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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ และ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 298 คน ซึ่งได้มา
โดยใช้สูตรค านวณของทาโร  ย ามา เน่  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ  ด้ านการดูแลสุขภาพ  ด้านความ
ต้องการการสนับสนุน ด้านกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ตามล าดับ 
 2. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีเพศ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ, 
เทศบาลต าบลบ้านบัว, จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare elderly’s lifestyle in 
Banbua Subdistrict Municipality, Mueang 
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District, Burirum Province, classified by 
gender and educational level.  The sample 
consisted of 298 elderly in Banbua Subdistrict 
Municipality, desired through Taro Yamane’s 
method. The rating scale questionnaire was 
used as the tool. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test and Scheffe’s method. 
              The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The elderly had opinion on 
lifestyle in Banbua Subdistrict Municipality, 
Mueang District, Burirum Province, as a 
whole and in aspects at the high level, 
ranked in order of government service, 
health care, supporting needs, elderly 
activity and lifestyle aspects, respectively.    

2. The elderly with different gender 
and education level had opinion on lifestyle 
in Banbua Subdistrict Municipality as a 
whole and in aspect with no difference. 
 
Keywords: Elderly’s Lifestyle, anbua 
Subdistrict Municipality, Burirum Province 
 
บทน า 
 ผู้สูงอายุเป็นบุคคลส าคัญในสังคม 
ซึ่งมีพลังความคิด มีความสามารถและมี
ประสบการณ์สูงในการพัฒนาตนเองและ
สังคมส่วนรวมผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคล
ของสังคมไทย  ดังนั้น  ผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคล
ที่สมควรได้รับการยกย่องนับถือและการ

ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นบุคคล
ที่ควรจะต้องได้รับการดูแลและการเอาใจใส่
ในด้านสุขภาพพลานามัยและการใช้ความรู้
ประสบการณ์ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและเป็นบุคคลที่ต้องมีโอกาสเข้าท างาน
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมตาม
ก าลังความสามารถและความต้องการของตน 
 การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากรของประเทศไทย  การลดลงของ
อัตราการเกิดและอัตราการตายท าให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (Ageing Society)  
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรทั้งใน
ด้านสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
ซึ่งเป็นปีแรกที่สัดส่วนประชากรไทยขึ้นถึง
ระดับร้อยละ 10 ซึ่งหมายความว่าประชากร
ไทย 9 คนต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คนและมี
แนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (ส านัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2550 : 27) 
ปัญหาภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทย
น าสู่ความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับ
ภาระทางสังคมที่ส าคัญที่ผู้ใหญ่วัยแรงงาน
ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น (เกื้อ  วงศ์บุญสิน, 
2549: 43) แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวแต่
มิได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
จะดีตามไปด้วยเนื่องจากปัจจัยสภาพร่างกาย
ที่ทรุดโทรมสภาพแวดล้อมที่แย่ลง สภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบครอบครัว
ขย า ยกลาย เป็ น ระบบครอบครั ว เ ดี่ ย ว
วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลด
น้อยลงท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้นใน
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ขณะที่ วั ยท า ง านมี สั ดส่ วนน้ อยลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประชากรเด็กและผู้สูงอายุซึ่ง
หากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคม
และในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   (ศูนย์การเฝ้า
ระวังและเตือนภัยทางสังคม,  2550 : 12)  โดย
สถานการณ์ทางด้านประชากรของไทยใน
อนาคตมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีประชากร 
63.8 ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 66.4 
ล้านคนในปี 2569 จากนั้นจะค่อยๆลดลง
เหลือ 63.9 ล้านคนในปี 2583 โดยพบว่า
จ านวนและสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.7 ล้านคน
หรือร้อยละ 4.9 ของจ านวนประชากรรวมใน
ปี 2513 เป็น 8.4 ล้านคนหรือร้อยละ 13.2 ใน
ปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น17.6 ล้านคนหรือร้อย
ละ 26.6 ในปี 2573 และ 20.5 ล้านคนหรือ
ร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย,  2556)  แสดงให้เห็น
ว่า ประเทศไทยก าลังย่างเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
(Ageing Society) อย่างมีนัยส าคัญและรวดเร็ว
โดย 50 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2503–2553) มี
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มจากร้อยละ 
5 เป็นร้อยละ 13 (จาก 1.2 ล้านคนเป็น 8.4 
ล้านคน) และคาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
2583) จะเพิ่มเป็นร้อยละ 31 (20.5 ล้านคน) 
ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่
ในวัยพึ่งพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ
ทั้งนี้ในอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิงคโปร์
เท่านั้นที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 30 ใน

