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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพสมรส และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบโควตา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ค�ำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test)
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และสรุปแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากการสัมภาษณ์ โดยท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นความเรียง ผลการวิจัย
พบว่า
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่             
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช ที่มีอายุและสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตแตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช ที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน     
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุพนื้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ด้านที่อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�ำหรับผู้สูงอายุ ด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลและประชาชนในชุมชน ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�ำคัญต่างๆ โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมเป็นครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้หรือการจัดกิจกรรม ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด          
โดยต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ด้านนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ        
ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสามารถในการเล่านิทานพืน้ บ้าน ในอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจัง
สม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ :  แนวทางการพัฒนา, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนต�ำบล
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ABSTRACT

This research aimed to 1) study quality of life of elderly living in Subdistrict Administrative                          
Organizations (SAO), Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province, 2) compare the quality of life classified
by gender, age and marital status, and 3) study guidelines for the quality of life development. Samples were
400 elderlies obtained by Quota Sampling Method and 30 informants for interviewing selected by Purposive
Sampling Method. Questionnaire and structured interview form were the research tools. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA using Scheffe’ test. The
guidelines were concluded by content analysis, while data were concluded by descriptive analysis.
The results revealed that:
Overall, quality of life of the elderly was at moderate level. The elderly with different age and            
marital status has different quality of life while there is no different when compared with gender,                      
statistically significant at level of 0.05. The guidelines for quality of life development were as following:
Residence aspect, SAO should support the improvement of pathways for the elderly. Social aspect, SAO
and communities should provide family activities on important days and invite the elderly to participate in.
Health and sanitation aspect, SAO should cooperate with Subdistrict Health Promotion Hospitals in                   
regularly educating or providing activities for elderly who addicted to drugs. Recreation aspect, SAO should
promote and support the local tradition for elderly who has got talents in folktale telling. Self-esteem aspect,
SAO should arrange activities on how to take care of elderly in the family.
Keyword : guidelines for development, quality of life, elderly, Subdistrict Administration Organization  

