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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ที ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขต
จังหวัดสมุทรปราการ ) เพือศึกษาปั จจัยด้านเศรษฐกิจได้แก่ดา้ นสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ทีมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ) เพือศึกษาปั จจัย
ด้านสั งคม ได้แก่ ด้านสภาพจิต ใจ ด้านความสั มพันธ์ท างสั งคม ด้านสิ งแวดล้อม ที มี ความสัมพันธ์ต่ อ
คุณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (NonExperimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุมีสัญชาติไทย ทีมีอายุ 60 ปี ขึนไป มีถินอาศัย
อยู่ในประเทศไทย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทุกเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน โดยใช้แบบสอบถามที ผ่านการทดสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และค่าความเชือมัน (Reliability) โดยค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ า กับ . เป็ นเครื องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลสถิ ติ ที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่
การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุระหว่าง – ปี มีสถานภาพสมรส มี
ระดับการศึ กษาตํากว่าปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ พนักงานบริ ษ ัทเอกชน/รั บ จ้าง และมี รายได้ต่ อเดื อนเท่ ากับ
, - , บาท มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิต
ด้านสภาพร่ างกาย มีค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุทีมี ระดับการศึกษา
ต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกันทีระดับความมี
นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 และผูส้ ู งอายุที มี อ าชี พ ต่ างกัน ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของผูส้ ู งอายุใ น
ประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกันทีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 นอกจากนี
ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จและสั งคม ได้แ ก่ ด้านสภาพร่ า งกาย ด้านความเป็ นอยู่ที ดี ด้า นสภาพจิ ต ใจ ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ งแวดล้อม ทีมีความสัมพันธ์ต่อณภาพของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขต
จังหวัดสมุทรปราการทีระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 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 nonexperimental 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
ปั จจุบนั พบว่าจํานวนประชากรผูส้ ู งอายุของโลกเพิมสู งขึนอย่างรวดเร็ ว “โดยมีตงแต่
ั อายุ 60 ปี
ขึนไป คาดว่าจะเพิมขึนในปี 2560 จํานวน 900 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ และ ในปี 2595 เป็ น 2,000
ล้านคน คิ ด เป็ นเป็ นร้ อ ยละ 22 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข , 2562) ของจํานวนประชากรโลก
ทังหมด” กลายเป็ นประเด็นทีหลายประเทศทัวโลกให้ความสําคัญ
ปี 2562 ไทยจะเป็ นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกทีมีประชากรวัยสู งอายุมากกว่าประชากรวัย
เด็กและก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 คนมีอายุ 70 ปี ขึนไปจะมีประมาณ 4.6 ล้านคน
ด้วยฐานจํานวนประชากรผูส้ ู งอายุและค่าใช้จ่ายในชี วิตประจําวันของผูส้ ู งอายุ มีแนวโน้มเพิมสู งขึนทุกปี
ผูส้ ู งอายุไทยส่ วนใหญ่ประมาณ 13.04 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 95-96 ของประชากรสู งอายุทงหมดยั
ั
งมี
รายได้ไม่สูง หรื อมีรายได้เฉลียน้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี โดยประชากรวัยแรงงานมีเพียง 35.18ล้านคน
ลดลง 7.6 ล้านคน ลดลงจากปี 2553 ทีมีอยู่ 42.74 ล้านคน ซึ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2562) ผลทีตามมาคือ ผูอ้ ยูใ่ นวัยแรงงานต้องรับภาระ
มากขึนในการเลี ยงดู ผูส้ ู งอายุ ถ้าคนในวัยแรงงาน ซึ งเป็ นกําลังสําคัญ ในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ให้
ประเทศไม่เพียงพอ จากการเปลียนแปลงเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป ในประชากรทุก ๆ 10
คน จะเป็ นผูส้ ู งอายุ 1 คน และจากผลการสํารวจข้อมูลพืนฐานของครัวเรื อน พ.ศ.2563 จังหวัดสมุทปรา
การมี ป ระชากรทังสิ นจํา นวน 2,172,096 คน เป็ นชาย 1,050,728 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.37 เป็ นหญิ ง
1,121,368 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.63 จํานวนสมาชิกต่อครัวเรื อนประมาณ 3.03 คนต่อครัวเรื อน ส่ วนใหญ่
อาศัย อยูใ่ นเขตเทศบาล จํานวน 1,287,495 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.27 และนอกเขตเทศบาล จํานวน 884,601
คนจําแนกตามเขตการปกครอง ไม่มีสัญชาติไทยมีจาํ นวน 104,479 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.81 รายได้สูงสุ ด
ของครัวเรื อนส่ วนใหญ่เป็ นลูกจ้างเอกชน (รายงานผลการสํารวจข้อมูลพืนฐานของครัวเรื อน สํานักงาน
สถิติจงั หวัดสมุทรปราการ, 2563) หากจําแนกจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ มีทงสิ
ั น 1,348,876 คน
ใน 6 เขตอําเภอ (สํานักทะเบียนกลาง กลุม่ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร, 2563)
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า วข้า งต้ น ทํา ให้ ผู ้วิ จัย สนใจศึ ก ษาวิ จัย
