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รายงานการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบัการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors Relating to Lifestyle of the Elderly in Ban Mai Sub - district, 
Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 

 
ยุวดี  สุหงษา1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ประชากร คือ ผูสูงอายุ
ตั้งแต 70 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 1,282 คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 305 คน  และเทียบบัญญัติไตรยางศ
จากผูสูงอายุที่อาศัยอยูในตําบลบานใหมทั้ง 
12 หมูบาน แลวสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพของ
เ ค รื่ อ งมื อ  คว ามตร งของ เนื้ อห า  โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
ที่จะศึกษาในเขตตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน แลวนํามา
วิ เคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใช สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ไดคาความ

เชื่อมั่น .86 สถิติทําการวิเคราะห ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หา
ความสัมพันธโดยการทดสอบแบบไคสแควร 
กําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนเพศไมมีความสัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอายุ ปจจัยครอบครัว ประกอบ 
ดวย ลักษณะครอบครัว และจํานวนบุตรไมมี
ความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  
ปจจัยเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบดวย 
รายได อาชีพหลัก ภาระหนี้สิน และการเปน
สมาชิกกลุมมีความสัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
คําสําคัญ  การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The objective this study was to 

investigate the problems that had association 
with the lifestyle of the elderly in Ban Mai 
Sub - district, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province. The population were 
1,282 elderly aged from 70 years and over 
living in Ban Mai Sub - district, Mueang 
District, Nakhon Ratchasima Province.  The 
sample were 305 elderly abtained from Taro  
Yamane’s were used for the study with 
simple random sampling. 

Data were collected by interview 
with interview form having been tried out 
with similar 30 individuals in Kok Kruad 
Sub – district, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province, for its reliability with 
.86 coefficient alpha of Cronbach.  Data 
were analysed for percentage, average, 
standard deviation, and correlation with the 
Chi - square test.   

The results showed that personal 
factors including age, marital status, and 
level of education had association with the 
living of the elderly at a statistical 
significance level of .05.  While gender had 
no relation with lifestyle of the elderly.  
Family factors including the number of 
children in a family had no relation with the 
lifestyle of the elderly.  Socioeconomic 
factors including income, occupation, having 
debt, and a membership of financial group 

had association with the lifestyle of the 
elderly at a statistical significance level of 
.01. 
 
Keyword  Lifestyle of the Elderly 
 
ความเปนมา 
 ผูสูงอายุนับเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาของประเทศในขณะนี้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมปจจุบัน
มีผลกระทบโดยตรงตอแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การแพทย และสาธารณสุขมีมาก
ขึ้ น ทํ า ให ป ร ะช าก รมี คุ ณภ าพชี วิ ต ที่ ดี
โดยเฉพาะผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มจํานวน
สูงขึ้น  ปจจุบันผู สูงอายุในประเทศไทยมี
ประมาณ 5 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 8.1 
และคาดวาผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2558 จะมี 8 
ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10.9 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และจะเพิ่มเปน 12 ลาน
คน ในป พ.ศ. 2568 คิดเปนรอยละ 15.7 ของ
ประชากรทั่วประเทศ (กองวางแผนทรัพยากร
มนุษย ,  2542)  และจากการสํ า รวจการ
เปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย      
พ.ศ. 2542 - 2543 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
พบวา อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและเพศ
หญิง กลาวคือ เพศชายมีอายุเฉลี่ย 72 ป เพศ
หญิง มีอายุเฉลี่ย 75 ป แนวโนมการเพิ่ม
จํานวนของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุตอนตน 
(อายุ 60 - 69 ป) มีมากกวาผูสูงอายุตอนปลาย 
(อายุ 70 ป ขึ้นไป) แตแนวโนมจํานวน
ผูสูงอายุตอนปลาย จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจาก
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การแพทยและการสาธารณสุขที่มีความ
เจริญเติบโต และพัฒนามากขึ้นตามลําดับจึง
ทํ าใหคนไทยมีอายุยืนยาว  ซ่ึ งอีกไมกี่ป
ขางหนาผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น สังคมจึงตอง
ใหความสนใจตอประชากรผูสูงอายุอยาง
จริงจังเพื่อเตรียมตัวเปนผูสูงอายุอยางมีคุณคา 
มีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และ
สังคม 
 จังหวัดนครราชสีมา  เปนจังหวัด
ขนาดใหญมีประชากรประมาณ 2,531,279 คน 
และมีผูสูงอายุประมาณ 295,706 คน คิดเปน
รอยละ 10.5 ของประชากรทั้งหมด ถือวาเปน
จังหวัดที่มีผูสูงอายุมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
การณวา ในป 2563 ประชากรของจังหวัด
นครราชสีมาจะเพิ่มเปน 2,934,394 คน และ
จะมีผูสูงอายุประมาณ 540,461 คน คิดเปน 
รอยละ 18.42 (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2553) แสดงใหเห็นวา
จั งหวัดนครราชสีมาไดก าว เข าสู สั งคม
ผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบแลว 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยตระหนัก
วาผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และสําคัญ
อยางยิ่งตอสังคม และครอบครัวสมควรไดรับ
การเหลียวแล ยกยอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น และเหมาะสมสอดคลองกบัวฒันธรรม 
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูวิจัยจึงมีความ
สนใ จที่ จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง   
ผูสูงอายุตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด              
นครราชสีมา เนื่องจากพบวามีอัตราผูสูงอายุ  
70 ป ขึ้นไป คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราผูสูงอายุของตําบล โดยศึกษาการดําเนิน