บทน�ำ

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยก�ำลัง
เผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร           
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) รัฐบาลได้ก�ำหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์        
หนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามแผน              
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศมีความ
สัมพันธ์ต่อกัน และส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุหลายประการ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านการ
ศึกษา ด้านความมั่นคงของรายได้ และการท�ำงาน ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม (คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
2553, น. 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-70 ปี มีการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาเปลีย่ นแปลง
ไปไม่มาก สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผูม้ อี ายุ
80 ปี ขึ้ น ไป มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาวะทางกายภาพและ          
สรีระวิทยาอย่างเห็นได้ชัดเจน มีความบกพร่องในการดูแล
ตนเอง จ�ำเป็นต้องมีการดูแลจากบุคคลอื่นทดแทนในส่วนที่
พร่องไป (บรรลุ ศิริพานิช, 2540, น. 8) เนื่องจากผู้สูงอายุ       
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ส่วนใหญ่มกั มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความเสือ่ มในด้านต่างๆ และหาก
ต้องเผชิญกับการอยู่โดยล�ำพังจะยิ่งท�ำให้เกิดความเครียด             
มีผลต่อสุขภาพจิต (ดวงใจ เปลี่ยนบ�ำรุง, 2540, น. 25-30)  
จากการเพิ่มจ�ำนวนของผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุ        
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเสื่ อ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย          
ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม เช่น ผูส้ งู อายุตอ้ งเปลีย่ น
บทบาทจากผูใ้ ห้มาเป็นผูร้ บั จากผูร้ บั มาเป็นผูต้ าม บทบาทและ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุลดน้อยลง ท�ำให้        
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดลง รวมไปถึงการขาดองค์กร
หรือระบบที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้สภาพสังคม
มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วิถชี วี ติ ของบุคคล
จึงเปลีย่ นไปเพือ่ ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม โครงสร้าง
ครอบครัวแต่เดิมเป็นครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดีย่ ว
มากขึน้ คนหนุม่ สาวสมัยใหม่เมือ่ แต่งงานมักจะแยกครอบครัว
ไปอยู่ต่างหาก ท�ำให้พ่อแม่ที่สูงอายุต้องอยู่กันตามล�ำพัง
(กุหลาบ รัตนสัจธรรม และ คณะ, 2535, น. 10-11)
อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรทั้งสิ้น
66,848 คน จากพื้นที่รับผิดชอบ 8 ต�ำบล 109 หมู่บ้าน                
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มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 8,392 คน คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของ
ประชากรผู้สูงอายุในอ�ำเภอจักราชทั้งหมด (ส�ำนักทะเบียน
อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม
2556) และมี แ นวโน้ ม ว่ า จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี           
โดยในปีงบประมาณ 2557 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก จ�ำนวน            
618 ราย ตรวจสอบจากจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ขอขึ้นทะเบียนไว้       
รอรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ
2557 (งานพัฒนาชุมชน ส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2556) จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุ จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตอย่างแน่นอน ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช มีนโยบาย       
ด้านผู้สูงอายุเพียง 2 นโยบาย ได้แก่ นโยบายสงเคราะห์เงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และนโยบายวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2556 องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นโยบายด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ มี น ้ อ ย            
ตรงกันข้ามกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นอันดับแรก
ทั้งนี้เป็นเพราะสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จักราช ยังมองไม่เห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาและไม่ทราบ
ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงให้ความส�ำคัญกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นระดั บ ต�่ ำ มาก (นายเชื้ อ                       
เรียมริมมะดัน, 2558, สัมภาษณ์) เพื่อเป็นการพัฒนางาน           
ทีท่ ำ� อยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามแผน             
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
การที่ประชาชนหรือบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว แต่ขนึ้ อยูก่ บั หลาย ๆ องค์ประกอบด้วยกัน ผูว้ จิ ยั ประยุกต์
ใช้แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต (Morris, 1979 อ้างถึงใน
ทองหล่อ เดชไทย, 2549) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ไว้ว่า การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขได้นั้น   
จะต้องมีองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ การมีสุขภาพอนามัยดี          
การได้รบั สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ การได้รบั การศึกษา
ในระดับที่เหมาะสม การประกอบอาชีพการงานอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดี การมีที่อยู่อาศัย การมีเครื่องนุ่งห่ม มีการประกัน
สังคม มีนันทนาการ และมีความเป็นอิสระในการด�ำเนินชีวิต
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ในฐานะที่ ผู ้ วิ จั ย ปฏิ บั ติ ง านในต� ำ แหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน              
งานที่ ป ฏิ บั ติ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
สั ง คมสงเคราะห์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต         
ของประชาชน เช่นผู้สูงอายุ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน
ทัง้ นีย้ งั ขาดข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ จึงเป็นการยาก
ที่ จ ะน� ำ เสนอคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารและ            
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลรับฟังได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น             
องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรพึงจะได้รับ และใน
ฐานะที่เป็นบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงมีความสนใจศึกษา
ถึงคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ รวมถึงการหาแนวทางการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ประชาชนและองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพสมรส
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ        
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ของการวิจัย

ได้ ท ราบถึ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ                
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพสมรส
ซึ่งจะน�ำข้อมูลที่ได้ เพื่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูส้ งู อายุ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 8,392 คน (ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

160

NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากวิ ธี ค� ำ นวณสู ต รของ Taro           
Yamane (สิน พันธุ์พินิจ, 2555, น. 133) ที่ระดับความ             
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จ�ำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น            
2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุทั้ง 5 ด้าน จ�ำนวน 51 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านการประเมินความ  
เที่ยงตรงในเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ทุกข้อได้ค่า
IOC = 1.00 และน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ผลวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า ตามวิธีของ
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .95
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาท�ำ
หนังสือราชการถึง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ประธานชมรมผูส้ งู อายุตำ� บล อสม. ผูใ้ หญ่บา้ น และ
ก� ำ นั น ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการกรอก
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม)      
ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง กรณี              
ผูส้ งู อายุไม่สะดวกทีจ่ ะอ่านแบบสอบถามด้วยตนเอง จะด�ำเนิน
การอ่านแบบสอบถาม และกรอกแบบสอบถามตามค�ำตอบ        
ที่ได้รับ ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือได้ให้ด�ำเนินการกรอกข้อมูลเอง        
โดยผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความ       
ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง

ทางเดี ย ว (One Way ANOVA) ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่             
(Scheffe’s) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสรุปแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากการสัมภาษณ์ โดย
ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นความ
เรียง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์ความหมาย ดังนี้
ค่ า เฉลี่ ย 4.51-5.00 หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต           
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตมาก
ค่ า เฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต          
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตน้อย
ค่ า เฉลี่ ย 1.00-1.50 หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต          
น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 59) มีอายุระหว่าง 60-69 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 69)
และมีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59)
การศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุพน้ื ทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ผลการการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุพนื้ ทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนต�ำยลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
แสดงได้ดังตารางที่ 1

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
Computer ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ  
โดยใช้สถิตทิ ดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	
1. ด้านที่อยู่อาศัย
2. ด้านสังคม
3. ด้านสุขภาพอนามัย
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ          
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจ�ำนวน 3 ด้าน โดยเรียงล�ำดับ
จากมากไปหาค่าเฉลีย่ น้อย คือ ด้านความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
(X = 3.79, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านสังคม (X = 3.71,
S.D. = 0.51) และด้านที่อยู่อาศัย (X = 3.52, S.D. = 0.44)
ตามล�ำดับ และอยู่ในระดับปานกลางจ�ำนวน 2 ด้าน โดยเรียง
ล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสุขภาพอนามัย (X = 3.15,
S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านนันทนาการ (X = 2.96,          
S.D. = 0.47) ตามล�ำดับ

X

S.D.

ความหมาย

3.52
3.71
3.15
2.96
3.79
3.48

0.44
0.51
0.46
0.47
0.56
0.33

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพสมรส
1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ  
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าที
(t-test) แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
  นครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ โดยภาพรวม
			
เพศ		
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชาย
หญิง		
t
		
X
S.D.
X
S.D.
1. ด้านที่อยู่อาศัย
3.50
0.46
3.53
0.42
0.883
2. ด้านสังคม
3.72
0.56
3.71
0.48
0.105
3. ด้านสุขภาพอนามัย
3.23
0.47
3.09
0.44
2.953*
4. ด้านนันทนาการ
3.01
0.50
2.92
0.43
1.753
5. ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
3.84
0.61
3.76
0.51
1.527
รวม
3.46
0.35
3.41
0.30
1.570
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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p
0.378
0.917
0.003
0.081
0.128
0.117
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ โดยภาพรวม         
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งโดยภาพรวม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพศชายสูงกว่าเพศหญิง

2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามอายุ  
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามอายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าที (t-test) แสดงได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
  จ�ำแนกตามอายุ โดยภาพรวม
			
อายุ			
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี
อายุ 70 ปีขึ้นไป
		
X
S.D.
X
S.D.
1. ด้านที่อยู่อาศัย
3.47
0.42
3.63
0.45
2. ด้านสังคม
3.62
0.54
3.91
0.38
3. ด้านสุขภาพอนามัย
3.10
0.38
3.26
0.57
4. ด้านนันทนาการ
2.93
0.45
3.03
0.50
5. ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
3.71
0.57
3.96
0.48
รวม
3.37
0.32
3.56
0.29
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามอายุ โดยภาพรวม       
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เพียง 4 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสังคม       
ด้านสุขภาพอนามัย และด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง           
ซึ่งโดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี
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t

p

3.456*
6.085*
2.858*
1.958
4.458*
5.650*

0.001
0.000
0.005
0.051
0.000
0.000

3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส  
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จะเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย เป็ น รายคู ่ ต ามวิ ธี ก ารของ        
เชฟเฟ่ (scheffe’s ) แสดงได้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
  จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวม
				 สถานภาพสมรส			
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โสด
สมรส
หม้าย		
		