กรณี ศึกษาเรื อง “ คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ” ซึงผลทีได้จากการ
วิจยั ครังนี ทําให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายและแนวทางการเตรี ยมความพร้อมด้านคุณภาพการดําเนิ นชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุและการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างชุมชนและท้องถินสู่ การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ใอนาคต
ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
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. . เพื อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึ กษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน ทีส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
. เพือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ทีมีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
. เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นสั ง คม ได้แ ก่ ด้า นสภาพจิ ต ใจ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม ด้า น
สิ งแวดล้อม ทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตงานวิจยั
งานวิจยั ฉบับบนี ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ดังต่อไปนี
. ขอบเขตประชากร ทําการศึกษาผูส้ ู งอายุ ในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง ผูส้ ู งอายุทีเป็ นประชาชนคนไทย ทังเพศชายและเพศหญิง ซึงมีอายุตงแต่
ั
60 ปี ขึนไปมีถินอาศัยอยู่ในประเทศไทย เฉพาะเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีจาํ นวนทังสิ น 1,348,876 คน
(สํานักทะเบียนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร, 2563)
. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวนของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ มีจาํ นวน
ทังสิ น 1,348,876 คน จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของYamane มีระดับความเชือมัน
% ทีค่าความคลาดเคลือน % จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี จํานวน 400 คน
. ขอบเขตของเครื องมื อที ใช้ ในการวิ จยั ครั งนี ได้ใช้แบบสอบถามเกี ยวกับ คุณ ภาพชี วิต ของ
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
3.5 ขอบเขตด้านเนือหาและประเด็นในการศึกษา
ตัวแปรทีศึกษา
. ตัวแปรอิสระ
. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน
. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยูท่ ีดีและปั จจัยด้าน
สังคม ได้แก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ งแวดล้อม
. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึกษาวิจยั ครังนี ทําให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ เขตจังหวัด
สมุทรปราการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างชุมชนและท้องถินสู่ การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
ในอนาคตต่อไป
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2. ชุมชนได้แนวทางสําหรับการสร้างภูมิคุม้ กันทีดีให้กบั ผูส้ ู งอายุ ให้มีคุณภาพในการดําเนินชีวิตทีดี
และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
3. หน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิน สามารถนําผลการวิจยั นี ไปปรับใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูส้ ู งอายุในชุมชนหรื อท้องถินต่อไป
.แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
องค์การอนามัยโลก ( : ) ให้ความหมายของคุณภาพชี วิตไว้ว่า คุณภาพชี วิตเป็ นความพึง
พอใจและการรับรู ้สถานะของบุคคล ในการดํารงชีวิตในสังคมโดยจะสัมพันธ์กบั เป้าหมาย
Liu (1975: p. 1) คุณ ภาพชี วิตมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านจิตวิสัย ซึ งเป็ นเรื องของ
อารมณ์ ความรู ้สึกของบุคคล อันได้แก่ความเชือ ค่านิยม และความรู ้สึก นึกคิดของบุคคล เป็ นต้น และ
Dean (1985: p. 98) ได้กล่าวว่า คุณ ภาพชี วิต หมายถึง ความพึ งพอใจในชี วิตมี คุณ ค่าในตนเอง
ภาวะสุ ขภาพทีดี การปรับตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพ ความสุ ขสบายทางกายและใจ
ระวี ภาวิไล (2523: 19) ได้ให้คาํ นิ ยามคุณ ภาพชี วิต คือ ชี วิตที มี คุณภาพพึงประสงค์ คือ ชี วิตที
อาศัยสภาพแวดล้อมทังปวง เอืออํานวยสุ ขภาพทางกาย เพือเป็ นรากฐานของสันทนาการทางจิตใจทําให้
เกิดบูรณาการทางความรู ้สึกนึกคิดเต็มทีตามศักยภาพในมนุษย์
แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ความหมายปัจจัยส่ วนบุคคล เป็ นการศึกษาเรื องของสิ งมีชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีใดพืนทีหนึงหรื อ
โดยรวมเรี ยกว่า “ประชากร” ซึงเรี ยบเรี ยงจากผูว้ ิจยั และนักวิชาการหลายท่านทีได้ให้คาํ นิยามไว้ ดังนี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( ) กล่าวว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยให้ความหมาย ดังนี
ปัจจัยส่ วนบุคคลทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
. . .ปัจจัยด้ านเพศทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ปลืมใจ ไพจิตร ( : อ้างถึงใน อรนิษฐ์ แสงทองสุ ข,
หน้า ) อธิบายว่าคุณภาพการ
ดํารงชีวติ ของผูส้ ู งอายุในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พบว่าเพศ ทีต่างกันทําให้คุณภาพในการดํารงชีวติ ของผูส้ ู ง
อายุต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .
วิไลพร ขําวงษ์ และคณะ (2554) ทีกล่าวว่าผูส้ ู งอายุเพศชายประเมินคุณภาพชีวิตสู งกว่าเพศหญิง
การที เพศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต อาจเนื องมาจากสั งคมไทยได้กําหนดบทบาทให้ เพศชายเป็ นผูน้ ํา
ครอบครัว ส่ วนเพศหญิงเป็ นแม่บา้ นและต้องให้ความเคารพในการเป็ นผูน้ าํ ครอบครัวของเพศชาย
. . ปัจจัยด้ านอายุทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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Hanlon and Pickett (1979) ได้อ ธิ บ ายว่ า ผู ้สู ง อายุ ว ัด ตามกลุ่ ม ระดับ อายุ ไ ด้ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุวยั ต้น มี อายุระหว่าง - ปี กลุ่มผูส้ ู งอายุวยั กลาง มีอายุระหว่า - ปี และกลุ่มผูส้ ู งอายุวยั
ปลาย มีอายุระหว่า ปี ขึนไป โดยผูส้ ู งอายุจะมีลกั ษณะแตกต่างกันตามช่วงอายุ ซึ ง วนิดา นิ รมย์ ( )
ซึ งได้ศึ กษาถึ งปั จจัยที มี ส่ วนร่ วมกําหนดต่ อการเป็ นผูส้ ู งอายุที ยังคุณ ประโยชน์พ บว่า ผูส้ ู งอายุที ยังคง
ทํางานอยูเ่ ป็ นผูส้ ู งอายุทีทํางานในภาคเกษตรกรรมมากกว่างานนอกภาคเกษตร เป็ นทียอมรับของบุคคลใน
ครอบครัว อาชีพจึงถือว่าเป็ นปัจจัยหนึงทีทําให้ผสู ้ ู งอายุรับรู ้วา่ ตนเองมีคุณภาพทีดี
2.2.3 ปัจจัยด้ านสถานภาพการสมรสทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อารี ว รรณ คุ ณ เจตต์ (2541) สถานภาพการสมรส เป็ นลัก ษณะของสถานะที บ่ งบอกถึ งการ
สนับสนุนทางสังคมของผูส้ ู งอายุ เนื องจากสถานภาพการสมรสเป็ นตัวบ่งชีการอยูร่ วมกันทางสังคม ซึ งคู่
สมรสจะเป็ นผูค้ อยให้การช่วยเหลือ ปลอบโยนให้กาํ ลังใจ ก่อให้เกิดความรู ้สึกอบอุ่นใจ รู ้สึกมันคงในชีวิต
ทําให้ผูส้ ู งอายุเกิดการรับรู ้และคุณภาพชี วิตดีทีขึน สอดคล้องกับ ประภาพร จินันทุยา (2536) ผูส้ ู งอายุที
สถานภาพการสมรส ทีไม่ได้อยู่ดว้ ยกันกับคู่สมรสจะมีคุณภาพชี วิตตํากว่าผูส้ ู งอายุทีมีสถานภาพสมรสคู่
สอดคล้องกับ จิราพร รุ จิวฒั นากร (2556:5-6) ได้อธิ บายว่า สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรื อนซึ ง
อาจแบ่งออกได้เป็ น โสด สมรส หม้าย หย่า หรื อแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชือถือทางด้านศาสนา อิสระในการตัดสิ นใจและอิทธิ พลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร สตรี ทีสมรสแล้วและสตรี ทียังไม่สมรส ย่อมมีกระบวนการรับรู ้ข่าวสารทีแตกต่างกันอัน
เนืองจากสภาพ ครอบครัว และอิทธิพลของจํานวนบุคคลรอบข้าง
2.2.4 ปัจจัยด้ านระดับการศึกษาทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผูส้ ู งอายุทีมีระดับการศึกษาการศึกษาสู งและเป็ นผูท้ ีมีอาชี พมันคง มีรายได้แน่ นอนสามารถเก็บ
ออมไว้ในยามสู งอายุ มีอาํ นาจซื อสู ง ซึ งส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตตามไปด้วย สอดคล้องกับ กันยารัตน์ อุบล
วรรณ (2540) ระดับการศึ กษามี ความสัมพันธ์กับคุณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ เมื อพิจารณาในแต่ละระดับ
การศึกษา พบว่า เมือระดับการศึกษาเพิมขึนปรากฎว่าระดับคุณภาพชีวิตมีแนวโน้มเพิมขึนด้วย นอกจากนี
การศึกษายังช่ วยให้บุคคลใช้ความคิดของตนเองในการแก้ปัญหาการดํารงชี วิตได้อย่างเหมาะสม ซึ งจะ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาพร จินันทุยา (2536) และพนิ ษฐา พานิ ชาชี วะกุล (2537) ผูส้ ู งอายุที
ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตทีดีกว่าผูส้ ู งอายุทีไม่ได้รับการศึกษา สอดคล้องกับ ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557)
ได้ศึ กษาพบว่าระดับการศึ กษาของผูส้ ู งอายุทีต่ างกันมี ระดับ คุณ ภาพชี วิตผูส้ ู งอายุต่ างกันมากกว่ากลุ่ม
ผูส้ ู งอายุทีได้รับการศึกษาสู งซึงใช้เวลาว่างใน ทํางานอดิเรก เล่นกีฬา เป็ นสมาชิกชมรมทํากิจกรรมทางการ
เมือง การทํากิจกรรมด้านนันทนาการ งานอาสาสมัครหรื ออ่านหนังสื อ ในขณะทีกลุ่มทีมีระดับการศึกษา
สู งส่ วนใหญ่ เคยมีอาชีพทีต้องใช้วิชาชีพและการจัดการ ส่ วนผูส้ ู งอายุทีมีระดับการศึกษาตําจะมีอาชีพด้าน
การเกษตรและอาชีพทีต้องใช้แรงงานซึงให้ค่าตอบแทนในระดับทีตํากว่าจึงมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
2.2.5 ปัจจัยด้ านอาชีพทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต เพราะเป็ นการรับรู ้ถึงการมีคุณค่าในตนเองทีสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้านต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง และส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต วรรณา กุมารจันทร์ (2543) จากการศึกษา ซึ ง
