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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ัง น้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู สูงอายุ ความสัมพันธและ

ความสามารถในการทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กลุมตัวอยาง

ไดแกผูสูงอายุ191 คนที่อาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไมนอยกวา 6 เดือน เก็บรวบรวมขอมูลโดย

การสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสันและ Stepwise Multiple Regression  

 ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.90 อายุเฉล่ีย 70.64 ป สถานภาพสมรสคู

รอยละ 60.70 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ59.10 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท 

รอยละ 61.80  มีโรคประจําตัวรอยละ 71.70 เขาถึงบริการสุขภาพไดในระดับปานกลาง มีสัมพันธภาพใน

ครอบครัวในระดับปานกลางรอยละ 57.10 และไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางและมากรอย

ละ 53.90 ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตชีวิตในระดับปานกลางรอยละ 88.00  สวนระดับการศึกษาซ่ึงเปน

ปจจัยนํา  การเขาถึงบริการสุขภาพซ่ึงเปนปจจัยเอ้ือ สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมซ่ึงเปนปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ นอกจากน้ียังพบวาปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ 

และปจจัยเสริมเหลาน้ีสามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดรอยละ 28.60  

 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, คุณภาพชีวิต 

 

Abstract 

The objectives of this research were to determine level of quality of life among elderly, 

relationship and prediction of predisposing, enabling and reinforcing factors in quality of life of the 
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elderly. The samples were 191 elderly living for at least 6 months in Taweewattana District, Bangkok 

Metropolis. Data were collected by interview and were analyzed through frequency, percentage, 

mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple 

regression. 

Results revealed that majority of the elderly were female (63.90 percent), the average 

age was 70.64 years, were married (60.70 percent), finished primary education (59.10 percent), 

monthly income was less than 5,000 baht (61.80 percent), got chronic disease (71.70 percent), had 

accessibility to health care service at moderate level, had family relationship at moderate level 

(57.10 percent) and received social support at moderate/ high level (53.90 percent).  Majority of the 

elderly had quality of life at moderate level (88.00 percent). In addition, educational level as 

predisposing factor, accessibility to health care service as enabling factor, family relationship and 

social support as reinforcing factors had relationship with quality of life of the elderly. Also, these 

factors could predict 28.60 percent in quality of life of the elderly.   

Keyword: Elderly, Quality of life. 

 

บทนํา 

            ปจจุบัน  ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนมี

การพัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จากปจจัยเหลานี้เองจึงสงผลตอการดําเนินชีวิต 

และทําใหโครงสรางของประชากรมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีผลทําใหอายุขัยเฉล่ียของประชากร

ยืนยาวขึ้นและมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน โดยประชากรสูงอายุในประเทศไทยไดเพ่ิมข้ึนจาก 1.7 ลานคน

หรือ ประมาณรอยละ 4.9 ของประชากรท้ังหมด ใน พ.ศ. 2513 เปน 10.3 ลานคน หรือรอยละ 15.8 ของ

ประชากรทั้งหมดใน พ.ศ. 2558 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ซ่ึงการที่มี

ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมดนี้เอง ทําใหประเทศไทยไดกาว

เขาสูสังคมผูสูงอายุ และคาดการณวาจะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณในอนาคตท่ีนาจะมี

คุณภาพท่ีดีดวย 

                   คุณภาพชีวิตเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนลวนตองการท่ีจะมี แตคุณภาพชีวิตของแตละคนและ

แตละวัยน้ันมีความแตกตางกันออกไปท้ังในดานวิธีการในการแสวงหาและส่ิงท่ีทําใหเกิดคุณภาพชีวิต 

สําหรับผูสูงอายุนั้นถือวาเปนวัยที่มีพัฒนาการทางรางกายไปในทางท่ีเส่ือมถอยลงซ่ึงความเส่ือมถอยท่ี

เกิดขึ้นน้ีจะทําใหผูสูงอายุมีการรับรูวาในวัยของตนถูกจัดใหอยูในกลุมท่ีมีภาวะเส่ียงสูงทางดาน

สุขภาพ จึงทําใหผูสูงอายุเกิดความวิตกกังวลจากโรคภัยที่อาจจะเกิดข้ึนได โดยท่ัวไปผูสูงอายุเปนคน
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ในวัยแหงการเส่ือมโทรม ออนแอทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม จึงทําใหผูสูงอายุมักจะประสบ

