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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคAเพ่ือศึกษาความต]องการเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีกลุ^มประชากรเป�าหมาย ได]แก̂ 
ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปrข้ึนไป จํานวน75 คน โดยการเลือก
สัมภาษณAแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยเปSนแบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ีค^าเฉลี่ย ค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว̂า 

1. ผลการศึกษาความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง
ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี พบว̂าโดยภาพรวมอยู̂ในระดับมากท้ัง5 องคAประกอบ ได]แก̂ ด]าน
ท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ด]านสังคม ด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂า
ในตนเอง 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอ
บ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู̂ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.36)เม่ือพิจารณาเปSนราย
ข]อโดยเรียงจากลําดับมากไปหาน]อย ได]แก̂ ด]านสุขภาพอนามัยควรจัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂
ผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ ( x = 4.80, S.D. = 0.35) ด]านรายได]ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการ
ส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มีรายได]มาใช]จ̂ายในชีวิตประจําวัน ( x = 4.72, S.D. = 0.38) ด]าน
ความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเองควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถมีทักษะในการ
ดํารงชี วิต ได] อ ย̂ างเหมาะสมและมีความสุ ข ( x = 4.00, S.D. = 0.40) ด] าน ท่ี อ ยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อมควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับให]ผู]สูงอายุได]ใช]
ออกกําลังกาย ( x = 3.59, S.D. = 0.41)ด]านสังคมควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํา
กิจกรรมร̂วมกันเพ่ือให]ผู]สูงอายุได]แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน( x = 3.42, S.D. = 0.43) 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู]สูงอายุ, การพ่ึงพาตนเอง 
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Abstract  
The purpose of this research was to study the needs of the quality of life of 

self-reliant elderly in Ban Pong District, RatchaburiProvince. and to find ways to 
improve the quality of life of self-reliant elderly in Ban Pong District, Ratchaburi 
Province.  
 The target population is 75 elderly people who must be self-reliant, both 
male and female, aged 60 and over, by choosing specific interviews. The instrument 
used in the research was a questionnaire. Data were analyzed by frequency 
distribution, mean, standard deviation. The results of the research showed that. 
 1. The results of the study of the needs regarding the development of quality 
of life of self-reliant elderly in Ban Pong District, Ratchaburi Province.  Found that the 
overall picture is at the high level in all 5 components. Which are housing and social 
environment, health, income and feelings of self-worth. 
 2. The results of the study of guidelines for the development of the quality 
of life of self-reliant elderly in Ban Pong District,Ratchaburi Province. The overall 
picture is at high level.( x = 4.11, S.D. = 0.39). Whenconsidering each item in 
descending order, namely, hygiene.Health check-ups should be provided for the 
elderly regularly. ( x = 4.80, S.D. = 0.35). In terms of income Sources of employment 
or vocational promotion programs should be provided for the elderly to have 
income for daily expenses.( x = 4.72, S.D. = 0.38). Feelings of self-worth.( x = 4.00, S.D. 
= 0.40)  Projects should promote the potential of the elderlytohavethe skill to live 
life appropriately and happily.Residential and environmental aspects.The multi-
purpose area of the sub-district should be improved to have an area suitable for the 
elderly to exercise.( x = 3.59, S.D. = 0.41).In terms of society, There should be a 
project to promote and support the elderly to participate in activities.For the 
elderlyto share opinions with each other.( x = 3.42, S.D. = 0.43). 
 