ความสอดคล้องกับ ประภาพร จินนั ทุยา (2536) ได้อธิบายว่าผูส้ ู งอายุทียังคงประกอบอาชีพอยูจ่ ะมีคุณภาพ
ชี วิตสู งกว่าผูส้ ู งอายุทีไม่ได้ประกอบอาชี พ และผูส้ ู งอายุทีเคยประกอบอาชี พรับราชการเมื อเกษียณอายุ
ราชการจะรู ้สึกว่าตนเองด้อยค่า และลดบทบาทในสังคมทันทีและจะรู ้สึกว่าตนเองมีคุณภาพชี วิตตํากว่า
ผูส้ ู งอายุทีเคยประกอบอาชีพอืนๆ แต่การเปลียนแปลงทีค่อยเป็ นค่อยไป จึงทําให้ผสู ้ ู งอายุกลุ่มนี รู ้สึกกว่า
ตนเองยังมี คุณ ค่า ยังมี ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้ จึงประเมิ นคุณ ภาพชี วิตในระดับทีดี สอดคล้องกับ
วนิดา นิรมย์ (2538) ซึงได้ศึกษาถึงปัจจัยทีมีส่วนร่ วมกําหนดต่อการเป็ นผูส้ ู งอายุทียังคุณประโยชน์
. . ปัจจัยด้ านรายได้ ต่อเดือนทีส่ งผลต่ อคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ออนไลน์. 2531) ได้กล่าวไว้วา่ รายได้ของครัวเรื อนทังหมด ได้แก่ ค่า
แรงและเงินเดือน เงินโบนัส เป็ นต้น และเงินทีได้รับเป็ นการช่วยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนการศึกษา
รับเป็ นส่ วนหนึงของค่าแรงเงินเดือน
สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล (2543 หน้า 13) ได้อธิ บายว่าปั ญหาสําคัญของผูส้ ู งอายุไทย คือ ปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ความยากจน รายได้น้อย ไม่มีรายได้ตอ้ งเผชิ ญกับภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปั ญหาด้าน
สุ ขภาพอนามัย มีโรคประจําตัว ซึ งเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ตสู ง เป็ นต้น
แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้ องกับปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ
1. ปัจจัยด้ านร่ างกายทีมีความสั มพันธ์ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์กุล ( : ) ได้แปลและพัฒนาเครื องชีวัดคุณภาพชีวติ ชุดย่อฉบับภาษาไทย
WHOQOL-BREF-THAI (1997) จากเครื องชีวัดคุณภาพชีวิตชุดย่อยของกรมอนามัยโลกฉบับภาษาอังกฤษ
เป็ น ด้าน ( ) ด้านสุ ขภาพกาย ( ) ด้านจิตใจ ( ) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ( ) ด้านสิ งแวดล้อม เป็ น
การรับรู ้สภาพร่ างกายของบุคคลซึ งมีผลต่อชีวิตประจําวันการรับรู ้ถึงความสามารถในการทํางาน การรับรู ้
ว่าตนไม่ตอ้ งพึงพายาต่างๆ หรื อการรักษาทางการแพทย์อืนๆ
2. ปัจจัยด้ านความเป็ นอยู่ทีดีทีมีความสั มพันธ์ ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประภาพร จิ นัน ทุ ย า ( ) ได้ก ล่ าวว่ าลักษณะการอยู่อ าศัย ในครอบครั ว สั งคมไทยถื อ ว่ า
ครอบครัวเป็ นสถาบันทีสําคัญที ทําหน้าทีดูแลผูส้ ู งอายุ คู่สมรสและบุตรหลานในครอบครัวเป็ นที พึงพา
ด้านเศรษฐกิจและกําลังใจแก่ผสู ้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการความรัก ความเอาใจใส่ จากครอบครัว โดยเฉพาะคู่
สมรสทีช่วยตนเองได้นอ้ ยลง
แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้ องกับปัจจัยด้ านสั งคม
1. ปัจจัยด้ านสภาพจิตใจทีมีความสั มพันธ์ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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Walker & Moodie & Herrman (2004) ใน ค.ศ.1999 Kleinman อธิ บายถึ งกลุ่มปั ญหาสุ ขภาพจิ ต
และสั งคมในชุ มชนที แตกสลาย (broken community) ในชุ มชน เสื อมโทรมและชุ มชนแออัด รวมทัง
ประชากรอพยพทีอยูช่ ายขอบและประชากรกลุม่ เสี ยง
Kleinman (1999: p. 979) ต่อมาคือ ต้องมีการพัฒ นาและประเมินผลโปรแกรมเพือช่วยควบคุม
และลดปัญหาสุ ขภาพจิตและสังคมในชุมชนดังกล่าว
กุหลาบ รัตนสัจจธรรม ( ) การมีเสรี ภาพจากการบีบคันจากกิเลสตัณหาในใจตนเอง ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้อย่างกว้าง ละเอียดและครอบคลุม
2. ปัจจัยด้ านความสั มพันธ์ ทางสั งคมทีมีความสั มพันธ์ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สุ รกุล เจนอบรม ( ) ได้อธิ บายว่าในวิทยาการผูส้ ู งอายุว่ากิจกรรมทางสังคมเป็ นแก่นแท้ของ
ชีวิต ซึ งจําเป็ นสําหรับทุกวัย กิจกกรมเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับผูส้ ู งอายุ มีผลทําให้ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจ
ชีวิต และมีคุณภาพชีวิตสู งขึนตามไปด้วย
อารี วรรณ คุณเจตน์ ( ) ทีกล่าวว่าผูส้ ู งอายุทีเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ มีคุณภาพชี วิตเชิ งจิต
วิสัยดีกว่าผูส้ ู งอายุทีไม่ได้เป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