X
S.D
X
S.D.
X
S.D.
1. ด้านที่อยู่อาศัย
3.44 0.41 3.61 0.46
3.38 0.36
2. ด้านสังคม
3.80 0.36 3.73 0.56
3.64 0.46
3. ด้านสุขภาพอนามัย
3.07 0.49 3.18 0.50
3.13 0.35
4. ด้านนันทนาการ
2.93 0.40 3.00 0.48
2.89 0.46
5. ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 4.00 0.39 3.85 0.60
3.61 0.47
รวม
3.45 0.23 3.47 0.37
3.33 0.23
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของ
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และยังพบ
ว่า โดยภาพรวมผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสมีคุณภาพชีวิต       
สูงกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด และผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ

F

p

11.929*
1.871
1.369
2.490
11.407*
8.147*

0.000
0.155
0.256
0.084
0.000
0.000

หม้าย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีเพียง 2 ด้าน ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านที่อยู่อาศัย
และด้านความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง  เมือ่ มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตจิ งึ ท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูด่ ว้ ยวิธี
การของ Scheffe’ แสดงได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
      จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สถานภาพสมรส
X
				
ด้านที่อยู่อาศัย
โสด
3.44
สมรส
3.61
หม้าย
3.38
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
โสด
4.00
สมรส
3.85
หม้าย
3.61
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส         
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’          
พบว่า มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านที่อยู่อาศัย       
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โสด
(n=44)
-

สมรส
(n=236)
0.164
0.150
-

หม้าย
(n=120)
0.059
0.223*
0.391*
0.241*
-

ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพสมรสหม้ า ย มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต          
แตกต่าง กับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส และด้านความรู้สึก
มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพหม้าย มีระดับคุณภาพ
ชีวิต แตกต่าง กับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดและสถานภาพ
สมรส
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ตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ พื้ น ที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผูว้ จิ ยั น�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา         
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำในแต่ละด้าน ด้านละ 1 ข้อ ประกอบด้วย            
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ
และด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ไปสัมภาษณ์กับผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 30 คน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขต       
อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 4 คน 2) นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวน 8 คน 3) ประธานชมรมผู้สูงอายุต�ำบล อ�ำเภอจักราช
จ�ำนวน 8 คน และ 4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
จ�ำนวน 10 คน ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ข้อ 9
ภายนอกอาคารบ้านพักของท่านมีการปรับปรุงทางเดิน เช่น
ราวจับเดิน แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดิน
ส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการการออกแบบ     
ราวจับเดินของผู้สูงอายุจากวัสดุภายในบ้านเรือน เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ไปปรับปรุงบ้านพักของ
ตนเอง
2. ด้านสังคม
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดด้านสังคม ได้แก่ ข้อ 1 ท่าน       
มีเวลาอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานสม�่ำเสมอ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
และประชาชนในชุมชน ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในวัน
ส�ำคัญต่างๆ โดยให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในกิจกรรมเป็นครอบครัว
เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในชุมชน และครอบครัว
3. ด้านสุขภาพอนามัย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่         
ข้อ 4 ท่านใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้าของมึนเมา แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหาร          
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ส่วนต�ำบล ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้หรือการ     
จัดกิจกรรม ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมใช้
สารเสพติ ด โดยต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอ และองค์ ก ารบริ ห าร            
ส่ว นต�ำบล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ ค วามรู          ้
เชิงปฏิบตั กิ ารแนะน�ำอุปกรณ์กฬี าทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ และ
ควรเสริมเครื่องออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ณ ลาน
ออกก�ำลังกายของชุมชน
4. ด้านนันทนาการ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดด้านนันทนาการ ได้แก่ ข้อ 10
ท่านเล่านิทานพืน้ บ้านให้ลกู หลานฟังเสมอ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล          
ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ             
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการเล่านิทานพื้นบ้านในอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบหนังสือนิทาน หรือ        
สื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป
5. ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดด้านความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ได้แก่ ข้อ 1 ท่านมีความสุขที่มีบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมา
เยี่ยมเยียนเป็นประจ�ำ  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        
ผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวอย่างจริงจังสม�่ำเสมอ