Keywords: Quality of life development, Elderly, Self-reliance 
 
บทนํา 
 จากความเจริญก]าวหน]าทางการแพทยA การสาธารณสุข และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีส^วน
สําคัญท่ีทําให]ประชาชนคนไทยมีความรู]ความเข]าในการป�องกันและเอาใจใส^ดูแลสุขภาพของตนเอง
มากย่ิงข้ึน ทําให]คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว  อีกท้ังยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร]างประชากร คือ 
ประชากรท่ีอยู̂ในวัยสูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมสูงข้ึน ในทางตรงกันข]ามประชากรวัยแรงงานกลับมีจํานวน
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ลดน]อยลง จากการศึกษาขนาดและแนวโน]มของประชากรสูงอายุจากสํามะโนประชากรประเทศไทย
ระหว̂างปr พ.ศ.2503-2543 พบว̂าในปr พ.ศ.2503 ประชากรอายุต้ังแต̂ 60 ปrข้ึนไป มีเพียงร]อยละ 4.9
ของประชากรท้ังประเทศ สัดส^วนผู]สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนด]วยอัตราท่ีเร็วข้ึนระหว̂างช̂วงปrพ.ศ.2523-2543 
โดยเพ่ิมจากร]อยละ 6.3 เปSนร]อยละ 9.5 (สํานักส^งเสริมและพิทักษAผู]สูงอายุ, 2556) และในปr พ.ศ.
2555 มีผู]สูงอายุคิดเปSนร]อยละ 12.7 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และจากผลการสํารวจ
ประชากรผู]สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 ว̂า ประเทศไทยใกล]เข]าสู^สังคมผู]สูงวัยอย̂างสมบูรณA 
ผู]สูงอายุหรือผู]มีอายุ 60 ปrข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย̂างรวดเร็วและต̂อเน่ือง โดยในปr 2537 คิดเปSน
ร]อยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และเพ่ิมข้ึนเปSนร]อยละ 16.7 ในปr 2560 (ภุชงคA โนตไธสง
,2561)ซึ่งองคAการสหประชาชาติได]ให]คํานิยามว̂า ประเทศใดท่ีมีประชากรอายุ60 ปrขึ้นไป เปSนสัดส^วน
ร]อยละ 10 หรืออายุ 65 ปrขึ้นไปเกินร]อยละ 7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ถือว̂าประเทศน้ันได]ก]าวสู^
สังคมผู]สูงอายุ และจะเปSนสังคมผู]สูงอายุโดยสมบูรณAเม่ือมีสัดส^วนประชากรอายุ 60 ปrข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
เปSนร]อยละ 20 หรืออายุ 65 ปrขึ้นไปเพ่ิมข้ึนเปSนร]อยละ 14 น่ันหมายความว̂า ป\จจุบันประเทศไทยเรา
เข]าสู^สังคมผู]สูงอายุแล]ว (Aging Society) ด]วยสัดส^วนของประชากรวัย 65 ปrท่ีสูงถึงร]อยละ 8.4 และ
ประชากรวัย 60 ปr สูงถึงร]อยละ 12.6 ป\จจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู]มีอายุ 60 ปrข้ึนไป หรือผู]สูงอายุ
จํานวนท้ังสิ้น 8.63 ล]านคน (สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2556) และในปr พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนมากกว̂า 
2 เท̂า อยู̂ท่ีร]อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ หากคิดค̂าเฉลี่ย คนไทยทุก 
ๆ 4 คน จะมีจํานวนผู]สูงอายุ 1 คน (สํานักส^งเสริมและพิทักษAผู]สูงอายุ, 2556) 
 นอกจากสัดส^วนผู]สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนแล]ว ยังมีตัวบ̂งช้ีท่ีเน]นยํ้าให]เห็นอีกประการหน่ึงท่ีว̂า 
สังคมไทยได]ก]าวเข]าสู^การเปSนสังคมผู]สูงอายุแล]ว น่ันคือการมีอายุมัธยฐาน (median age) สูงข้ึนอายุ
มัธยฐานมีค̂ามากแสดงว̂าสังคมมีผู]สูงอายุมากข้ึน ซึ่งจากการคาดประมาณอายุมัธยฐานประชากรของ
ประเทศไทย ปr 2543-2573 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ 
พบว̂าอีก 20 ปrข]างหน]า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพ่ิมสูงข้ึนเปSน 40 ปr หมายความว̂าอีก20 
ปrข]างหน]าถ]าประชากรไทยมีจํานวนประมาณ 70 ล]านคน จะมีประชากรคร่ึงหน่ึง หรือ35 ล]านคนท่ีมี
อายุสูงกว̂า 40 ปr (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA, 2556) 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต]องการของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัด
ราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอ
บ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ป\จจุบันประเทศไทยกําลังก]าวเข]าสู^สังคมผู]สูงอายุ เน่ืองจากมีประชากรผู]สูงอายุเพ่ิมข้ึนตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  กลุ^มวัยผู]สูงอายุมี