ชีวิตของผูสูงอายุ และปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ผลการศึกษาดังกลาว
จะนําไปใช เปนขอมูลพื้นฐาน  และเปน
แนวทางในการจัดบริการวางแผนรองรับ
ปญหา ผู สู งอายุ ในอนาคต  และนํ าแนว
ทางแกไขปญหาการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุมผูสูง อายุที่อาศัยอยูในตําบลบานใหม
ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อทราบการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุที่มีอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ครอบครัว ปจจัยเศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่  1 ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษา มีความ สัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุ 

สมมติฐานที่  2 ปจจั ยครอบครั ว 
ไดแก ลักษณะของครอบครัว และจํานวน
บุตร มีความ สัมพันธกับการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุ 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยเศรษฐกิจและ
สังคม ไดแก รายได อาชีพหลัก ภาระหนี้สิน 
การเปนสมาชิกกลุม มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 70 ป ขึ้นไป ที่อาศัย
อยู ตํ าบลบ านใหม  อํ า เภอ เมือง  จั งหวัด
นครราชสีมา จํานวน 1,282 คน หาขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  ได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 305 คน และเทียบ
บัญญัติไตรยางศจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
ตําบลบานใหมทั้ง 12 หมูบาน แลวสุม
ตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัย
สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ความตรงของเนื้อหา สถิติทําการ
วิ เคราะห  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติหาความสัมพันธ
โดยการทดสอบแบบ Chi - square   
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60 มี
อายุระหวาง 75 – 79 ป สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสคู รอยละ 54.1 ระดับการศึกษาสวน
ใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 
รอยละ  58.4 ลักษณะครอบครัวสวนเปน
ครอบครัวขยาย รอยละ 72.5 และมีจํานวน
บุตร 5 คน ขึ้นไป รายไดสวนใหญต่ํากวา 
2,000 บาท รอยละ 33.4 และไมไดประกอบ
อาชีพ  รอยละ  45.6 และไมมีภาระหนี้ สิน  
รอยละ  68.9 สวนใหญ เปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ รอยละ 49.5  

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในดาน
ตางๆ ปรากฏดังนี้ มีการปฏิบัติตัวในการ
ดําเนินชีวิตดานการบริโภคอาหารอยูในระดับ
ดี สวนใหญรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเปน
ประจํา รอยละ 69.5 การปฏิบัติตัวในการ
ดําเนินชีวิตดานการออกกําลังกายอยูในระดับ
ปานกลาง สวนใหญออกกําลังกายอยางนอย 
25 – 30 นาที ปฏิบัตินานๆ คร้ัง รอยละ 44.3 
การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการ
พักผอนนอนหลับอยูในระดับปานกลาง สวน
ใหญนอนหลับพักผอนอยางนอยคืนละ 6 – 8 
ช่ั วโมง  ปฏิบัติ เปนประจํ า  รอยละ  59.3       
ก า รปฏิ บั ติ ตั ว ในก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ด า น
ความสัมพันธกับครอบครัวและชุมชนอยูใน
ระดับดี สวนใหญคิดวาบุตรหลานรักใครเอา
ใจใสดูแล ปฏิบัติ เปนประจํา รอยละ  62.2  
การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญรวมงานพิธีทางศาสนา เชน การเขา
วัดทําบุญ  ปฏิบัติ เปนประจํา  รอยละ  57.7  
และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการ
ทํากิจกรรมในยามวางอยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญ หากิจกรรมทําเมื่อมีเวลาวาง ปฏิบัติ
บอยครั้ง รอยละ 44.3 

