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การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาคูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว มีวตั ถุประสงค์
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เพื่อสร้าง
และประเมินคุณภาพคูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว 3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ
คูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60–79 ปี จำ�นวน 394 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มี 2 ประการ คือ 1) องค์ประกอบ
ภายใน ได้แก่ สุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา สิง่ แวดล้อม และสวัสดิการคุม้ ครอง ในการสร้างและประเมินคุณภาพคูม่ อื เกีย่ ว
กับเนือ้ หาด้านการเตรียมความพร้อมผูส้ งู อายุ การส่งเสริมกิจกรรมผูส้ งู อายุโดยครอบครัวอย่างหลาก
หลาย การส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับผู้สูง
อายุ และการศึกษา วิจัย ประเมินผลโครงการผู้สูงอายุ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาคู่มือสำ�หรับ
ครอบครัวสามารถนำ�ไปใช้ได้ง่าย ควรจัดอบรมให้กับผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ บุคลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจัยในรูปแบบอื่น
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This research had three objectives, 1) to study and analysis the quality of
life of the elderly domain, 2) to create and examine quality of handbook, 3) to
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study the satisfaction of the elderly to the handbook, through used of quantitative
research. The sample size was about 394, there were the elderly (60-70 years), who
live in Surin province A questionnaire was used for collecting data, and was analyzed
by basic statistic; frequency, percentile, mean, and standard deviation.
Conclusions: the research is found that the quality of life of the elderly has
two aspects; 1. internal domain; physical health and mental health, 2. external
domain, there are economic, social and culture, education and local wisdom,
environment, and social welfare. Handbook is created and examined on the content
of elderly preparing, elderly activity supported by family, social welfare supported,
management administration and personal development for the elderly, and study,
research, and project evaluation about the elderly. Satisfaction of the elderly to
the handbook is the highest, ( X = 4.86). Suggestion: the handbook should be easy
for the elderly care taker training, personal office, and government office.
Key words : Handbook, Elderly, Quality of Life, Family, Elderly Care Taker

บทนำ�

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Economic and Social Committee of Asia and Pacific) ได้
ดำ�เนินการขับเคลื่อนโดยการจัดประชุมโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขึ้นครั้งแรกในปี 2525 ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ซึง่ แผนงานระหว่างประเทศว่าด้วยการดำ�เนินงานด้านผูส้ งู อายุได้เกิดขึน้ เป็นครัง้
แรกโดยรัฐบาลทุกประเทศตกลงร่วมกันให้สำ�รวจประชากรผู้สูงอายุ และระบุไว้ว่า ประชากรเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ มิใช่เป็นเพียงปัญหาที่ผู้สูงอายุเผชิญอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการชั่วชีวิตที่จำ�เป็น
ต้องมีการเอาใจใส่ และเตรียมการอย่างเร่งด่วนในด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และอืน่ ๆ อนึง่ จาก
การอนุมตั แิ ถลงการณ์เกีย่ วกับผูส้ งู อายุในปี 2545 สมัชชาสหประชาชาติ โดยมติที่ 50/141 ปี 2548
ได้มอบหมายคณะกรรมการประจำ�ภูมิภาคของสหประชาชาติจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานด้านผู้สูง
อายุสำ�หรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกิ จึงจัดประชุมระดับภูมภิ าคเกีย่ วกับแผนปฏิบตั กิ ารด้านผูส้ งู อายุแห่งภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิก ณ เมืองมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอนุมัติหลักการของแผนปฏิญญามาเก๊า
และแผนเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้สมาชิกและภาคีสมาชิกสามารถปฏิบตั ติ ามแผนดำ�เนินงานมาเก๊าได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทำ�ชุดแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ที่ประชุม ครั้งที่ 56 เดือนมิถุนายน ปี 2543 ทั้งนี้ โดยหวัง
ว่าแนวทางฉบับนี้จะเป็นนโยบายเพื่อให้รัฐบาล องค์กรอิสระ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอืน่ ได้ใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป
นโยบายในระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นปัญหาและความสำ�คัญของประชากรผู้สูงอายุ ที่มี
จำ�นวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ จำ�เป็นต้องใช้ยทุ ธศาสตร์ในการรองรับและแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสำ�คัญต่อการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชนทีม่ ตี อ่
ผู้สูงอายุ แม้ว่าความสามารถของครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุจะเกิดความกดดันในประเด็นเกี่ยว