ปญหาหลายดานท่ีอาจสงผลตอความสุขและคุณภาพชีวิต  

                  สําหรับในเขตทวีวัฒนาที่เปนเขตเมืองดานตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา

สถิติผูสูงอายุอยางตอเนื่อง พบวาประชากรสูงอายุในเขตทวีวัฒนาไดเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ (สํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ, 2553) ซ่ึงจากการท่ีมีผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทําใหเร่ิมมีการวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุมากขึ้น 

แตสําหรับการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนายังมีไมมาก ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยประยุกตใช 

PRECEDE-PROCEED Model ของ Green and Kreuter (1999) มาสรางเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ซ่ึงแบงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตเปน 3 กลุมคือ ปจจัยนํา เชน เพศและอายุ ปจจัยเอ้ือ 

ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ และปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการ

สนับสนุนทางสังคม คณะผูวิจัยหวังวา ผลของการศึกษาจะนําไปเปนแนวทางในการวางแผน สราง

กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

              2) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายไ ด  และโรคประจํา ตัวกั บ คุณภ าพชี วิตของ ผู สูงอา ยุใน เขตท วีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

              3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ กับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

4 ) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว และการ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

5) เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
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1) ปจจัยนําไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได โรคประจําตัวมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2) ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3)  ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

4) ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมสามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได 

 

การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey)  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูสูงอายุชาย หญิง ที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา

อยางนอย  6 เดือน สามารถตอบคําถามไดและยินดีเขารวมโครงการวิจัยนี้ 

สําหรับกลุมตัวอยางไดดําเนินการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและดําเนินการเลือก

ตัวอยางดังน้ี 

1) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Cohen (1988) โดยใช

โปรแกรม G*power แบบ Linear multiple regression Fixed model,R2 deviation from zero ท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 95% ขนาดอิทธิพล (effect size) 0.14 อํานาจการทํานาย (power of test) 95% 

จํานวนตัวแปรพยากรณ 9 ตัว ไดขนาดตัวอยางอยางนอย 178 คน   

2) การเลือกกลุมตัวอยาง 

การเลือกกลุมตัวอยาง เลือกผูสูงอายุจากเกณฑคือ เปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตทวี

วัฒนาไมนอยกวา 6 เดือนสามารถตอบคําถามได และยินดีเขารวมโครงการวิจัยน้ี 

 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
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สําหรับงานวิจัยนี้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ซ่ึงไดดัดแปลงมา

จากงานวิจัยของ  สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หม่ันแสวงทรัพย, พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักด์ิ 

และอาภาพร เผาวัฒนา (2553)ชุติเดช เจียนดอน (2554) และ ธนาเสฎฐ มองทรัพย (2555) ซ่ึง

งานวิจัยเหลาน้ีไดศึกษาเกี่ยวของกับความสุขและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยแบบสัมภาษณ แบง

ออกเปน 5 สวนคือ 

สวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยนําของผูสูงอายุไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได  และโรคประจําตัวเปนตน 

สวนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยเอ้ือ ซ่ึงขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

โดยถามเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุจํานวน 6 ขอ แตละขอเลือกตอบได 3 ระดับ คือ 

มาก ปานกลาง และนอย มีเกณฑใหคะแนนคือมาก = 3 คะแนน ปานกลาง = 2 คะแนน นอย = 1 

คะแนน 

สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว (ปจจัยเสริม) ซ่ึงขอคําถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ขอคําถาม

ทั้งหมด 14 ขอ ขอความทางบวกถาตอบ มากที่สุดได 5 คะแนน ถาตอบ มาก ปานกลาง นอยและนอย

ที่สุดจะได 4, 3, 2 และ1 คะแนนตามลําดับ สําหรับขอความทางลบไดคะแนนกลับกันกับขอความ

ทางบวก 

                    คะแนนตํ่าสุด = 14 คะแนน และสูงสุด = 70 คะแนน 

การแบงระดับสัมพันธภาพในครอบครัว โดยอางอิงเกณฑของ Bloom (1971) ดังน้ี 

คะแนนนอยกวารอยละ 60  (14-41 คะแนน) = สัมพันธภาพฯ ระดับไมดี 

คะแนนรอยละ 60-79 (42-55 คะแนน) = สัมพันธภาพฯ ระดับปานกลาง 

คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป (56-70 คะแนน) = สัมพันธภาพฯ ระดับดี 

                   สวนที่ 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม (ปจจัยเสริม) ซ่ึงขอ

คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับคือ ไดรับเปนประจํา ไดรับบางคร้ัง และไมเคยไดรับ 

ขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ คะแนนคือไดรับเปนประจํา = 2 คะแนน ไดรับบางคร้ัง = 1 คะแนนไมเคย

ไดรับ = 0 คะแนน 

                     การแบงระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยอางอิงเกณฑของ Bloom (1971) 

ดังนี้ 
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                   นอยกวารอยละ 60  (0-11 คะแนน)  = ไดรับในระดับนอย/ ไมไดรับเลย 

                    รอยละ 60-79 (12-15 คะแนน)  = ไดรับในระดับปานกลาง 

                    รอยละ 80 ขึ้นไป (16-20 คะแนน) = ไดรับในระดับมาก 

                    สวนท่ี 5 เปนขอคําถามคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คือไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ขอคําถามท้ังหมด 26 ขอมีขอความทางบวก 23 ขอและ

ทางลบ 3 ขอซ่ึงดัดแปลงมาจากขององคการอนามัยโลก คะแนนตํ่าสุด คือ 26 คะแนน และสูงสุด 130 

คะแนน  

                      การแบงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยอางอิงเกณฑดังน้ี (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล 

และคณะ,2545) 

 

 26-60 คะแนน   = คุณภาพชีวิตที่ไมดี 

 61-95 คะแนน  = คุณภาพชีวิตปานกลาง  

96-130 คะแนน  = คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

คุณภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 

ความเช่ือม่ันหรือความเท่ียงของขอคําถามที่ใชสัมภาษณผูสูงอายุเก่ียวกับการเขาถึง

บริการสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม เม่ือคํานวณโดยสูตรของ 

Cronbach แลวไดคาเทากับ 0.85, 0.88 และ0.83 ตามลําดับ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูสูงอายุที่ยินดีเขารวมโครงการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลสวนบุคลของผูสูงอายุ(ปจจัยนํา) โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน วิเคราะหอํานาจการทํานายคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมโดยใช Stepwise Multiple Regression 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลของการวิเคราะหขอมูลจากผูสูงอายุกลุมตัวอยางจํานวน 191 คน พบวาผูสูงอายุสวน

ใหญเปนผูหญิงรอยละ 63.9  อายุเฉล่ียเทากับ 70.64 สถานภาพสมรสมีคูมากท่ีสุด คือ รอยละ 60.7  

สําเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 59.10 ผูสูงอายุมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอย

กวา 5,000 บาทมากที่สุด รอยละ 61.80 ดานโรคประจําตัว พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว 

รอยละ 71.70 ผูสูงอายุสวนใหญมีความเห็นวาการเขาถึงบริการสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

สัมพันธภาพในครอบครัวของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง รอยละ 57.10 การไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมาก(รอยละ53.9) และมีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปาน

กลาง รอยละ 88.00  นอกจากน้ียังพบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ในปจจัยนําคือ 

ระดับการศึกษา และปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพใน

ครอบครัวและการไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุไดรอยละ 28.60 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอาย ุ

ตัวแปร คุณภาพชีวิต อํานาจการ

ทํานาย B Beta t Sig. 

คาคงที่ 46.738    

ปจจัยนํา     R2 = 0.055 

ระดับการศึกษา  

(1=ประถมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 0 =อ่ืนๆ) 

4.306 0.218 3.471*

* 

0.001  

ปจจัยเอ้ือ     R2 = 0.039 

การเขาถึงบริการสุขภาพ 0.771 0.229 3.666*

* 

<0.00

1 

 

ปจจัยเสริม     R2 = 0.191 
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ตัวแปร คุณภาพชีวิต อํานาจการ

ทํานาย B Beta t Sig. 

คาคงที่ 46.738    

สัมพันธภาพในครอบครัวของผูสูงอายุ 0.232 0.182 2.615*

* 

0.010  

การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 0.830 0.329 4.739*

* 

<0.00

1 

 

รวม     R2 = 0.286 

 

หมายเหตุ * หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอยมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

** หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล 

ก. ผลของการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ผลของการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงถาพิจารณาจากคําตอบขอคําถามของผูสูงอายุ 21 ขอจากท้ังหมด 26 ขอ จะเห็นวา

ผูสูงอายุมากกวาคร่ึงหนึ่งตอบวาอยูในระดับปานกลาง เชน รูสึกพึงพอใจในชีวิต และพอใจตอการผูก