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จํานวนเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีกลุ^มวัยแรงงานมีจํานวนลดลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ,2558) จึงทําให]อัตราส^วนของจํานวนผู]สูงอายุในความดูแลของวัย
แรงงานต̂อคนมีเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล]านคน (ร]อยละ 16.2) ในปr 
2558 เปSน 20.5 ล]านคน (ร]อยละ 32.1) ในปr 2583 ซึ่งตามแผนผู]สูงอายุแห̂งชาติ ฉบับท่ี 2 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2553) รายงานว̂า ในป\จจุบันสัดส^วนของผู]สูงอายุใน
ประเทศไทยเกือบเปSน 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด โดยการเปลี่ยนแปลงทางประชากรท่ีรวดเร็วน้ัน 
หากไม̂มีการรองรับท่ีดีย̂อมจะก̂อให]เกิดป\ญหาต̂อสังคมได] 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลในการส^งเสริมสวัสดิการแก̂
ผู]สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมต̂าง ๆ เพ่ือส^งเสริมสุขภาพของชุมชน และการอยู̂ร̂วมกันในสังคมเพ่ือให]
สอดคล]องกับวัตถุประสงคAของการกระจายอํานาจสู^การปกครองส^วนท]องถ่ินในการตอบสนองความ
ต]องการของประชาชนในท]องถ่ินได]อย̂างท่ัวถึง 
 คุณภาพชีวิตเปSนเป�าหมายหลักของสังคมคือประชาชนท่ีมีสุขภาพอนามัยดีท้ังร̂างกายและ
จิตใจทุกเพศทุกวัย ประชากรผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนท้ังด]านปริมาณและสัดส^วนต̂อประชากร จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ ฉบับท่ี 10 (2550-2554) กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
นโยบายให]ผู]สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ขยายโอกาสการดํารงชีวิตอย̂างมีคุณค̂า ดังน้ันการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู]สูงอายุจึงมีความจําเปSนอย̂างย่ิงท่ีทุกฝ�ายจะต]องร̂วมมือกันอย̂างจริงจังและต̂อเน่ือง ใน
การเตรียมความพร]อมให]ผู]สูงอายุทุกคน เน่ืองจากจํานวนและสัดส^วนประชากรผู]สูงอายุมีการเพ่ิมข้ึน
อย̂างต̂อเน่ือง จํานวนผู]สูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองมาจากการพัฒนาด]านสาธารณสุขและทางการแพทยA 
ทําให]อัตราการเสียชีวิตลดลง ผู]สูงอายุจึงมีชีวิตยืนยาวข้ึนแต̂ผู]สูงอายุก็ยังได]รับผลกระทบจากการ
เสื่อมถอยของร̂างกายตามวัย จึงควรให]ความสนใจดูแลให]ผู]สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณAแข็งแรงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ป�องกันการเกิดโรคต̂าง ๆ จะทําให]ผู]สูงอายุมีชีวิตอยู̂อย̂างมีความสุข มีคุณค̂า สามารถทํา
ประโยชนAให]แก̂สังคม และมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิต 
 ผู]สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพร̂างกายดี สุขภาพจิตดี ครอบครัวมีความสุขมีความ
อบอุ̂น มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีความเปSนอยู̂ในสภาพแวดล]อมท่ีดี ปลอดภัย และมีความ
ม่ันคงในชีวิต ได]รับสวัสดิการและการบริการทางสุขภาพอย̂างเหมาะสม อยู̂อย̂างมีคุณค̂ามีศักด์ิศรี 
สามารถพ่ึงพาตนเองได] เปSนท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจและมีส^วนร̂วมในครอบครัว ชุมชนและสังคม มี
โอกาสเข]าถึงข]อมูลและข̂าวสารป\จจุบัน 
 ผู]สูงอายุถือว̂าเปSนวัยท่ีมีประสบการณAชีวิตมากกว̂าวัยอ่ืน ๆ การใช]ชีวิตในช̂วงวัยสูงอายุน้ันจะ
แตกต̂างกันไปตามวิถีชีวิตของแต̂ละคน สิ่งสําคัญท่ีจะทําให]ผู]สูงอายุสามารถใช]ชีวิตในช̂วงบ้ันปลาย
ของชีวิตได]อย̂างมีคุณภาพ มีความสุข ไม̂เปSนภาระของสังคม การพ่ึงพาตนเองได]น้ันก็เปSนเร่ืองจําเปSน 
เน่ืองจากผู]สูงอายุส^วนใหญ^จะมีร̂างกายท่ีเสื่อมโทรม มีโรคภัย ขาดรายได]หลัก จากสถิติของสํานักงาน
สถิติแห̂งชาติ (2557) พบว̂าอัตราการพ่ึงพิงของผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จากร]อยละ 10.7 ใน
ปr 2537 เปSนร]อยละ 22.3 ในปr 2557  และกระทรวงสาธารณสุข (2558) มีการคาดการณAแนวโน]ม
อัตราการพ่ึงพิงของผู]สูงอายุในอนาคต จะเพ่ิมมากข้ึนเปSนร]อยละ 24.6 ในปr 2563 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