กับการขยายตัวของเมือง การอพยพของแรงงาน การว่างงาน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ ครอบครัว
ก็ยงั คงเป็นผูท้ �ำ หน้าทีใ่ ห้การดูแลชัน้ ต้นสำ�หรับผูส้ งู อายุจ�ำ นวนมาก อย่างไรก็ตามจำ�นวนผูส้ งู อายุที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการพึ่งพาผู้อื่นและเกิดความพิการกำ�ลังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความสามารถของ
ครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุลดลง ผลจากการสำ�รวจในปี 2545 เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งจัดทำ�โดย
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ (ESCAP) ในองค์การสหประชาชาติ
(United Nation, 2009 : 16–18) แสดงว่า การสนับสนุนผู้ทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การดูแล
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นบ้าน และการอบรมวิธดี แู ลผูส้ งู อายุในครอบครัว บางประเทศอยูใ่ นลำ�ดับความ
สำ�คัญตํ่า อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้ครอบครัวและชุมชนทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจึงจำ�เป็นต้อง
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพจากรัฐบาลและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้บรรลุผลได้ระบุไว้
2 ประการคือ การดำ�เนินมาตรการให้เกิดการอยูร่ ว่ มกันของครอบครัวและความรักใคร่ปรองดองกัน
ของคนในวัยแตกต่างกัน การพัฒนาและบริการระดับชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีครอบครัว
หรือไม่มีครอบครัว และผู้ทำ�หน้าที่ให้การดูแลในครอบครัว เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดส่วนร่วมใน
การดูแลระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรอิสระ และรัฐบาล
สำ�หรับประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากร เนือ่ งจากโครงสร้าง
ของประชากรไทยมี แนวโน้มก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) หรือเรียกว่า ภาวะประชากร
ผู้สูงอายุ (Population Aging) (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2553 : 14) โดยองค์กรสหประชาชาติ
ได้ให้คําจํากัดความของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า ประเทศใดที่มีสัดส่วนประชากร อายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรรวมถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณา
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวมทั้งประเทศ พบว่า ประเทศไทยนั้นกําลังก้าวเป็นสังคม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ประมาณประชากรไทยปรากฏว่า
ประเทศไทยจะมีจาํ นวนประชากรผูส้ งู อายุ (อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป) เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับผลการคาดประมาณประชากรไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 สํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่คาดว่า อีกประมาณ 30 ปี ข้างหน้า หรือ
ภายในปี พ.ศ. 2573 จํานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นประมาณ 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรไทยทัง้ ประเทศ และเมือ่ พิจารณาการกระจายตัวของประชากรผูส้ งู อายุรายภาค พบว่า มีจ�ำ นวน
ประชากรมาก เป็นอันดับที่ 19 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรโลก แต่การเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ไทยมีสัดส่วนที่รวดเร็วจากร้อยละ 8.3 ในปี พ.ศ. 2533 มาเป็นร้อยละ 12.6 ในปี พ.ศ. 2550 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 21.1 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 : 14)
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติท�ำ การสำ�รวจประชากร เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า จังหวัดสุรินทร์มี
ข้อมูลประชากรกลางปีมีทั้งหมด จำ�นวน 142,925 คน จากข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ จากการเพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่เปลี่ยนไปนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน และส่งผลต่อการเกิดปัญหาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุของ
จังหวัดสุรนิ ทร์มผี สู้ งู อายุ ตัง้ แต่อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บลจังหวัด
สุรินทร์ 147 แห่ง จำ�นวน 28,051 คน มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลจากครอบครัว และสภาพ
ร่างกายที่เสื่อมทำ�ให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกิดปัญหาโภชนาการ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของผูส้ งู อายุ อันเป็นสาเหตุน�ำ ไปสูค่ วามเจ็บป่วยเช่นภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเกิน ส่ง
ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา (สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2555 : 3)
อนึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา รวมทั้งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประชากรของประเทศ โดยมีความเชือ่ ว่าถ้าบุคคลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การพัฒนา
ในด้านต่างๆ ก็จะทำ�ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นคำ�ว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นคำ�ที่ใช้ในเชิงเปรียบ
เทียบเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานที่ และการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเคยมีประสบการณ์ อาชีพ
