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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแล 

ของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของ 

สถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูสูงอาย ุ

ตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง เปนการวิจัย 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางจํานวน 29 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลของสถานสงเคราะหที่ดําเนินการโดยเอกชนและ 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย และ 

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธแบบเพยีรสัน 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง 

มีความพึงพอใจมากที่สุดดานที่พักอาศัย ดานอาหาร ดานเครื่องนุงหม และดานการดูแลรักษา  

สวนดานการทํากิจกรรมงานอดิเรก ผูสูงอายุมีความพึงพอใจมาก 2) ผูสูงอายุที่อยูภายใต 

การดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงมีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด  

รองลงมาคือคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ และชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก สวนดาน 

สังคมนัน้ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวติอยูในระดับปานกลาง และ 3) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต 

ของผูสูงอายุกับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง พบวา  

คุณภาพชีวติของผูสูงอายุกับความพงึพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ 

มคีวามสัมพันธในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 คําสําคัญ: ความพงึพอใจ คุณภาพชีวติ ผูสูงอายุ สถานสงเคราะหผูสูงอายุ 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
111 

 

 

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study the satisfaction of a sample of elderly  

women with the care services provided by a private sector nursing home for ladies; 2) to study  

the perceived quality of life of the elderly under the care of that nursing home; and 3) to study  

the relationship between the satisfaction and the quality of life of the sample of elderly women  

studied. The research employed both qualitative and quantitative approaches. A survey was  

conducted with a total of 29 samples by using a questionnaire on satisfaction with the care  

services provided by a privately run nursing home for women and a questionnaire on the  

quality of life of the elderly. Data were analyzed by using percentage, mean, and Pearson’s  

product moment correlation coefficient. 

  Findings are as follows: 1) Satisfaction of the elderly with the care services provided  

by the nursing home in terms of the accommodation, meals, apparel, and medical care was  

found to be at the highest level. Satisfaction of the elderly in terms of recreation and hobbies  

was found to be at the high level. 2) The quality of life of the elderly under the care of the  

nursing home in terms of environment was ranked number one at the highest level. The second  

rank was the quality of life in terms of physical, mental, and overall quality of life, which was  

rated at the high level. In terms of society, the quality of life was found to be at the medium  

level. 3) A statistically significant positive correlation at confidence level .05 was found between  

the surveyed elders’ quality of life and their satisfaction with the services provided by  

the nursing home studied. 

 Keywords: Satisfaction, Quality of Life, Elderly People, Nursing Home 
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บทนํา 

 ประเทศไทยมีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการสํารวจของสํานักงาน 

สถติแิหงชาตเิมื่อป พ.ศ. 2537 พบวา ประเทศไทย มอีัตราผูสูงอายุ รอยละ 6.8 ของประชากรทั้ง 

ประเทศ ตอมาป พ.ศ. 2550 มจํีานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 10.7 และจากการสํารวจป พ.ศ. 2557  

พบวา มจํีานวนผูสูงอายุจํานวน 10,014,705 คน หรอืรอยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ โดยเปน 

ผูสูงอายุวัยตนอายุระหวาง 60-69 ป มีจํานวนรอยละ 56.5 ผูสูงอายุวัยกลางที่อายุ 70-79 ป  

มีจํานวนรอยละ 29.9 และผูสูงอายุวัยปลายอายุ 80 ปขึ้นไป มีจํานวนรอยละ 13.6 นอกจากนี้ 

ยังพบวา จํานวนผูสูงอายุที่อาศัยอยูตามลําพังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป พ.ศ. 2537  

มีจํานวนผูสูงอายุที่อาศัยอยูตามลําพัง คิดเปนรอยละ 3.6 ตอมาป พ.ศ. 2550 มีผูสูงอายุอาศัย 

ตามลําพังเพิ่มจํานวนเปนรอยละ 7.7 และป พ.ศ. 2557 มีผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง รอยละ 8.7  

ของผูสูงอายุทัง้หมด (สํานักงานสถติแิหงชาต,ิ 2557) 