อภิปรายผล

แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ พื้ น ที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสี ม า มี ข ้ อ ค้ น พบและประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ ค วรน� ำมา
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด นครราชสี ม า                       
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ภัทรพงษ์            
เกตุคล้าย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์             
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ อ� ำ เภอ        
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ อยู ่ ใ นระดั บ            
ปานกลาง สอดคล้องกับ วิไลพร ข�ำวงษ์ และ คณะ (2554)         
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ                
ผูส้ งู อายุในต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการ
ศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
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และสอดคล้องกับ ธาริน สุขอนันต์ และ คณะ (2554) ได้ศกึ ษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ      
ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น       
เฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ ข้อ 5 ด้านความรู้สึกมีคุณค่า       
ในตนเอง สอดคล้องกับ วิโรจน์ เรืองสะอาด (2550) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�ำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอ�ำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ม         ี
สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า พวกเขามี ชี วิ ต ที่ มี ค วาม       
เหมาะสม และมีคุณค่าต่อตัวเอง ต่อบุตรหลาน ญาติ และคน
อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ ผู ้ สู ง อายุ พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร           
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัว             
ที่สมบูรณ์ มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องอยู่ใกล้กัน คอยดูแล               
จึ งท� ำ ให้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพชีวิตของผู้สูง อายุใ นด้านความรู้สึก             
มีคุณค่าในตนเอง มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อ 3 ด้านสุขภาพอนามัย             
โดยภาพรวมคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเพศชายสูงกว่าเพศหญิง         
ไม่สอดคล้องกับ อารดา ธีระเกียรติก�ำจร (2554) ได้ศึกษา       
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลสุเทพ จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสุขภาพอนามัย
ของผู้สูงอายุเพศชายพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด นครราชสี ม า ต่ า งจากเพศหญิ ง                      
ซึง่ ส่วนใหญ่เพศชายจะประกอบอาชีพรับจ้าง ท�ำนา และท�ำไร
จึงท�ำให้สขุ ภาพอนามัยแตกต่างกัน (ศูนย์ขอ้ มูลท้องถิน่ เพือ่ การ
พัฒนา (LICD) หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, 2558, น. 170)
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามอายุ โดยภาพรวม แตกต่างกัน         
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เพียง 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ด้านที่อยู่อาศัย ข้อ 2 ด้านสังคม           
ข้อ 3 ด้านสุขภาพอนามัย และข้อ 5 ด้านความรู้สึกมีคุณค่า     
ในตนเอง โดยภาพรวมคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ             
70 ปี ขึ้ น ไป มากกว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 60-69 ปี
สอดคล้องกับ ธาริน  สุขอนันต์ และ คณะ (2554) ได้ศึกษา
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เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ มี่ อี ายุ 60-69 ปี มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับวิไลพร ข�ำวงษ์ และ คณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�ำบล
บางกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านอายุ ของผูส้ งู อายุ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้
สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีการปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัย สภาพ
สังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้ง
ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่ต่างกันออกไป
4. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสี ม า จ� ำ แนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวม           
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง      
พบว่า โดยภาพรวมผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพสมรสมีคณ
ุ ภาพชีวติ
สูงกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด และผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
หม้าย สอดคล้องกับ วิไลพร ข�ำวงษ์ และ คณะ (2554) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ          
ในต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา         
พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผูส้ งู อายุ มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ        
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพสมรสหม้ า ย         
ต้องเผชิญกับปัญหาของที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย
ของลูกหลาน ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน จึงท�ำให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่างกัน
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีดังนี้
5.1 ด้านที่อยู่อาศัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่      