ความสนใจ การศึกษา ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้น�ำ แนวคิดของนักวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ มีแนวคิดที่หลากหลาย คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สามารถดำ�รงชีวติ ให้สอดคล้องตามสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมในการดำ�เนินชีวิตและทรัพยากรที่มีอยู่ (นิพนธ์ คันธเสวี, 2550 : 28)
ครอบครัวมีความหมายอย่างหลากหลาย ตามมุมมองและลักษณะของศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่
จากการศึกษาในเบื้องต้นสำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีกลุ่มนักวิชาการในสาขาและองค์กรต่าง ๆ
ได้ให้ความหมายอย่างหลากหลาย เช่น ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน ได้แก่ สามีภรรยาและ
บุตร คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว ในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
(กสส.) ให้นิยามครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจในการดำ�รงชีวิต
ร่วมกัน รวมทั้งการพึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมาย และทางสาย
โลหิต และบางครอบครัวอาจมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นบางประการจากที่กล่าวมา (สมาคมคห
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เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2550 : 30)
จากสภาพปัจจุบันปัญหาหลักการและความสำ�คัญดังกล่าวทำ�ให้เกิดประเด็นคำ�ถามที่
ต้องการทราบ คือ ประการแรก องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร ประการที่สอง
การสร้างคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัวมีคุณภาพเป็นอย่างไร และประการที่
สาม ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากน้อย
เพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจจัดทำ�โครงการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของ
จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การใช้คมู่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับ
ครอบครัว

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60–79 ปี จำ�แนก กลุ่มอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ
ช่วงอายุ 60–69 ปี และช่วงอายุ 70–79 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 17 อำ�เภอ ได้แก่
เมืองสุรินทร์ ปราสาท สนม สำ�โรงทาบ จอมพระ สังขะ ชุมพลบุรี บัวเชด รัตนบุรี ลำ�ดวน ท่าตูม
พนมดงรัก กาบเชิง ศีขรภูมิ โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และเขวาสินรินทร์ จำ�นวนทั้งสิ้น 101,540 คน
(สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2555 : 10)
2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
   2.1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งตามขนาดของอำ�เภอ ได้แก่
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
    2.2 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก ขนาดอำ�เภอ
ครั้งละ 1 แห่ง ได้ อำ�เภอเมืองสุรินทร์ อำ�เภอสังขะ และอำ�เภอจอมพระ ตามลำ�ดับ โดยมีจำ�นวน
ประชากร ทั้งสิ้น 25,999 คน
     2.3 สุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้สูตรการกำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545 : 195) ที่
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ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้จำ�นวนทั้งสิ้น 394 คน จำ�แนกตาม
ขนาดอำ�เภอ และจำ�แนกตามเพศชาย และหญิง ในจำ�นวนที่เท่ากัน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

พัฒนาประเด็นเนื้อหาจาก สิงหา จันทริย์วงษ์  (2553 : 230–240) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม
การปฏิบัติ โดยครอบครัวมีส่วนร่วม
2. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดปี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
3. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ กองทุนฟื้นฟู
จิตใจ กองทุนสวัสดิการ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ยากไร้
4. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การ
พัฒนาอบรมผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และการประเมินผล ได้แก่ การศึกษาตลอดชีวิต
การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการประเมินผลโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว มีวิธีดำ�เนิน
การวิจยั เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ สร้างและประเมินคุณภาพคูม่ อื
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว รวมทัง้ การศึกษาความคิดเห็นทีพ่ งึ พอใจต่อการ
ใช้คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว โดยมีวิธีดำ�เนินการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยระยะที่ 1
การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การวิจัยระยะนี้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เป็นการเตรียมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากเอกสาร
รายงานการวิจัย ข้อมูลสถิติและนโยบายรัฐ ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ชุมชน เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นคัดเลือกพื้นที่วิจัย คือ จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่
การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 60–79 ปี ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้น�ำ ชุมชนในท้องถิ่น โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่