3. ปัจจัยด้ านด้ านสภาพแวดล้อมทีมีความสั มพันธ์ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
มลฤดี ศรี สุขฐ (2545) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การบริ หารงานสวัสดิการผูส้ ู งอยุขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในเขตจังหวัดชลบุรี
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ( ) ที กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมในที อยู่อาศัยที ไม่เหมาะสม จาก
รายงานจํานวนและอัตราการเสี ยชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผูท้ ีมีอายุ ปี ขึนไป ของชี วิต 6 ด้าน คือ
( ) ด้านร่ างกาย ( ) ด้านอารมย์ ( ) ด้านความคิด ( ) ด้านจิตใจ ( ) ด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม มี
การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะเท่าเทียมกัน มีความปลอดภัยในชีวติ ได้รับความ
ร่ วมจากคนชุมชน ตลอดจนมีค่านิยมในหลักธรรมศาสนา ( ) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
.งานวิจัยทีเกียวข้ องภายในประเทศ
เกริ กศักดิ บุญญานุพงศ์ (2539) ทําการศึกษาเรื องนโยบายของรัฐและการจัดแนวทางการจัด
บริ การสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาทีสําคัญคือด้านสุ ขภาพ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านความต้องการได้รับการตอบสนองด้านจิตใจ ด้านสวัสดิการและสวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
.งานวิจัยทีเกียวข้ องต่ างประเทศ
Padilla G. V. & Grant, M. M. (1985: 55) ได้ให้แนวคิดเกียวกับ องค์ประกอบของคุณภาพชี วิต
ควรประกอบไปด้วยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การรับรู ้ความผาสุ กด้านร่ างกายและจิตใจ
ความรู ้สึกเกียวกับภาพลักษณ์ของตนเอง การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษา รวมทังความรู ้สึกต่อ
สังคมรอบตัวผูป้ ่ วย
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Thomopoulou, I. & Thomopoulou D. and Koutsouki D. (2010) ได้ศึกษาและวิจัยเกี ยวกับความ
แตกต่างคุณภาพชีวิตและความโดดเดียวของผูส้ ู งอายุ วัตถุประสงค์ เพือศึกษาความแตกต่างใน จําแนกตาม
ช่ วงของอายุ และเพื อศึ กษาความโดดเดี ยวหรื อความว้าเหว่ของผูส้ ู งอายุจาํ แนกตามช่ วงของอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูส้ ู งอายุชาวกรี ก คน ทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ถึง ปี
สมมติฐานการวิจยั
. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ทีต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน
. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยูท่ ีดี มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
.การออกแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ทีมี การศึกษาตามสภาพที
เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ มี ก ารจัด กระทํา หรื อ ควบคุ ม ตัว แปรใดๆ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional studies) คือเป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ ง
เพียงครังเดียว โดยใช้เครื องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติ
.ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง และวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ชใ้ นการวิจยั ครังนี คือ ผูส้ ู งอายุมีสัญชาติไทย ทีมีอายุ 60 ปี ขึน
ไปทังเพศชาย และเพศหญิง มีถินอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีจาํ นวนทังสิ น
1,348,876 คน (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร, 2563)
. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ผูส้ ู งอายุมีสัญชาติไทย ทีมีอายุ 60 ปี ขึนไป
ทังทีเป็ นเพศชาย และเพศหญิง มีถินอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณด้วยสู ตรของ Yamane (1973) ให้ค่าความคลาดเคลือนทียอมรับ
ได้ที 0.05 หรื อคิกเป็ นความคลาดเคลือนที 5% ทีระดับความเชือมัน 95% จากประชากรทังหมด 1,348,876
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจํานวน 400 คน ในทีนี จํานวนประชากร มีจาํ นวน 1,348,876 คน และใน
งานวิจยั กําหนดให้ค่าความคลาดเคลือน (Error) เป็ นร้อยละ 5 นัน คือค่าความเชือมัน เป็ นร้อยละ 95
. วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Sampling) ด้วยวิธีการ