93 
 

 ดังน้ัน การท่ีผู]สูงอายุพ่ึงพาตนเองได] ความแข็งแรงของร̂างกายน้ันนับว̂าเปSนป\จจัยหลัก ซึ่ง
จากสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2555) พบว̂าผู]สูงอายุท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงย̂อมพ่ึงพาตนเองได] ร]อยละ 41.8  นอกจากร̂างกายท่ีแข็งแรงแล]ว ป\จจัยอ่ืน ๆ อาจมีส^วน
เก่ียวข]อง เช̂น การมีทักษะชีวิตท่ีดี ใช]ความคิดตัดสินใจแก]ไขป\ญหาต̂าง ๆ เอาตัวรอดจากเหตุการณAท่ี
ต]องพบเจอในชีวิตประจําวัน สามารถพ่ึงพาตนเองทางความคิดได] เช̂น สามารถเอาตัวรอดจากการถูก
พวกมิจฉาชีพท่ีโทรศัพทAมาพูดจาหว̂านล]อมหลอกลวงผู]สูงอายุโอนเงินให]ทางตู]เอทีเอ็ม (แก�ง Call 
center) ฯลฯ การปรับตัวในวัยสูงอายุก็เปSนเร่ืองสําคัญอีกเช̂นกัน เน่ืองจากผู]สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในหลาย ๆ ด]าน ท้ังร̂างกายท่ีเสื่อมโทรมลง ความคิดท่ีต]องยอมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง บทบาทหน]าท่ีท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ผู]สูงอายุจึงมีความจําเปSนท่ีจะต]องรับมือและปรับตัว
เพ่ือให]ตนเองสามารถดํารงชีวิตอยู̂ได] สอดคล]องกับ โกศล วงศAสวรรคA และเลิศลักษณA วงศAสวรรคA 
(2551) ท่ีกล^าวว̂า การปรับตัวเปSนความพยายามท่ีบุคคลตอบสนองต̂อสิ่งแวดล]อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือรักษาความม่ันคงของตนท้ังทางร̂างกาย จิตใจ และสังคมไว]ให]นานท่ีสุด ตลอดจนการมี
สัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี ทําให]เกิดครอบครัวท่ีมีความเข]มแข็ง สมาชิกในครอบครัวดูแลตนเองได] 
ผ^านการมีปฏิสัมพันธAท่ีดีต̂อกันของสมาชิกในครอบครัวท้ังการได]รับความรัก การสนับสนุน การดูแล
เอาใจใส^ พูดคุย ให]คําแนะนําต̂อกัน ซึ่งอาจทําให]ผู]สูงอายุมีกําลังใจได]รับรู]ความเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณAในสังคม และใช]ชีวิตในช̂วงวัยสูงอายุได]โดยไม̂เปSนภาระของผู]อ่ืน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ทําการเก็บข]อมูลต้ังแต̂เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2562 
 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
     ประชากรท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีได]แก̂ ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองท่ีมีอายุ 60 ปrข้ึนไปท้ัง
เพศชายและเพศหญิงท่ีมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู̂ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีและกลุ^ม
ตัวอย̂าง ซึ่งผู]วิจัยได]เลือกจากผู]ที่สมัครใจเข]าร̂วมในการศึกษาน้ี จํานวน75คน  
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.1 ข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂าง ประกอบด]วยเพศอายุอาชีพสถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา 
 2.2 ความต]องการคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองด]านท่ีอยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อม ด]านสังคมด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผู]วิจัยได]ใช]เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข]อมูลดังน้ี 
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 1. ใช]แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งเปSนแบบสอบถามท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข]องโดยแบ̂งออกเปSน 2 ส^วน ดังน้ี 
 ส^วนท่ี 1ข]อมูลส^วนบุคคลของผู]ตอบแบบสอบถาม ได]แก̂ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
การศึกษา 
 ส^วนท่ี 2ความต]องการของผู]สูงอายุเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ี
ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี ท้ัง 5 ด]าน ได]แก̂ ด]านท่ีอยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อมด]านสังคม ด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง   
 2. ใช]แนวทางการสัมภาษณA (Interview Guide) สําหรับการสัมภาษณAด]วยคําถามปลายเป�ด
กับผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพา
ตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือนําข]อมูลสําคัญท่ีได]มาใช]ในการวิเคราะหAข]อมูล 
 
วิธีเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู]วิจัยดําเนินการเก็บข]อมูลโดยการใช]แบบสอบถามและสัมภาษณAผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง
ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี เปSนรายบุคคลแบบเจาะจง โดยอธิบายวัตถุประสงคAในการเก็บ
ข]อมูลให]แก̂ผู]สูงอายุท่ีสมัครใจและยินยอมเข]าร̂วมการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ซึ่งรู]จักคุ]นเคยกับผู]สูงอายุเปSนผู]แนะนํา เพ่ือให]สามารถเก็บข]อมูลได]อย̂าง
ครบถ]วนถูกต]อง และทําการบันทึกข]อมูลท่ีได]ลงในแบบสอบถาม พร]อมท้ังตรวจสอบความถูกต]องของ
ข]อมูลให]ครบถ]วน เพ่ือนํามาทําการสรุปผลและวิเคราะหAข]อมูล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผู] วิ จัยนําข]อมูลท่ีได]มาตรวจสอบความถูกต]องและนําไปวิเคราะหA  โดยใช]โปรแกรม
คอมพิวเตอรAสําเร็จรูปในการวิเคราะหAสถิติ 

1. การวิเคราะหAข]อมูลส^วนบุคคลของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองโดยนํามาแจกแจงความถ่ี
ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหAข]อมูลเก่ียวกับความต]องการด]านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยใช]ค̂าเฉลี่ย ( x ) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. นําข]อมูลท่ีได]จากการสัมภาษณAมาวิเคราะหAแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ี
ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1  ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู]สูงอายุที่ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
 
 

ความต�องการคุณภาพชีวิตของผู�สงูอายุที่ต�องพึ่งพาตนเอง 
ในเขตอําเภอบ�านโปnง จังหวัดราชบุรี x  S.D. ความหมาย 

1. ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม 4.10 0.41 มาก 
2. ด]านสังคม 4.14 0.34 มาก 
3. ด]านสุขภาพอนามัย 4.08 0.44 มาก 
4. ด]านรายได] 3.91 0.59 มาก 
5. ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง 4.20 0.32 มาก 

รวม 4.09 0.44 มาก 
  

จากการวิเคราะหAข]อมูลความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีดังแสดงในตารางท่ี 1สรุปได]ว̂า 
 คุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุที่ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี พบว̂า ท้ัง 5 
ด]าน โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตอยู̂ในระดับมาก จัดเรียงลําดับค̂าเฉลี่ยจากมากไปหาน]อยเปSน
รายด]านได]ดังน้ีคือ ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง( x = 4.20,S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด]านสังคม 
( x = 4.14, S.D. = 0.34)ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ( x = 4.10,S.D. = 0.41)ด]านสุขภาพ
อนามัย( x = 4.08, S.D. = 0.44)และด]านรายได]( x = 3.91,S.D. = 0.59) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2  ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพา               
ตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี จําแนกเปSนรายด]าน 
 
 

การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู�สูงอายุที่ต�องพึ่งพาตนเอง 
ในเขตอําเภอบ�านโปnง จังหวัดราชบุรี x  S.D. ความหมาย 

1. จัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂ผู]สูงอายุ 4.80 0.35 มาก 
2. จัดหาแหล^งงาน/จัดโครงการส^งเสริมอาชีพ 4.72 0.38 มาก 
3. จัดโครงการส^งเสริมศักยภาพให]แก̂ผู]สูงอายุ 4.00 0.40 มาก 
4. ปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบล 3.59 0.41 มาก 
5. จัดโครงการให]ผู]สูงอายุทํากิจกรรมร̂วมกัน 3.42 0.43 มาก 