ป จ จั ยส วนบุ คคลด าน เพศไม มี
ความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 สวนอายุมี
ความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 สถานภาพสมรส
มีความสัมพันธกับการดํ า เนินชีวิ ตของ
ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 และระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1  

ปจจัยครอบครัวดานลักษณะครอบครัว 
และจํานวนบุตรไมมีความสัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2   

ปจจัยเศรษฐกิจและสังคมดานรายได 
ดานอาชีพหลัก ดานภาระหนี้สิน และดานการ
เปนสมาชิกกลุมมีความสัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 3   
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุใน
ดานตางๆ ปรากฏดังนี้ มีการปฏิบัติตัวในการ
ดําเนินชีวิตดานการบริโภคอาหารอยูในระดับ
ดี สวนใหญรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเปน
ประจํา  รอยละ  69.5 การปฏิบัติตัวในการ
ดําเนินชีวิตดานการออกกําลังกายอยูในระดับ
ปานกลาง สวนใหญออกกําลังกายอยางนอย 
25 – 30 นาที ปฏิบัตินานๆ คร้ัง รอยละ 44.3 
การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการ
พักผอนนอนหลับอยูในระดับปานกลาง สวน
ใหญนอนหลับพักผอนอยางนอยคืนละ 6 – 8 
ช่ั วโมง  ปฏิบัติ เปนประจํ า  รอยละ  59.3       
ก า รปฏิ บั ติ ตั ว ในก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ด า น
ความสัมพันธกับครอบครัวและชุมชนอยูใน
ระดับดี สวนใหญคิดวาบุตรหลานรักใครเอา
ใจใสดูแล ปฏิบัติ เปนประจํา รอยละ  62.2  
การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการเขา

รวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญรวมงานพิธีทางศาสนา เชน การเขา
วัดทําบุญ  ปฏิบัติ เปนประจํา  รอยละ  57.7  
และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตดานการ
ทํากิจกรรมในยามวางอยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญ หากิจกรรมทําเมื่อมีเวลาวาง ปฏิบัติ
บอยครั้ง รอยละ 44.3 

2.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความ 
สัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สวนเพศไมมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุ จึงยอมรับสมมติ ฐานขอที่ 1 ได
บางสวน  

3.  ปจจัยครอบครัว ประกอบดวย 
ลักษณะครอบครัว  และจํานวนบุตร ไมมี
ความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
ตํ า บ ลบ า น ใหม  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา จึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 2  

4.  ป จ จั ย เ ศ ร ษ ฐกิ จ แ ล ะสั ง ค ม 
ประกอบ ดวย รายได อาชีพหลัก ภาระหนี้สิน 
และการเปนสมาชิกกลุม มีความสัมพันธกับ
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงยอมรับ
สมมติฐาน ขอที่ 3  

 
ขอเสนอแนะ 

1.  เชิงปริมาณเนนการศึกษาภาพ รวม 
ควรขยายพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทุกตําบล 
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนําผลที่
ไดมาเปรียบเทียบกัน  และศึกษาแนวทาง
แกปญหา หรือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตอไป  
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2.  ควรมีการวิจัยในดานปญหา และ
ความตองการของผูสูงอายุกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหลักรอย เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไป
วางแผนปรับปรุงกลยุทธในการสงเสริม
สุขภาพผู สูงอายุ  หรือสรางนโยบายใหม

เพื่อใหสามารถแกปญหา และสอดคลองกับ
ความตองการของผูสูงอายุตอไป 

3.  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของนาจะทํา
วิจัยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่มี
อายุยืนยาว เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นของผูที่
จะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุตอไป 
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