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การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นดำ�เนินการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลทุกด้านให้ครบถ้วน หากมีข้อมูล
ใดยังไม่ครบถ้วน ก็ดำ�เนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา
สำ�หรับข้อมูลปลายเปิด
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลการสำ�รวจองค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับ
ครอบครัว
การวิจัยระยะที่ 2
การสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือ การวิจัยในระยะนี้ เป็นการสร้างและประเมินคุณภาพ
คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว โดยกำ�หนดขั้นตอนการวิจัยได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมโครงสร้างของคู่มือและกรอบเนื้อหา โดยการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นคู่มือ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจง ส่วนผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ระหว่าง 60–79 ปี ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้น�ำ ชุมชนในท้องถิ่น โดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมิน
คุณภาพคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง แล้ว
นำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จำ�นวน 60 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์เนือ้ หา
สำ�หรับข้อมูลปลายเปิด
ขั้นตอนที่ 5 สรุปเป็นคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ฉบับสมบูรณ์
การวิจัยระยะที่ 3
การประเมินความพึงพอใจคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อคูม่ อื การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
สำ�หรับครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้อง ครบ
ถ้วน ถูกต้อง และยืนยันว่า คู่มือที่สร้างขึ้น ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจ และสามารถนำ�คู่มือที่
สร้างขึ้นไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัวต่อไป
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จากการศึกษาวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาผู้สูงอายุ จำ�นวน 394 คน จำ�แนกเป็นเพศชาย ร้อยละ
50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 มีอายุระหว่าง 60–69 ปี ร้อยละ 50.00 และอายุ ระหว่าง
70–79 ปี ร้อยละ 50.00 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 65.30 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.10 และน้อยที่สุด คือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ
4.20 และมีอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด ร้อยละ 82 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 8.50 และน้อยที่สุด คือ อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 0.50 ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายใน
ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษาภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการคุ้มครอง โดยผู้สูงอายุมีความคิดเห็นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.86)
2. การสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตภายในและภายนอก ประกอบด้วย การเตรียมความ
พร้อมผูส้ งู อายุ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรม) การส่งเสริมกิจกรรมของผูส้ งู อายุโดยครอบครัว
อย่างหลากหลาย การส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการศึกษา วิจัย ประเมินผลโครงการผู้สูงอายุ โดยประเมินคุณภาพจากความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูส้ งู อายุตอ่ คูม่ อื โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.96) ตามลำ�ดับ
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สำ�หรับครอบครัวนั้น โดยสอบถามความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95) และ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือควรพัฒนาคู่มืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ครอบครัวได้นำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างจริงจัง ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสนอคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อหน่วยงานระดับนโยบายได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
รูปแบบของคูม่ อื ควรง่ายและสะดวกต่อการนำ�ไปใช้ และควรจัดประชุมสัมมนาให้ผดู้ แู ลใกล้ชดิ ผูส้ งู อายุ
ผู้น�ำ ชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้ผลการวิจัยซึ่ง
สามารถอภิปรายให้สอดคล้องตามจุดประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตภายใน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และพฤติกรรม เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือ การทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ใน
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ร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมโทรมลง ทำ�ให้สมรรถภาพลดลง ดังนั้นร่างกายผู้สูงอายุจึงเกิดความผิด
ปกติ การเจ็บป่วยง่าย รุนแรง และเรื้อรัง เมื่อร่างกายมีแนวโน้ม เสื่อมโทรมลงย่อมส่งผลต่อสุขภาพ
จิต รวมถึงพฤติกรรมต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น การปรับตัวกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นจิ ต ใจที่ เ กิ ด จากการสู ญ เสี ย บุ ค คลที่ รั ก สถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