รวม 4.11 0.36 มาก 
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 ส^วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู̂ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเปSนรายข]อโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน]อยและท่ีได]จากการสัมภาษณA ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 พบว̂า 
 1. ด]านสุขภาพอนามัย ควรจัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂ผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ โดย
เทศบาลตําบลต̂าง ๆ ประสานความร̂วมมือกับโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพประจําตําบล ในการเอาใจ
ใส^ดูแลและให]ความสําคัญเร่ืองสุขภาพของผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ และกําหนดเปSนแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปrของหน̂วยงาน ( x = 4.80, S.D. = 0.35)  
 2. ด]านรายได] ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มี
รายได]มาใช]จ^ายในชีวิตประจําวันมี ( x = 4.72, S.D. = 0.38)  
 3.ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง ควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถ
ดํารงชีวิตได]อย̂างเหมาะสมและมีความสุข มี ( x = 4.00, S.D. = 0.40)  
 4.ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให]ผู]สูงอายุได]ใช]ออกกําลังกาย สามารถเดินมาจากบ]านพักเพ่ือมาออกกําลังกายท่ีลาน
เอนกประสงคAได]อย̂างสะดวกมี ( x = 3.59, S.D. = 0.41)  
 5.ด]านสังคม ควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกันเพ่ือให]
ผู]สูงอายุได]แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี ( x = 3.42, S.D. = 0.43)  
 
อภิปรายผล 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัด
ราชบุรี มีดังน้ี 
 (1) ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อมควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให]ผู]สูงอายุได]ใช]ออกกําลังกาย สามารถเดินมาจากบ]านพักเพ่ือมาออกกําลังกายท่ีลาน
เอนกประสงคAได]อย̂างสะดวกสอดคล]องกับ Huang (2003) ได]ศึกษาเร่ืองความสัมพันธAของสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต อาชีพ และอวัยวะเทียมท่ีใช]ในผู]สูงอายุ ผลการวิจัยพบว̂า การช̂วยสนับสนุนกิจกรรม
ประจําวันของผู]สูงอายุมีความสัมพันธAในด]านจิตวิทยา ทําให]คุณภาพชีวิตสูงข้ึน 
 (2) ด]านสังคมควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกันเดือนละ 1 
คร้ัง เช̂น การพบปะพูดคุยกัน เล^าป\ญหาของแต̂ละคนให]ได]รับรู]ซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ช̂วยเหลือและหาทางแก]ไขร̂วมกัน รวมถึงการให]คําแนะนําการดูแลสุขภาพท่ัว ๆ ไป ส^งเสริม
กิจกรรมชมรมผู]สูงอายุให]มีความเข]มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดกิจกรรมสร]าง
ความสัมพันธAในชุมชนโดยให]ผู]สูงอายุได]เข]ามามีส^วนร̂วมและแต̂งต้ังให]ผู]สูงอายุเปSนคณะกรรมการต̂าง 
ๆ ในชมรม ซึ่งสอดคล]องกับ ปวีณาพูลหน̂าย (2551) ท่ีศึกษาแนวทางการเสริมสร]างคุณภาพชีวิตของ
ผู]สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบางกระทุ̂ม จังหวัดพิษณุโลก  