ข้อ 9 ภายนอกอาคารบ้านพักของท่านมีการปรับปรุงทางเดิน
เช่น ราวจับเดิน แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรสนับสนุนการปรับปรุงทาง
เดินส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการการออกแบบ
ราวจับเดินของผู้สูงอายุจากวัสดุภายในบ้านเรือน เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ไปปรับปรุงบ้านพักของ
ตนเอง สอดคล้องกับ Huang (2003) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
สัมพันธ์ของสุขภาพ คุณภาพชีวิต อาชีพ และอวัยวะเทียมที่ใช้
ในผูส้ งู อายุ ผลการวิจยั พบว่า การช่วยสนับสนุนกิจกรรมประจ�ำ
วันของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ในด้านจิตวิทยา ท�ำให้คุณภาพ
ชีวิตสูงขึ้น
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5.2 ด้านสังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ข้อ 1
ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานสม�่ำเสมอ แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหาร          
ส่ ว นต� ำ บลและประชาชนในชุ ม ชน ควรจั ด กิ จ กรรมหรื อ
โครงการในวั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ โดยให้ ผู ้ สู ง อายุ มี ส ่ ว นร่ ว ม                      
ในกิจกรรมเป็นครอบครัว เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ประชาชนในชุ ม ชน และครอบครั ว                  
ไม่สอดคล้องกับ มธุรี อุไรรัตน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การดูแล
ตนเอง การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนบ้านป่ากัน เทศบาลเมืองคลองแห
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า การดูแลของ
ครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านป่ากันนั้นได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยแต่ละครอบครัวให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่บุตร
หลานอาจท�ำงานต่างชุมชนจึงท�ำให้ความสัมพันธ์ในการใช้เวลา
อยู่กับครอบครัวนั้นมีน้อย
5.3 ด้านสุขภาพอนามัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ได้แก่ ข้อ 4 ท่านใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้าของมึนเมา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ควรร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง านกั บ โรงพยาบาล             
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้
หรื อ การจั ด กิ จ กรรม ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย แก่ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี
พฤติกรรมใช้สารเสพติด โดยต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ความ
รู้เชิงปฏิบัติการแนะน�ำอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และควรเสริมเครื่องออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ           
ณ ลานออกก� ำ ลั ง กายของชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ อั ม พร       
เบญจพลพิทักษ์ และ คณะ (2555, น. 13) ซึ่งกล่าวว่า ความ
สุขสบาย หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแล
สุขภาพร่างกายให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง คล่องแคล่ว
มีก�ำลัง สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้
ตามสภาพทีเ่ ป็นอยู่ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นพอเพียงไม่มี
อุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพไม่ติด
สิ่งเสพติด
5.4 ด้านนันทนาการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
ข้อ 10 ท่านเล่านิทานพื้นบ้านให้ลูกหลานฟังเสมอ แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหาร         
ส่วนต�ำบล ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี       
ท้องถิน่ ของผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสามารถในการเล่านิทานพืน้ บ้าน
ในอ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบหนังสือนิทาน
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หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ต ่ อ ไป
สอดคล้องกับ ชุตเิ ดช เจียนดอน (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นชนบท อ� ำ เภอวั ง น�้ ำ เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท องค์กรท้องถิ่นควรร่วมให้การ            
ส่งเสริมกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีความถนัด หรือเชี่ยวชาญที่ต่างกัน
5.5 ด้ า นความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง ข้ อ ที่ ม             ี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ข้อ 1 ท่านมีความสุขที่มีบุตรหลาน หรือ
ญาติ พ่ี น ้ อ งมาเยี่ ย มเยี ย นเป็ น ประจ� ำ  แนวทางการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล          
ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิ บัติ ก าร       
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจังสม�่ำเสมอ
สอดคล้องกับ Butler and Ciarrochi (2007) ได้ศึกษาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับคนที่เข้าสู่วัยชรา และ
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตลดลง            
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ กี ารยอมรับด้านจิตใจสูง จะมีการ
ต่อต้านน้อยในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ การอยูใ่ นชุมชน
และอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู ้ สู ง อายุ               
ในประเทศไทยนัน้ แม้วา่ จะเป็นบุตรหลาน หรือญาติพนี่ อ้ งท่าน
ก็มีความกังวลเรื่องการยอมรับ การอบรมสัมมนาส�ำหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นทางออกหนึ่งที่จะท�ำให้ผู้สูงวัย
คลายความกังวลและลดช่องว่างระหว่างครอบครัวได้