มิตรหรือเขากับคนอ่ืน เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุสวนใหญมีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน

ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลอ่ืนในระดับปานกลางและ

มาก มีรายไดตัวเดือนเพียงพอถึงแมบางสวนของผูสูงอายุอาจจะไมมีเงินเหลือเก็บ ไดรับการดูแล

ชวยเหลือจากบุตรหลาน และเขาถึงบริการสุขภาพอยูในระดับปานกลางเปนตน 

ผลของการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นารีกาน สังขะฤกศร (2554) และภัทรพงษ 

เกตุคลาย และวิทัศน จันทรโพธิศรี (2555) ท่ีพบวาผูสูงอายุกลุมตัวอยาง สวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยู

ในระดับปานกลาง 

ข. ผลของการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยนําไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และ

โรคประจําตัว มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 



9 
 

ผลการศึกษาพบวา 

1) เพศ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุกลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ และเกื้อวงศ บุญสิน (2549) และ 

Yamauchi, Midorik, Hagihara and Sasaki (2007) ที่พบวาเพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอาย ุ

2) อายุ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงผลการศึกษาน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของชุติเดช เจียนดอน (2554) และ Gureie, Kola, Afolabi and Olley (2008) ท่ีพบวาอายุของ

ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูสูงอายุกลุม

ตัวอยางในคร้ังนี้ สวนใหญมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางและอายุไมตางกันมากนัก 

3) สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ 

นารีกาน สังขะฤกศร (2554) ท่ีพบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเก่ียวของกับหลายองคประกอบและหลายปจจัย 

นอกเหนือจากสถานภาพสมรส 

4) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุกลุม

ตัวอยางมีทั้งที่ ไมไดเรียนหนังสือจนถึงสําเร็จการศึกษาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของชุติเดช เจียนดอน (2554) และ Gureie, Kola, Afolabi and Olley (2015) ท่ีพบวาระดับ

การศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

5) รายได ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูสูงอายุกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ีสวนใหญมีรายไดเฉล่ียไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Dai, Jia and 

Liu (2015) ท่ีพบวาในผูสูงอายุคนจีนนั้นรายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต 

6) โรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุสวนมาก 

(รอยละ 71.7) มีโรคประจําตัว ซ่ึงตางจาก งานวิจัยของ ชุติเดช เจียนคอน (2554) และ Dai, Jia and 

Liu (2015) ท่ีพบวาการมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธกับคุณภาพคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ 
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ผลการศึกษาพบวา การเขาถึงบริการสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การเขาถึงบริการสุขภาพเปนเร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญตอการ

ดูแลท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต 

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและการไดรับการสนับสนุน

ทางสังคม มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

1) สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง 

ทั้งนี้อธิบายไดวาสัมพันธภาพในครอบครัวเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหผูสูงอายุเกิดความม่ันใจ และรูสึก

ม่ันคงในชีวิต จากการมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวในระดับปานกลางและมาก จึงนาจะสงผล

ใหมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับ ชุติเดช เจียนดอน ที่ทําการวิจัยและ

พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

2) การสนับสนุนทางสังคม  มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ

กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนทางสังคม จะมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตวาจะมีคนดู หวงใยดูแล

ชวยเหลือ ท้ังเร่ืองสุขภาพกาย สุขภาพจิต คาใชจายการพักอาศัย และอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติเดช เจียนดอน (2554) 

สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุได 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยนําไดแก ระดับการศึกษา ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการ

สุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานาย

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได (โดยปจจัยเสริมสามารถทํานายไดสูงสุด) ซ่ึงใกลเคียงกับงานวิจัยของ ชุติ

เดช เจียนดอน (2554) และนริสรา พ่ึงโพธ์ิสรา และฐาศุกร จันประเสริฐ(2557) 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ การเขาถึงบริการสุขภาพ สัมพันธภาพ

ในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน

เร่ืองคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเก่ียวกับความพึงพอใจในตนเอง และการไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

เปนตน ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล กรรมการชุมชน 

อสม. และบุตรหลาน ควรดูแลผูสูงอายุใหมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีนาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีนอกเหนือจากปจจัยท่ี

ศึกษาคร้ังน้ีดวย เพื่อท่ีจะไดนําไปพิจารณาประกอบการจัดบริการหรือดูแลชวยเหลือผูสูงอายุให

ครอบคลุมมากขึ้น 
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