(3) ด]านสุขภาพอนามัย ควรส^งเสริมให]ผู]สูงอายุมีความรู]เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
และส^งเสริมการออกกําลังกาย สร]างจิตสํานึกให]บุคคลในครอบครัว บุตรหลาน เอาใจใส^ดูแลให]ความ
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รักความอบอุ̂นแก̂ผู]สูงอายุ มีรถรับ-ส^งผู]สูงอายุท่ีเดินทางไปสถานพยาบาล และมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ออกเย่ียมบ]านผู]สูงอายุเพ่ือรับฟ\งป\ญหา สอดคล]องกับการศึกษา
ของ สุทธิพงศA บุญผดุง (2554) จากผลการศึกษาพบว̂า ผู]สูงอายุมีการตรวจสุขภาพเปSนประจํา การ
ออกกําลังกาย การอ̂านข̂าวสารเร่ืองสุขภาพ และการได]รับรู]ข̂าวสารด]านสุขภาพจากคนในครอบครัว 
มีผลให]สุขภาพร̂างกายแข็งแรง 
 (4) ด]านรายได] ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มี
รายได]มาใช]จ̂ายในชีวิตประจําวันซึ่งป\จจุบันผู]สูงอายุได]รับการดูแลจากรัฐโดยการจัดสวัสดิการเปSนเงิน
ช̂วยเหลือค̂ายังชีพเปSนรายเดือน เพ่ือรองรับป\ญหาด]านเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการเพ่ือช̂วยเหลือและ
ส^งเสริมให]ผู]สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถปรับตัวให]เข]ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมการเมืองของประเทศได]ในระดับหน่ึง เพ่ือมิให]เปSนภาระของสังคม ซึ่งสอดคล]องกับ
พระราชบัญญัติผู]สูงอายุ พ.ศ.2546 ให]การจ̂ายเบ้ียยังชีพเปSนสิทธ์ิท่ีต]องดําเนินการให]ครอบคลุมผู]มี
อายุต้ังแต̂ 60 ปr ข้ึนไปทุกคน ซึ่งการจ̂ายเงินสงเคราะหAเบ้ียยังชีพผู]สูงอายุ เปSนภารกิจท่ีได]มีการถ̂าย
โอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA ให]กรม
ส^งเสริมการปกครองส^วนท]องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนินการต้ังแต̂ปr พ.ศ.2545 โดย
เทศบาล องคAการบริหารส^วนตําบลทําหน]าท่ีหลักในการจัดทําทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู]สูงอายุ 
และจ̂ายเบ้ียยังชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ ซึ่งเงินเบ้ียยังชีพผู]สูงอายุเปSนเงินช̂วยเหลือเพ่ือการยังชีพ จํานวนคน
ละ 500 บาทต̂อเดือน ป\จจุบันปรับข้ึนเปSน 600 บาทต̂อเดือน โดยเปSนผู]สูงอายุท่ีไม̂มีรายได] ถูก
ทอดท้ิง หรือขาดผู]ดูแล ท้ังน้ี ในปr พ.ศ.2552 เปSนปrท่ีรัฐบาลดําเนินการนโยบายเบ้ียยังชีพอย̂างถ]วน
หน]า และสอดคล]องกับดวงจิตตA นะนักวัฒนA (2550) พบว̂า รัฐบาลและเอกชนได]มีการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู]สูงอายุ เช̂น สถานสงเคราะหAคนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู]สูงอายุ 
บริการเบ้ียยังชีพสําหรับผู]สูงอายุที่ยากจน การลดหย̂อนค̂าโดยสารรถไฟ เปSนต]น 
 (5) ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง ควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถ
ดํารงชีวิตได]อย̂างเหมาะสมและมีความสุขโดยองคAกรปกครองส^วนท]องถ่ินควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุสําหรับผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง 
สอดคล]องกับชุติเดช เจียนดอน (2554) ได]ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุในชนบท อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว̂า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุในชนบท 
องคAกรท]องถ่ินควรร̂วมให]การส^งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล]องกับความต]องการของผู]สูงอายุ ท้ังน้ี อาจเปSน
เพราะผู]สูงอายุมีความถนัด หรือเช่ียวชาญท่ีต̂างกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมฝ�กอาชีพสําหรับผู]สูงอายุท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได]และมีรายได]น]อย
แต̂มีความสนใจเรียนรู] หรือมีการจ]างงานผู]สูงอายุท่ีมีความสามารถสุขภาพร̂างกายแข็งแรงท่ีต]องการ
ทํางานหารายได]ตามความเหมาะสม 
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 2. หน̂วยงานผู]รับผิดชอบควรมีแผนการดําเนินงานด]านการพัฒนาคุณภาพของผู]สูงอายุอย̂าง
เหมาะสมและสอดคล]องกับความต]องการของผู]สูงอายุ เช̂น ด]านงบประมาณ บุคลากรผู]รับผิดชอบ 
กลุ^มเป�าหมาย เพ่ือให]การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุเปSนไปอย̂างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนAสูงสุดแก̂ผู]สูงอายุทุกคน 
 3. ควรส^งเสริมและสนับสนุนให]มีการจัดต้ังชมรมผู]สูงอายุให]ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปSนการ
ส^งเสริมให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกัน ไม̂ปล^อยเวลาให]ผู]สูงอายุรู]สึกเหงา หรือมีความรู]สึกว̂าตนเอง
อายุมากแล]วไม̂มีคุณค̂าอะไร 
 4. ควรมีการบริหารจัดการท่ีดีในการจัดสวัสดิการให]แก̂ผู]สูงอายุ มีการกําหนดแผนงานและ
ผู]รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีฐานข]อมูลของผู]สูงอายุในพ้ืนท่ีอย̂างเปSนระบบ มีความสามารถในการรับรู]และ
วิเคราะหAป\ญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู]สูงอายุ โดยคํานึงถึงหลักความต]องการของผู]สูงอายุเปSนสําคัญ เพ่ือให]
การดําเนินงานด]านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุเปSนไปอย̂างต̂อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
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