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รายงานการวิจยั 
  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้า ต้าบลโคกกรวด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors affecting quality of life of the Elderly in Ban Nongpednam, Tambon 
Kokkruad, Amphoe Mueang, Nakhornratchasima. 

 
สุภาพร   ศุภหัตถี1 

 
บทคัดย่อ 

การวิ จัยค ร้ังนี้  เพื่ อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในชุมชน
บ้านหนองเป็ดน้้า  ต้าบลโคกกรวด อ้าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้สูตร ของ
ทาโร ยามาเน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
121 คนและเลือกตัวอย่างตามคุณสมบัติโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้
ส้าหรับการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยการน้าไปทดสอบคุณภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเดื่อ ต้าบลโคกกรวด อ้าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา ความเช่ือมั่นของ
เ ค ร่ื อ ง มื อ  ซึ่ ง ท ด ส อ บ โ ด ย วิ ธี ก า ร ข อ ง 
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบัค ได้ค่า 
แอลฟาเท่ากับ 0.75 น้าเครื่องมือไปใช้ส้าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้ วิ จัยน้าไป
สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ  น้ามาแจกแจงความถี่ ค้านวณหา
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
บ้านหนองเป็ดน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และปัจจัยความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้า
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค้าส้าคัญ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
The   objectives  of  the  study  were  to  

determine quality of  life and its relating   
variables  of  the  elderly in Ban NongPedNam , 
Tambon Kokkruad, Amphoe Mueang, Nakhon 
Ratchasima. The Sample  were 121 individuals. 
Obtained from systematic random sampling. 
Questionnaire  was  used  for   data  collection  
with  its  acceptable  Cronbach ´s Alpha  
Coefficient.  The  statistics   used   for   data  
analyses   were  average , standard  deviation , 
And Pearson´s Product Moment Correlation   
Coelticient. The results showed that  personal   
background  factors  had  positive  correlation  
with the  quality  of  life  of  the elderly  with  
statistical  significance of .01 level .  Economic  
factors  had  positive  correlation   with  the  
quality  of life  of  the elderly  with  a  statistical   
significance  of .01 level,  The  social factors   
had  positive  correlation  with  the  quality  of  
life  of  the  elderly  with  a  statistical  
significance  of  .01  level. 
 
Key  Word Quality   of   life  of  the  elderly 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญ 

วัยผู้สูงอายุคือประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตกล่าวคือ 
ประชากรสูงอายุจะเพิ่มจาก 5   ล้านคนใน
ปัจจุบันเป็น 10 ล้านคนในอีก20 ปี และมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วน

ของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อย
ละ 5.6  ในปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 
เพิ่มเป็นร้อยละ 7.5 ในปี พ.ศ. 2568 จากสถิติ
ประชากร ในปี  พ.ศ.  2553  พบว่าผู้สูงอายุมี
จ้านวนเพิ่ม เป็น 7,639,000 คน เป็นชาย 
3,477,000 คนเป็นหญิง 4,162,000 คน (กอง
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ส้านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2539) จะเห็นได้จากโครงสร้างของ
ประชากรผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้าน
ปริมาณและสัดส่วนของประชากรทั้งหมด 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราการเกิดจ้านวน
ป ระ ชา ก ร  ก า ร เจ ริญ ก้ า วหน้ า ท า ง ด้ า น
สาธารณสุขและการแพทย์ท้าให้ประชากรมี
สุขภาพและอายุยืนยาวขึ้น  

จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบท้าให้ก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ จากข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554 ผู้สูงอายุ
แบ่งตามความสามารถในการดูแลตนเอง  
ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ร้อยละ 85.3 ผู้สูงอายุที่
ดูแลตนเองได้บางส่วนร้อยละ 13.8 ผู้สูงอายุที่
ดูแลตนเองไม่ได้เลย ร้อยละ 0.9 (สถาบันเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ, 2554) ซ่ึงปัญหาส้าคัญที่ผู้สูงอายุมัก
ประสบ คือ ปัญหาด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมถอยลงการมี
โรคภัยไข้เจ็บ  ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
อาชีพ   เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ท้างานท้าให้
ขาดรายได้ รัฐบาลต้องรับภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและที่ยังมีบริการไม่ทั่วถึง  
เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพเป็นต้น  
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แต่การที่มีรายได้น้อยเกิดจากเมื่อผู้สูงอายุไม่
สามารถประกอบอาชีพการงานต่างๆ ท้าให้
ไม่มีรายได้มาใช้ในชีวิตประจ้าวันที่แน่นอน
ป ร ะ ก อ บ กั บ รู ป แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ชี วิ ต
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง จากครอบครัว
ขยายเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวสูงขึ้นการ
ท้างานที่เร่งรีบเพราะต้องแข่งขันในทุกด้าน
ท้าให้ไม่มี เวลาดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
ไม่ได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่จากครอบครัว
และลูกหลานแม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  
ผู้สูงอายุยังมีภาระเลี้ยงดูลูกหลาน  เพราะลูก
ออกไ ปประ กอบ อาชีพ ภายนอก ผลให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ เคยแน่นแฟ้
น เ ร่ิม ค ล า ย ค ว า ม สั ม พั น ธ์ล ง  แ ล ะ ข า ด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (พัทยา สายหู 
และคณะ, 2545) และก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านจิตใจต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเองต้องพึ่งพาผู้อื่น ดังนั้นสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ท้าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า มีความเหงา ว้าเหว่และท้อแท้ใน
ชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุลดลง 
รวมทั้งปัญหาจากบุคคลใกล้ชิดที่ขาดความ
เอาใจใส่และความรักท้าให้ผู้สูงอายุเกิดความ
ว้าเหว่ ซึมเศร้าหรือมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมาย
และปัญหาสุดท้าย  คือ  ปัญหาด้านจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิด  (สุชา จันทร์เอม , 2541)  
จา กปั ญ หา ที่ กล่ า วม าหา ก พิ จารณ าโด ย
ภาพรวมจะเห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นเร่ืองที่ควรให้ความสนใจได้รับการดูแล 
ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทาง
สังคมให้สูงเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้นควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคม
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไปดังที่กล่าว
ข้างต้น ท้าให้สังคมตระหนักถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุซึ่งมีความจ้าเป็นและ
ส้าคัญอย่างย่ิง เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับการ
เอาใจใส่ดูแลอย่างสม่้า เสมอถึงแม้มีการ 
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่
หรือวิถีชีวิต ความสบายใจที่ส่งผลถึงอารมณ์
ความรู้สึก ความเป็นอยู่ที่ดีที่สามารถช้ีวัด
ระดับคุณภาพชีวิตได้ในระดับหนึ่ง ก่อให้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองของผู้สูงอายุในด้าน
ก า ร ป ระ ก อ บ อ า ชี พ เ ลี้ ย ง ต น  ต ล อ ด จ น
สวัส ดิ ก า รท า ง สั ง คม ที่ เหม าะ ส ม ท้ า ใ ห้
ผู้สูงอายุมีก้าลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม สิ่ง
เหล่านี้ท้าให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
การด้ารงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข และ
สามารถท้าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
และสังคมได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยศึกษาผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้า  เขต
ต้าบลโคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
เป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุจ้านวนมาก  เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากชุมชนเล็กได้ขยาย
ขึ้นเป็นชุมชนใหญ่และมีเทคโนโลยีต่างๆเข้า
มาสู่ชุมชน  การวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์
ในการน้าข้อมูลมาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ อ ศึกษ า ว่า ปัจ จัยที่ส่ ง ผล ต่ อ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน
หนองเป็ดน้้า เขตต้าบลโคกกรวด อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาตัวแปรอธิบาย ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้า  
ต้าบลโคกกรวด  อ้าเภอเมือง  จ. นครราชสีมา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษางานวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ใช้แบบ
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ จ้านวน  
121 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro  
Yamane การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ค้านวณค่าสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาคือค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอ มพิ ว เต อ ร์ค้ า นวณค่ า สถิ ติ  ส ถิ ติที่ ใ ช้
สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson’s 
Product Moment  Correlation  Coefficient)  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ชุมชน

บ้านหนองเป็ดน้้า  ต้าบลโคกกรวด  อ้าเภอ 
เมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่  1  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ภา พ รวม ขอ ง ผู้สูง อ า ยุในชุม ชน 

พบว่ามีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลเป็นด้าน
การศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพ  งานอดิเรกที่
ท้าและสภาวะสุขภาพนั้นอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.32  มีคะแนนต่้าสุด
เท่ากับ  18  คะแนน สูงสุดเท่ากับ 33 คะแนน
โดยพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 79.3 
อยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 19.0 และอยู่ใน
ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ  1.7    

ส่วนที่  2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ภา พ รวม ขอ ง ผู้สูง อ า ยุในชุม ชน 

พบว่ามีปัจจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  21.40  มีคะแนนต่้าสุด
เท่ากับ 15  คะแนน สูงสุดเท่ากับ  29  คะแนน
โดยพบว่า  ผู้สูงอายุในชุมชนปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ  81.3  
อยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 8.3 และอยู่ใน
ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ  10.7 

ส่วนที่  3  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม 

พบว่ามีปัจจัยด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
81.98  มีคะแนนต่้าสุดเท่ากับ  45  คะแนน 
สูงสุดเท่ากับ  95  คะแนนโดยพบว่า ผู้สูงอายุ
ในชุมชนปัจจัยสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ  85.1  อยู่ในระดับ
มาก คือ ร้อยละ 14  และอยู่ในระดับน้อยคิด
เป็นร้อยละ  0.8 
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สรุปผลตามสมมุติฐาน 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่ศึกษา 

         n=121 

ปัจจัยที่ศึกษา                                     r         p-value 

 
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล                . 314            .000 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ                        .233             .010 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  .471            .000   
*p-value 

ปั จจัยพื้ นฐานส่ วนบุ คคลมี ความ 
สัมพันธ์ในเชิงบวก กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้าอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้าอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.0 01 

ปัจจัยความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองเป็ดน้้าอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการท้างาน

รวมกันให้กับผู้สูงอายุให้ได้น้าประสบการณ์
ความรู้มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง ท้าเป็น

ชมรมหรือสโมสรของแต่ละชุมชน ผู้สูงอายุ
แต่ละชุมชนจะได้มีบทบาทเละมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

2. จัดตั้งชมรม/โครงการเพื่อรณรงค์
การวางแผนให้มีผู้สูงอายุตนแบบ มาพบกับผู้
ที่ก้าลังเข้าสู้วัยผู้สูงอายุ เพื่อน้ามาพูดคุยและ 
สร้างแนวทางในการด้าเนินชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้สู ง อา ยุ รุ่น ต่อ ไปซึ่ งก็ เข้ า กับ ปัจ จุบัน ที่
สังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุเป็นส่วน
ใหญ่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ 

เพิ่มเติม เช่น สภาวะสภาพอากาศที่แปรปรวน
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนื่องจาก
ทั้ง 2 ข้อปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และท้าวิจัยต่อเนื่อง เร่ือง การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุของผู้ที่ได้รับฟังประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุ ได้เข้าอบรมเตรียมพร้อมเข้าก่อนสู่
วัยผู้สูงอายุ กับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมวางแผน
อบรมและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัย
สูงอายุ 
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