สัมพันธภาพในครอบครัว และความเสือ่ มโทรมของร่างกาย รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม อาทิ
รูปแบบครอบครัวเล็กลง สังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม ความคับข้องใจจาก
บทบาทผูน้ �ำ ในครอบครัว สังคมลดลง และทำ�ให้การพึง่ พาด้านภูมปิ ญ
ั ญา ความเอาใจใส่ตอ่ ผูส้ งู อายุ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้วย ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของ เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ และสุรีย์ บุญญานุพงศ์, (2554 :
81–82) ที่มีข้อสรุปคล้ายคลึงกัน องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการคุ้มครอง เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เป็นองค์รวมของ
มนุษย์นั้น เสรี พงศ์พิศ (อ้างถึงใน อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549 : 150–151) ได้เปรียบเทียบองคาพยพ
(Organism) ทีป่ ระยุกต์ใช้ในทางสังคม เพือ่ หมายถึงระบบทีม่ โี ครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ซึง่ มีบทบาท
หน้าที่ต่างกัน คล้ายกับสิ่งมีชีวิต โดยส่วนต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์กัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หากแยกส่วน
หนึ่ง ส่วนใดออกไปย่อมทำ�ให้สูญเสียพลัง เสียความสมดุล และไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์ประกอบภายใน และการดำ�รงชีวติ จากองค์ประกอบภายนอก ล้วนเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำ�เป็นต้องพัฒนาแบบองค์รวม และเป็น
ระบบ จึงจะทำ�ให้การพัฒนานั้นเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากครอบครัว เพราะครอบครัวใกล้ชดิ สามารถเห็นพฤติกรรม และสามารถช่วย
เหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัวโดยการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นสำ�คัญในการส่งเสริมมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุม้ ครองด้านครอบครัว การบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้ และการประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับ
ครอบครัว 2) มาตรการด้านการส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้าน
ครอบครัว การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้และ
การประเมิ น ผลด้ า นผู้ สู ง อายุ กั บ ครอบครั ว 3) แนวทางการดำ � เนิ น งานและตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการ
ส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้านครอบครัว การบริหารจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้และการประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับครอบครัว
4) แผนงานและโครงการด้านการส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้าน
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ครอบครัว การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้ และ
การประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
(สิงหา จันทริย์วงษ์,  2553 : 135)
นอกจากนัน้ ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจและมีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมาธิการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในองค์การสหประชาชาติ (United
Nation, 2009 : 18) ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อทำ�แผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหลายครั้งในประเทศ
สเปน รวมทั้งในการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อในรูปแบบหนึ่ง
ที่ได้สื่อสารแนวคิดให้กับครอบครัวและผู้ที่สนใจทั่วไปสำ�หรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับการพัฒนาสื่อในรูปแบบอื่นอย่างหลากหลาย ทั้งนี้สื่อดังกล่าวล้วนมีความประสงค์
สื่อสารต่อผู้สูงอายุ ผู้ดูแลใกล้ชิด สังคม ตลอดจนนโยบายระดับประเทศได้เห็นความสำ�คัญ จน
กระทั่งร่วมกันรณรงค์กำ�หนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติต่อไป
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จากการศึกษาการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ทำ�ให้ได้
แนวข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ครอบครัวควรใช้คู่มือในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี หลักคำ�สอนทางศาสนาแก่ผสู้ งู อายุและครอบครัว และควรศึกษาความรู้ การวิจยั และผล
การประเมินโครงการผู้สูงอายุ มากขึ้น
      1.2 ควรพัฒนาคูม่ อื อย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบครัวนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง
ควรจัดอบรมให้กบั บุคลากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ ควรเสนอคูม่ อื การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อหน่วยงานระดับนโยบายได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชากรวั ย เด็ ก วั ย แรงงาน
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และพิการ เพิ่มขึ้น
    2.2 ควรทำ�การศึกษาเกีย่ วกับการสร้างและพัฒนาคูม่ อื การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชากร
วัยเด็ก วัยแรงงาน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และพิการ เพิ่มขึ้น
   2.3 ควรทำ�การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมือง และเขตชนบท ผู้สูง
อายุที่มีคุณภาพชีวิตดี และไม่ดี เป็นต้น
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