จําแนกกลุ่มตัวอย่างที ซึ งใช้กรอบตัวอย่าง (Sampling frame) ทีเป็ นเขตต่างๆ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ทีต้องการศึกษาเพือจะนํามาใช้ในการสุ่ มตัวอย่าง แบ่งแบบสัดส่ วนร้อยละ คือ การหาจํานวนทีแทนขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสัดส่ วน ซึงแต่ละไม่เท่ากัน โดยแบ่งตามอัตราส่ วนต่อ ของขนาดกลุ่ม
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.เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ งเป็ นเครื องมื อ หลักที ผูว้ ิจัยใช้สําหรั บ เก็บ รวบรวมข้อมูลสิ งที ต้องการ
ศึกษา ทีสร้างขึนจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องเพือกําหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจยั ทีแสดงให้เห็นถึงตัวแปรทีเกียวข้อง เพือสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั รวมถึงการให้ความหมายของ
นิ ยามศัพท์เฉพาะสําหรั บ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาแบบสอบถามสําหรั บ เก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งโดยอาศั ย วิ ธี การวิ จั ย แบบไม่ ท ดลอง(Non-Experimental Design) โดยการตั งคํ า ถามใน
แบบสอบถามที ครอบคลุ มถึ งนิ ย ามศัพ ท์เฉพาะ โดยผูว้ ิ จัย นําเอาข้อ มู ลที ได้รั บ จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์เพือตอบปัญหาทางการวิจยั หรื อเรื องทีต้องการศึกษา โดย แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที เป็ นข้อคําถามเกียวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ที เกียวข้องกับ
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
มีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด ข้อ แบบชนิดกําหนดให้เลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ คําตอบ
ส่ วนที เป็ นข้อคําถามเกียวกับข้อมูลปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิ งแวดล้อม มีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด 25 ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที เป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลด้านคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ โดยรวมซึ งมีจาํ นวนข้อคําถาม
ทังหมด ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินความคิดเห็น ระดับ (Rating Scale)
.การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื องมือหลักในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั โดยการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวความคิดการวิจยั
โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น ส่ วน
ส่ ว นที เป็ นคําถามเกี ยวกับ ข้อ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคําถามที เกี ยวข้อ งกับ
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน มี
จํานวนข้อคําถามทังหมด ข้อ ซึงเป็ นแบบชนิดกําหนดให้เลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ คําตอบ
ส่ วนที เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ งประกอบด้วย ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ที
ดี ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสัมคม และด้านสิ งแวดล้อม ซึงมีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด ข้อ
ส่ วนที เป็ นคําถามโดยรวมเกียวกับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทร
ปราการ ซึงมีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด ข้อ
.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
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1. ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา และความน่าเชือถือก่อนนําแบบสอบถาม
ไปใช้สอบถามจริ ง
2. การทดสอบความความเทียงตรงเชิ งเนื อหาของแบบสอบถาม โดยการให้ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา ปริ มาณของข้อคําถาม จํานวน ท่าน เพือหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item Variable Congruence Index) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
แบ่งระดับคะแนนออกเป็ น ระดับ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบประเมินการทดสอบดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อ คํา ถามกั บ วัต ถุ ป ระ สงค์ (Testability of Item Variable Congruence Index) เรื องคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผูส้ ู งอายุใ ประเทศไทย เขตจังหวัด สมุ ท รปราการ ส่ งมอบให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จารณา จากการทดสอบ
แบบสอบถามเพื อหาค่าดัช นี IOC พบว่าค่า IOC เท่ากับ .