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยมีข้อค้นพบจากการศึกษาคุณภาพชีวิต       
ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 จากข้ อ ค้ น พบการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ           
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ด้านนันทนาการ ในภาพรวม ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
ต�่ ำ สุ ด ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะคื อ รั ฐ บาลควรมี น โยบาย
สนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้ผู้สูงอายุ
เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความสามารถในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
1.2 จากข้ อ ค้ น พบจากการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ หา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในด้านความรูส้ กึ
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มีคุณค่าในตนเอง โดยผู้สูงอายุมีความสุขที่มีบุตรหลาน หรือ
ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเป็นประจ�ำ  โดยทางองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนั้นเล็งเห็นความส�ำคัญ ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ได้แทรกกิจกรรมในวันส�ำคัญๆ เช่น
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น         
ยังคงมีเงินงบประมาณอุดหนุนไม่มากนักในการจัดกิจกรรม
ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะคือ รัฐบาล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากข้อค้นพบในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร         
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจักราช ที่มีอายุและสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ        
เชิงปฏิบัติการดังนี้
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ควรมีทีมแพทย์และจิตแพทย์ประจ�ำ      
ท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติงานบริการเกี่ยวกับสุขภาพเชิงรุกกับ       
ผู้สูงอายุในพื้นที่
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยให้ความรู้แก่บุคลากร และบุคคลใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันด้านคุณภาพชีวติ ให้แก่ผสู้ งู อายุ อันเนือ่ งมาจากความ
สัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งภาย          
ในบ้านและภายนอกบ้าน การเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์      
ต่างๆ การละเลยทอดทิง้ ทีต่ งั้ ใจหรือไม่ได้ตงั้ ใจ และการละเว้น
ในสิ่งที่พึงกระท�ำต่อผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุ           
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจยั นี้ ยังมีสาระส�ำคัญทีผ่ สู้ นใจสามารถ
น�ำไปเป็นแนวทาง หรือเพื่อการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นดังนี้
3.1 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุยงั พบว่า ปัจจัยความพร้อม
ขององค์กรในการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นมีความส�ำคัญ ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพเชิงรุก
กับผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการจัด
บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุของท้องถิ่นในอนาคต
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3.2 ข้อค้นพบจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพหม้ า ย รู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง             
แตกต่างกัน ดังนัน้ ควรท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนาความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า               
ในตนเอง
3.3 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัย พบว่า
การปรับปรุงทางเดินของผู้สูงอายุภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับต�่ำสุด ซึ่งควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการปรับปรุง     
ทางเดิน

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจาก
คณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้ค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้ง          
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์              
ดร. เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นวั ฒ น์ ธิ ติ ธ นานั น ท์ ดร.สมเกี ย รติ            
ทานอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์   ลือนาม และผู้ทรง
คุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจทาน แก้ไข
ข้อบกพร่อง รวมทั้งให้ก�ำลังใจและให้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี
ตลอดระยะเวลาในการศึ ก ษา ให้ ค วามกรุ ณ าตรวจสอบ         
เครือ่ งมือ และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
ปรับปรุงเครื่องมือ ขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหาร        
ส่ ว นต� ำ บล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ผู ้ อ� ำ นวยการ            
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และผูส้ งู อายุจากทุกต�ำบล ทีใ่ ห้
ความร่วมมือช่วยเหลือ และให้ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
เป็นอย่างดี
ผู ้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ บิ ด า คุ ณ มารดา            
รวมทัง้ ญาติพนี่ อ้ งทุกคน ทีค่ อยให้กำ� ลังใจและสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ เป็นอย่างดียงิ่ ตลอดจนอีกหลายท่านทีไ่ ม่อาจกล่าวนาม
ได้ครบในที่นี้ ผู้วิจัยระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ ขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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