อีก 30 ปีข้างหน้า (ศิริวรรณ  อรุณทิพย์
ไพฑูรย์,2557 : 1) 
 ปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุไทย คือ 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่  ความยากจน 
รายได้น้อยไม่มีรายได้  ต้องเผชิญกับภาวะ
ยากไร้   รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัย  มีโรคประจ าตัวซึ่งเกิดจากโรคไม่
ติดต่อ  เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหลอด
เลือดสมอง  โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  
กลุ่มอาการสมองเสื่อม  โรคข้อเลื่อนภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่ได้  ภาวะซึมเศร้า  และการ
หกล้ม  เป็นต้น  (สุทธิชัย   จิตะพันธ์กุล ,  
2543:70)  การด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มี
บริการส าคัญท่ีเป็นที่รู้จักดีของผู้สูงอายุในเขต
ชนบทได้แก่  บริการรักษาพยาบาลฟรีส าหรับ
ผู้สูงอายุ (ก่อนที่รัฐจะจัดบริการโครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค )บริก ารหน่ วยแพทย์
เคลื่อนที่  บริการบัตรทอง  30  บาท  บริการ
ส ถ านส ง เ ค ร า ะห์   บ ริ ก า ร เ บี้ ย ยั ง ชี พ  
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน  บริการ
ชมรมผู้สูงอายุ บริการลดหย่อนค่าโดยสาร
รถไฟ เป็นต้น 
 แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่ชัดเจนต่อการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุโดยรวม  
แต่รัฐก็มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากรทางสังคม  
การขาดแคลนฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผู้ สู งอายุ ใน เขตชนบทจึ งส่ งผลให้ ก าร
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
ชนบทไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจัง
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และต่อเนื่องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ  
แม้ว่ารัฐจะออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดย
ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
การก าหนดให้มีการสร้างระบบการดูแล
ผู้สู งอายุ ในชุมชน การส่ง เสริมกองทุน
ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาจึงสนใจศึกษาการด า เนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัวอ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ผลที่ได้จากการศึกษา
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการ
บริการและดูแลให้ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการด า เนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัวอ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 

2. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัวอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้ก าหนดเนื้อหาใน
การศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านการได้รับการบริการ
จากภาครัฐ ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้าน
การดูแลสุขภาพ ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
และด้ านคว ามต้ อ งก าร การสนั บสนุ น 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, 2553) 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ประชากรคือ  ผู้สู งอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 1,175 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 คน 
  ขอบเขตด้านพื้นที่  คือ เทศบาล
ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ (Independent  
Variables)  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัวอ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา 
  2) ตัวแปรตาม (Dependent  
Variables)  คือ ความคิดเห็นต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ  5  ด้าน คือ ด้านการได้รับ
การบริการจากภาครัฐ  ด้ านการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน  ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้าน
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กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  และด้านความ
ต้องการการสนับสนุน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่  10  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรที่ศึกษา  คือ  ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน  1,175  คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ  ผู้สูงอายุ
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามา
เน่  (Taro  Yamane,  1973  อ้างถึงใน บุญชม  
ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ  .05  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  
298.41  คน  การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
298  คน  แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน  
โดยค านวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือก
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพื่ อสอบถามความคิด เห็นของผู้สู งอายุ  
จ านวน  1  ฉบับ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  มี ลั กษณะ เป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 

 ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

2) แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  จากผู้เชี่ยวชาญ  2  ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
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5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out)  กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตเทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  40  คน 

6) น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) เพื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7) น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ ศึ กษาด า เนินการตามขั้ นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลบ้านบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการวิ เคราะห์
ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิ เ ค ร า ะห์ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ขอ ง
ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต  โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ใช้ค่า  F-test  (One way 
ANOVA)  t–test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
 1) ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถ ามทั้ ง ฉบั บ โ ด ย ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิ ติ พื้ น ฐ าน  ได้ แ ก่  ค่ า ค ว ามถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
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(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 172  
คน (ร้อยละ 57.72) รองลงมาเป็นเพศชาย  
จ านวน  126  คน  (ร้อยละ  42.28) ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า  
จ านวน 154 คน (ร้อยละ 51.68) จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 144 คน (ร้อยละ  
48.32) 

2. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.01)   
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐ ( x = 
4.20)  ด้านการดูแลสุขภาพ  ( x = 4.02)  ด้าน
ความต้องการการสนับสนุน  ( x =3.96)  ด้าน
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ( x =3.95)  และด้าน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  เป็นดังนี้ 
  1) ด้านการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  ดังนี้  ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมา
ดูแลผู้สูงอายุ  เช่น จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุ  บุคลากรทางการแพทย์สนใจ
รับฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่านเมื่อ
ท่านเข้ารับบริการ  ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ
ได้ให้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดี และท่าน
รู้สึกพอใจ  มีบุคลากรจากภาครัฐมาให้ความรู้
ในเรื่องสุขภาวะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต  การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
  2) ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้   ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแล
ช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
สมรส  ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  เมื่อมี
เรื่องที่ไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วย
ความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ  เมื่อมีความ
ทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน หรือเพื่อนสนิท
เพื่อเป็นการระบายความทุกข์ใจ  ความพอใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว 
เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลีย้งดูบุตรหลาน 
  3) ด้ า นก า รดู แ ลสุ ข ภ าพ  ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้   ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแล
ช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
คู่สมรส  ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  เมื่อมี
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เรื่องที่ไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วย
ความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ  เมื่อมีความ
ทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน หรือเพื่อนสนิท
เพื่อเป็นการระบายความทุกข์ใจ  ความพอใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว 
เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
  4) ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  
ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
ในสังคม เช่น ชุมชน วัด  ตามก าลังและ
ความสามารถความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามก าลัง
และความสามารถ การไปร่วมงานต่างๆ ท่ี
ชุมชนจัดขึ้นเช่น งานปีใหม่ งานบุญประจ าปี 
เป็นต้น เมื่อมีเวลาว่าง  หากิจกรรมที่
เพลิดเพลินท าเช่น การปลูกต้นไม้ การไป
ท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในวันพระ และ
วันส าคัญทางศาสนา บุตรหลานพาไปเที่ยว
พักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น 
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น 
  5) ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร
สนับสนุน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ เช่น ที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ต้องการการอ านวยความสะดวกในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ สถาน
บริการทางการแพทย์ในชุมชนท่ีสามารถ 
รองรับผู้ ป่ วยสู งอายุ ได้ เพี ยงพอ  ข้อมูล  
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สิทธิการคุ้มครอง  
การบริการทางการแพทย์  มีกิจกรรม

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย กลุ่มจิต
อาสา   

3. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศต่างกัน  
มีความคิด เห็น เกี่ ยวกับการด า เนินชี วิ ต
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
บัว  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด า เนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายผลได้  
ดังนี้ 
 1. ผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลบ้านบัว  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการ
ได้รับการบริการจากภาครัฐ ด้านการดูแล
สุขภาพ  ด้านความต้องการการสนับสนุน  
ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และด้านการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยด้านการได้รับการ
บริการจากภาครัฐ  ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า
ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแล
ผู้สูงอายุเช่นจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ  ชมรม
ผู้สูงอาย ุ สอดคล้องกับ  ส านักบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น (2539 : 3) ที่กล่าวถึงการกระจาย
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อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่า
ภายใต้หลักการแห่งความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองนี้ ท้องถิ่นอาจด าเนินการใดๆ 
อันน ามาซึ่งความผาสุก ผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมของส่วนรวม คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ กฎหมายบ้านเมืองหรือ
นโยบายของรัฐชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
ภายใต้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง
มีขอบเขตเพียงใดจึงก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
รูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศใน
ส่วนที่เป็นรายละเอียด  การปกครองตนเอง
และการจัดท าบริการสาธารณะของประชาชน
ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
หรือองค์กรทางการบริหารที่เรียกว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยทั่วไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นองค์กรของ
รัฐตามกฎหมาย การจัดท าบริการสาธารณะ
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกันกับองค์กรของ
รัฐบาลกลางแต่มีความแตกต่างกันตรงที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อการ
จัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะเฉพาะ
ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
เท่านั้น ไม่มีอ านาจครอบคลุมไปทั่วประเทศ
ดังเช่นองค์กรของรัฐบาลกลาง นอกจากนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขึ้นตรงต่อ