ซึ งอยู่ในระดับ เกณฑ์ มาตรฐานความ
เทียงตรง ทีค่าเฉลีย . - . ความสอดคล้องของแบบจําลองดัชนีวดั ผลสําเร็ จอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก สามารถ
นําไปใช้สอบถามได้
3. ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้
สําหรั บ ศึ กษาวิจัยในครั งนี (Try-out) จํานวน คน เพื อทําการตรวจสอบคํานวณหาค่ าความเชื อมัน
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ตังแต่ . ขึนไป
จากการศึกษาวิจยั พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) รวมของแบบสอบถาม
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ทัง ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ด้านสภาพจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ งแวดล้อม โดยรวมเท่ากับ . แสดงว่า ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟามี
ค่าความเชือมันอยูร่ ะหว่าง . – . ซึงยอมรับได้
6.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้นําแบบสอบถามฉบับ สมบู รณ์ ที ได้รั บ การแก้ไขตามที ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต รวจสอบความ
ถูกต้องของข้อคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจยั และได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษาแล้ว
มาใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที ได้กาํ หนดขึน จํานวน คน ซึ งกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูส้ ู งอายุทีเป็ นประชาชนคนไทย ทังเพศชาย และเพศหญิ ง ซึ งมี อายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไปมี ถินอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย
7.เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จึงได้นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลดังนี (1.1) ใช้ค่ าร้ อยละ
(Percentage) และค่าความถี (Frequency) กับตัวแปรที มี ระดับการวัดเชิ งกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ที
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่ อเดื อน ( . ) ใช้ค่ าเฉลี ย
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(Mean) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรทีมี ระดับการวัดเชิ งปริ มาณ ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ ซึ งประกอบด้ว ยด้า นสภาพร่ า งกาย ด้า นความเป็ นอยู่ ที ดี ปั จ จัย ด้า นสั ง คม ซึ ง
ประกอบด้วย ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ งแวดล้อม และปั จจัยคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดื อน ที ต่างกัน ส่ งผลต่อคุณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ต่างกัน ( . ) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านที เพศต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขต
จังหวัดสมุทรปราการ ต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test (1.2) ปั จจัยส่ วน
บุค คลด้านอายุทีต่ างกัน ส่ งผลต่ อคุณ ภาพชี วิต ของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด สมุท รปราการ
ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่ างจะนําไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) ( . ) ปั จจัยส่ ว น
บุคคลด้านสถานภาพการสมรส ทีต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด
สมุทรปราการ ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) (1.4)
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที ต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขต
จังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way
ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะนําไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons
(LSD) (1. ) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ ทีต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขต
จังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way
ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะนําไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons
(LSD) ( . ) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน ทีต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศ
ไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way ANOVA) หากพบความแตกต่ า งจะนํ า ไปสู่ การเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี Multiple
Comparisons (LSD)
2) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ทีมีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ( . ) ปั จจัยด้านสภาพร่ างกาย ทีมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้ ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ Multiple Regression Analysis ( . ) ปั จจั ย ด้ า นด้ า นความเป็ นอยู่ ที ดี ที มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
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( ) ปั จ จัย ด้ า นสั ง คม ได้ แ ก่ ด้ า นสภาพจิ ต ใจ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ด้ า น
สิ งแวดล้อม ทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ( . )
ปั จ จัย ด้า นสภาพจิ ต ใจ ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ ใ นประเทศไทย เขตจัง หวัด
สมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple Regression Analysis ( . ) ปั จจัย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ที มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด
สมุทรปราการ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple Regression Analysis ( . ) ปั จจัย
ด้านสิ งแวดล้อม ทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเรื อง “คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ ใ นประเทศไทย เขตจัง หวัด
สมุทรปราการ” ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกเป็ น ส่ วน
ส่ วนที การศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถีและค่าร้อยละ ของตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ของปั จจัยด้านเศรษฐกิ จและสังคมได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ด้านสภาพจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ งแวดล้อม และปั จจัยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ส่ วนที ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการทดสอบสมมติฐาน ดังนี
สมมติฐานที ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ต่อเดื อนที ต่างกัน ส่ งผลต่ อคุณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ต่างกัน
สมมติฐานที ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยูท่ ีดี มีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานที ปั จจัยด้านสังคม ได้แก่ ได้แก่ ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
.สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
ผลสํารวจคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน คน พบว่า
ผูท้ ีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . มีช่วงอายุระหว่าง ปี จํานวนทังสิ น คน คิดเป็ นร้อยละ . มีสถานภาพการสมรส สมรสจํานวนทังสิ น คน คิด
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เป็ นร้อยละ . มีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี จํานวนทังสิ น คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ รับจ้าง จํานวนทังสิ น คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีรายได้ต่อเดือน , , บาทจํานวนทังสิ น คน คิดเป็ นร้อยละ .
ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จและสังคม ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ด้านสภาพจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ งแวดล้อม พบว่า ผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .
และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพร่ างกาย มีค่าเฉลียสู งทีสุ ด เท่ากับ .
ด้านสิ งแวดล้อม
มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านสภาพจิตใจ มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านความเป็ นอยู่ทีดี มีค่าเฉลีย เท่ากับ
. และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉลีย เท่ากับ . ตามลําดับ
คุณภาพชี วิตโดยรวมของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุ มี
คุณภาพชีวติ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.9355
.ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ทีต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ด้านสภาพร่ างกาย ด้านความเป็ นอยู่ทีดี ด้านสภาพจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สั งคม และด้านสิ งแวดล้อม และปั จจัยคุ ณ ภาพชี วิต โดยรวมของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัด
สมุท รปราการ มี ความสั มพันธ์ต่อคุณ ภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ดังนันผูส้ ุ งอายุเริ มมีขอ้ จํากัดในความสามารถทางกายย่อมมีอปุ สรรคในการดําเนินชีวิตประจําวันจากเดิมที
เคยทํางานได้ตามปกติก็จะเริ มทําได้น้อยลงจนในที สุ ดไม่สามารถทําได้อีก แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ีดีของผูส้ ู งอายุ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เกียวกับโภชนาการ การบริ โภคที
เหมาะสมกับวัย รู ้จกั พอประมาณในการบริ โภคเพื อสร้ างภู มิคุม้ กันด้านสุ ข ภาพที ดี แก่ ผูส้ ู งอายุ การให้
คําแนะนํา ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์กบั ผูส้ ู งอายุ รวมถึงดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุชุมชนให้มุ่งเน้นใน
เรื องการส่ งเสริ ม ป้ อ งกัน และฟื นฟู สุ ข ภาพ และอยู่ ภ ายใต้ส ายงานการบังคับ บัญ ชาของกระทรวง
สาธารณสุ ขดังนันการอบรมให้ความรู ้การศึกษาดูงาน
.ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
. การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ
รวม อําเภอ เท่านัน ดังนันการวิจยั ครังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตพืนทีเพือเพิมขนาดของประชากร
กลุ่มตัวอย่างทีจะศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากยิงขึน ทังนี การกําหนดช่วงอายุก็มีส่วนสําคัญเช่นกัน
เพราะในบางครังประชากรกลุ่มตัวอย่างในวัย ปี ขึนไป ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ทําให้เกิดอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทังนี เพือให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วนมากทีสุ ด อาจ
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สํารวจไปยังพืนที จังหวัดใกล้เคียงหรื อปริ มณฑล เพือให้ทราบข้อมูลเชิ งลึก และรับ รู ้ถึงทัศนคติความ
คิดเห็นของผูส้ ู งอายุทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ซึงอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพืนทีต่อไป
. ศึกษาข้อมูลความจําเป็ นพืนฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา อุปสรรคทีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิต สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนผูส้ ู งอายุ และจัดหน่วยงานทีเกียวข้องในชุมชนให้มีการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการมี อาชี พในชุ มชนหรื อท้องถินนันๆ ให้กบั ผูส้ ู งอายุในประเทศไทยเพือเป็ นการสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชุมและครอบครัวต่อไป
. ควรมีการศึกษาปั จจัยตัวแปรอืนๆ ทีอาจจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
เช่น การศึกษาพัฒนาชุมชนต้นแบบเกียวกับผูส้ ู งอายุ การศึกษาในโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ การได้เข้าเป็ นสมาชิก
กลุ่มในชุมชน และทัศนคติต่อการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ
เป็ นต้น
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