD) (1.�) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขต

จงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons 

(LSD) (�.�) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือน ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศ

ไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 

Way ANOVA) ห ากพ บความแตกต่างจะนําไป สู่ การเป รียบ เทียบเป็น รายคู่ โดยใช้วิ ธี  Multiple 

Comparisons (LSD) 

2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ที�มีความสัมพนัธ์

ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ (�.�) ปัจจยัดา้นสภาพร่างกาย ที�มี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ  Multiple Regression Analysis (�.�) ปัจจัยด้านด้านความเป็น อยู่ ที� ดี  ที� มี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
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(�) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน

สิ�งแวดลอ้ม ที�มีความสมัพนัธต์่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ (�.�) 

ปัจจัยด้านสภาพจิตใจ ที� มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด

สมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (�.�) ปัจจยั

ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจังหวดั

สมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (�.�) ปัจจยั

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ที�มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการศึกษาเรื� อง “คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด

สมุทรปราการ” ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ แบง่ออกเป็น � ส่วน 

ส่วนที� � การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี�และค่าร้อยละ ของตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ของปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ ดา้นสภาพร่างกาย ด้านความเป็นอยู่ที�ดี ดา้นสภาพจิตใจ ด้าน

ความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม และปัจจยัคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

เขตจงัหวดัสมทุรปราการ 

ส่วนที� � ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการทดสอบสมมติฐาน ดงันี�  

 สมมติฐานที� � ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือนที�ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจังหวดัสมุทรปราการ 

ต่างกนั 

สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยูที่�ดี มีความสัมพนัธ์

ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้น

สิ�งแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

�.สรุปการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 

ผลสํารวจคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน ��� คน พบว่า 

ผูที้�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� คน คดิเป็นร้อยละ ��.�� มีช่วงอายรุะหว่าง �� -  

�� ปี จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีสถานภาพการสมรส สมรสจาํนวนทั�งสิ�น ��� คน คิด
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เป็นร้อยละ ��.�� มีระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีรายไดต้่อเดือน ��,��� - 

��,��� บาทจาํนวนทั�งสิ�น ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ด้านสภาพจิตใจ 

ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม พบว่า ผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทั�งหมดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.���� 

และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสภาพร่างกาย มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด เท่ากบั �.���� ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.���� ดา้นสภาพจิตใจ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.���� ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี มีค่าเฉลี�ย เท่ากบั 

�.���� และดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม มีค่าเฉลี�ย เท่ากบั �.���� ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูสู้งอายุ มี

คุณภาพชีวติโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.9355   

 

�.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน

ที�ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั ปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นความเป็นอยู่ที�ดี ดา้นสภาพจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทาง

สังคม และด้านสิ�งแวดล้อม และปัจจัยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจังหวดั

สมุทรปราการ มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ดงันั�นผูสุ้งอายเุริ�มมีขอ้จาํกดัในความสามารถทางกายยอ่มมีอปุสรรคในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัจากเดิมที�

เคยทาํงานไดต้ามปกติก็จะเริ�มทาํไดน้้อยลงจนในที�สุดไม่สามารถทาํไดอี้ก แนวทางการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตดา้นสภาพความเป็นอยูที่�ดีของผูสู้งอาย ุควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโภชนาการ การบริโภคที�

เหมาะสมกบัวยั รู้จกัพอประมาณในการบริโภคเพื�อสร้างภูมิคุม้กันด้านสุขภาพที�ดีแก่ผูสู้งอายุ การให้

คาํแนะนาํ ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์กบัผูสู้งอาย ุรวมถึงดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุชุมชนให้มุ่งเน้นใน

เรื� องการส่งเสริม ป้องกัน และฟื� นฟูสุขภาพ และอยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชาของกระทรวง

สาธารณสุขดงันั�นการอบรมใหค้วามรู้การศึกษาดูงาน  

 

�.ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั�งต่อไป 

�.� การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุในประเทศไทย เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

รวม � อาํเภอ เท่านั�น ดงันั�นการวิจยัครั� งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตพื�นที�เพื�อเพิ�มขนาดของประชากร

กลุ่มตวัอย่างที�จะศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� การกาํหนดช่วงอายุก็มีส่วนสําคญัเช่นกนั 

เพราะในบางครั� งประชากรกลุ่มตวัอย่างในวยั �� ปีขึ�นไป ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ทาํให้เกิดอปุสรรคในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั�งนี� เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ครบถว้นมากที�สุด อาจ
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สํารวจไปยงัพื�นที�จังหวดัใกล้เคียงหรือปริมณฑล  เพื�อให้ทราบขอ้มูลเชิงลึก และรับรู้ถึงทศันคติความ

คิดเห็นของผูสู้งอายทีุ�มีผลตอ่คุณภาพชีวิตในดา้นตา่งๆ ซึ�งอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื�นที�ต่อไป 

�.� ศึกษาขอ้มูลความจาํเป็นพื�นฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อุปสรรคที�มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิต สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนผูสู้งอายุ และจดัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในชุมชนให้มีการสนับสนุน

ส่งเสริมการมีอาชีพในชุมชนหรือท้องถิ�นนั�นๆ ให้กบัผูสู้งอายุในประเทศไทยเพื�อเป็นการสร้างรายได้

ใหก้บัชุมชุมและครอบครัวต่อไป 

�.� ควรมีการศึกษาปัจจยัตวัแปรอื�นๆ ที�อาจจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย 

เช่น การศึกษาพฒันาชุมชนตน้แบบเกี�ยวกบัผูสู้งอาย ุการศึกษาในโรงเรียนผูสู้งอายุ การไดเ้ขา้เป็นสมาชิก

กลุ่มในชุมชน และทศันคติต่อการไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสวสัดิการดา้นต่างๆ 

เป็นตน้ 
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