องค์กรของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการ
บังคับบัญชาเหมือนหน่วยงานของรัฐบาล
กล า งที่ อ า จมี ภ า รกิ จห รื อ อ า จมี หน่ ว ย
ด าเนินการอยู่ในภูมิภาคหรือท้องถิ่น (แต่อาจ
ให้ความร่วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่เป็น
องค์กรทางการบริหารที่มีความเป็นอิสระ
ทางการบริหารในตัวเองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสถานะเสมอกัน เท่า
เทียมกัน ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
มีอ านาจเหนือกว่ากันเนื่องจากถือว่าท้องถิ่น
ทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะมีขนาดหรือความเจริญ
ทางเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันเพียงใด ย่อมมี
ความเสมอกันในหลักการแห่งสิทธิชุมชน 
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหรือปัจเจกบุคคล 
ไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากดีมีจนอย่างไรก็มี
สถานะแห่งความเป็นพลเมืองของรัฐเท่าเทียม
กัน ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้สูงอายุมี
ความต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแล
ช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
(2541 : 37-38)  ได้สรุป  ความต้องการของ
ผู้สูงอายุแบ่งได้เป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
  1) ความต้องการด้านร่างกาย คือ  
ต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  
ต้องการการช่วย เหลือดูแลอย่ างใกล้ชิด  
ต้องการที่อยู่อาศัย อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี  
ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย  
ต้องการมีผู้ ดู แล เมื่ อย าม เจ็ บไข้ ได้ป่ วย  
ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล
ที่สะดวก รวดเร็ว  ต้องการได้รับบริการ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ต้องการได้
พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ต้องการ
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บ ารุงรักษาร่างกาย และออกก าลังกาย
อย่างสม ่าเสมอและความต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  2) ความต้องการทางด้านจิตใจ
ของผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนทางด้านร่างกายและ
สังคมท าให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย
ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นว่าผู้สูงอายุจะปรับปรุงและพัฒนาจิตใจ
ตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น และสามารถ
ควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาว คนสูงอายุจะมี
ความสุขุมเยือกเย็นมากขึ้น แต่การแสดงออก
ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของคนคนนั้น 
  3) ความต้องการทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ได้แก่ ต้องการได้รับ
ความสนใจจากผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการ
ช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตาม
ความถนัด ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
จากครอบครัว และสังคม ทั้งทางด้านความ
เป็นอยู่ รายได้บริการจากรัฐ ต้องการมีชีวิต
ร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนและสังคม ต้องการพึ่งพาคนอื่น ให้
น้อยลงไม่ต้องการความเมตตาสงสาร  และ
ต้องการประกันรายได้ และประกันความชรา
ภาพปัญหาความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้สูงอายุต่อบริการสวัสดีการสังคมต่าง ๆ
นั้นพบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพมาก
ที่สุด ดังนั้นความต้องการของผู้สูงอายุคือ การ
ได้รับการรักษาฟรีไปตลอดชีวิตและการรักษา
ที่ดีจากภาครัฐ ปัญหารองลงมา ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจนจึง
ต้องการและคาดหวัง ให้รัฐเป็นผู้จ่ายค่าเลี้ยงดู
ตลอดชีวิต หรือเรียกว่าเบี้ยยังชีพ 
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจและอารมณ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตมนุษย์เมื่อชีวิตย่างเข้า
สู่วัยชรา อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของ
แต่ละบุคคล ได้แก่ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต 
เ จ ต ค ติ ที่ มี ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ บุ ค ค ล อื่ ๆ 
ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ 
และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยปกติ
คนวัยนี้มักจะจู้จี้ ขี้บ่น หงุดหงิด โมโหง่าย
และใจน้อยอันถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ของวัย  แต่พฤติกรรมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่
พบได้มาก ได้แก่ อาการซึมเศร้าจากภาวะที่มี
การสูญเสีย และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดทิ้ง  
ซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่มีการสูญเสียสิ่งต่างๆ 
หลายอย่างในวัยนี้ นับตั้งแต่ร่างกายที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงท าให้ภาพลักษณ์ของตนเอง
เปลี่ยนไป ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองหรือเป็นอิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลง
ไปกว่าเดิม การสูญเสียคู่ชีวิตหรือเพื่อนร่วม
รุน่ภาวะสูญเสียดังกล่าวหากยิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ 
กันหรือในระยะ เวลาใกล้กันก็ ยิ่ งท าให้
ผู้สูงอายุมีความล าบากที่จะเผชิญกับความเป็น
จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนึกถึงว่าตนเอง
ก าลังคืบคลานเข้าสู่ภาวะนั้นเช่นกัน 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีเพศและระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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ด า เนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคล
ในเรื่องเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่
ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้สูงอายุแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการอ านวยความสะดวกใน
การเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของ
รัฐ  หรือการสถานที่สาธารณะต่างๆ 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีสถานบริการ
ทางการแพทย์ในชุมชนที่สามารถ รองรับ
ผู้ป่วยสูงอายุได้เพียงพอ 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่ท า

ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูล  ข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์  สิทธิการคุ้มครองการบริการทาง
การแพทย์ 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เป็นส่วนส าคัญในการน า เสนอในระดับ
นโยบาย เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้มีการ
ปรับอัตราเบี้ยยังชีพต่อเดือนให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ และการตอบสนองความ
ต้องการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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