 จากปรากฏการณการเพิ่มจํานวนของประชากรผูสูงอายุสงผลตอการเกิดปญหา 

ดานการเงินในการเลี้ยงชีพ ไมมคีนดูแลเมื่อเจ็บปวย และผูสูงอายุรูสกึเหงาเมื่อตองอยูเพยีงลําพัง 

เนื่องจากผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยวหรือไดรับการดูแลจากลูกหลานนอยลง  

(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2559) สอดคลองกับ 

การศกึษาของ ชมพูนุท พรหมภักดิ์ (2556) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมกีารศกึษานอย การเจ็บปวย 

มักเกิดจากโรคระบบกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูก และขอ ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานใชแรง  

แหลงรายไดหลักของผูสูงอายุในการดํารงชีวติมาจากการจุนเจอืจากบุตรและครอบครัว 

 การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูตามลําพังหรือลูกหลานไมเหลียวแล ตองเผชิญ 

กับปญหาทางสุขภาพรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมมีบุคคลอยูใกลชิด 

คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจในชวงชีวิตที่ยากลําบาก อีกทั้งการติดตอทางสังคมของบุคคล 

ในวยัสูงอายุก็ลดนอยลง สงผลตอความรูสกึไรคุณคา ไรความสําคัญ และรูสกึโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังตองการความชวยเหลือในการจัดสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใหเหมาะสมและ 

มีความปลอดภัย (ประภาพร มโนรัตน, 2556) จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.) ยังพบอกีวา  

ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรหลานบางกลุมถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจจากบุคคลในครอบครัว  

โดยการใชคําพูด การไมใหเกียรติ หรือพฤติกรรมที่บุตรหลานแสดงออกทําใหผูสูงอายุเสียใจ  

หมดกําลังใจ 
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 นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังถูกบุคคลใกลชิดกระทํารุนแรงทางดานรางกาย เชน ทุบต ีชกตอย  

สวนใหญเกดิจากบุตรหลานเมาสุรา ตดิสารเสพตดิ สวนผูสูงอายุที่ถูกกระทํารุนแรงทางเพศมักมี 

สาเหตุจากบุคคลใกลชิดปวยเปนโรคจิต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ, 2560) 

 จากปญหาของผูสูงอายุกลุมที่ตองอาศัยอยูตามลําพังไมมผูีดูแล และผูสูงอายุที่ถูกทําราย 

รางกาย ทําใหมกีารจัดตัง้สถานสงเคราะหผูสูงอายุที่ดําเนนิการโดยภาครัฐและเอกชน มวีัตถุประสงค 

เพื่อใหการชวยเหลือเลี้ยงดูผูสูงอายุโดยใหที่พักอาศัย เครื่องนุงหม อาหาร และสิ่งของอุปโภค 

บริโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ทั้งนี้มีสถานสงเคราะหผูสูงอายุหรือบานพักคนชราที่จัดตั้ง 

ดําเนนิการโดยเอกชนหลายแหงเปดรับดูแลผูสูงอายุที่ยังสามารถดูแลชวยเหลอืตนเองได โดยตอง 

เสียคาใชจายเปนจํานวนเงินที่สูง และยังมีสถานสงเคราะหเอกชนที่เปดดําเนินการรับเลี้ยงดูแล 

ผูสูงอายุที่ไรที่พึ่งและไมสามารถดูแลชวยเหลอืตนเองไดโดยไมตองเสยีคาใชจายใด ๆ ทัง้สิ้น 

 ผูวจัิยจึงสนใจศกึษาความพงึพอใจและคุณภาพชีวติของผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะห 

ที่ดําเนินงานโดยเอกชนที่ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ที่คัดเลือกผูสูงอายุไรที่พึ่งและไมสามารถ 

ชวยเหลือตนเองได ที่จะเปนแนวทางในการสรางเสริมและดูแลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

โดยผูวิจัยคาดวา การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือ 

ผูสูงอายุที่จะเพิ่มจํานวนในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ศกึษาความพึงพอใจของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง 

 2. ศกึษาคุณภาพชีวติของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ 

 3. ศกึษาความสัมพันธระหวางความพงึพอใจของผูสูงอายุตอคุณภาพชีวติผูสูงอายุที่อยู 

ภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง จํานวน 36 คน 

 2. กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง จํานวน 29 คน  

มีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง เปนผูสูงอายุที่สามารถพูดคุย ถามตอบไดรูเรื่อง และ  

มคีวามเต็มใจในการใหความรวมมอืในการเก็บขอมูล 
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 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คือ ความพึงพอใจของผูสูงอายุ ประกอบดวย ดานที่พักอาศัย ดานอาหาร  

ดานเครื่องนุงหม ดานการดูแลรักษา และดานกจิกรรมงานอดเิรก 

 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ 

ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และชีวติโดยรวม 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมือวจัิยประกอบดวย 

  1. แบบวัดความพึงพอใจของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะห 

ผูสูงอายุหญงิ เพื่อประเมนิความพึงพอใจของผูสูงอายุ 5 ดาน ไดแก ที่พักอาศัย อาหารเครื่องนุงหม  

การดูแลรักษา และกจิกรรมงานอดิเรก จํานวน 25 ขอคําถาม ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒ ิไดคา IOC อยูที่ 0.88-1 และผูวจัิยปรับปรุงขอคําถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิ 

ไดใหการแนะนํา 

  คาอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจตอการดูแลจากสถานสงเคราะห 

ผูสูงอายุหญิงในแตละดาน ไดแก ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม การดูแลรักษา และกิจกรรม 

งานอดิเรก มีคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เทากับ 0.495-0.523, 0.264-0.505,  

0.323-0.458, 0.371-0.622 และ 0.302-0.552 ตามลําดับ คาความเชื่อม่ัน (Reliability)  

รายดานเทากับ 0.836, 0.721, 0.705, 0.879, 0.848 และคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.864 

  2. แบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL–BREF–THAI) พัฒนามาจากเครื่องช้ีวัดคุณภาพ 

ชีวิตขององคการอนามัยโลก โดยสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และ 

วนิดา พุมไพศาลชัย (2545) มีจํานวนขอคําถาม 26 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha  

Coefficient เทากับ 0.8406 คาความเที่ยงตรง เทากับ 0.6515 ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ  

แบบภววสิัย (Perceived Objective) และอัตวสิัย (Self-report Subjective) ประกอบดวยองคประกอบ 

ของคุณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย (Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain)  

ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) และดานสิ่งแวดลอม (Environment) นอกจากนี้ ยังมี 

ขอคําถามเกี่ยวกับชีวติโดยรวมของผูสูงอายุ (สุวัฒน มหัตนรัินดรกุล, วริะวรรณ ตันตพิวิัฒนสกุล  

และวนดิา พุมไพศาลชัย, 2545) 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงที่ 

ดําเนินการโดยเอกชนที่ไมเก็บคาใชจาย มีการคัดเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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จํานวน 29 คน (จากประชากรจํานวน 36 คน) โดยมีเกณฑคัดเลือกผูสูงอายุที่สามารถพูดคุยถาม  

และตอบได มีความสมัครใจตอบแบบวัดคุณภาพชีวิตและใหสัมภาษณตามกระบวนการเก็บขอมูล  

จากนัน้จงึทําการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางผูสูงอายุดวยแบบวัดความพึงพอใจของผูสูงอายุ  

แบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อไดขอมูลเชิงคุณภาพที่นําไป 

สนับสนุนขอมูลเชิงปรมิาณ 

 2. นําคะแนนที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจและแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

มาวเิคราะห 

 3. สรุปผลและเขยีนรายงานการวจัิย 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) เพื่อใชวเิคราะหคะแนนความพงึพอใจและคุณภาพชีวติของกลุมตัวอยาง 

 2. วเิคราะหความสัมพันธระหวางความพงึพอใจและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อยูภายใต 

การดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ ดวยสถติกิารวเิคราะหคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบ 

เพยีรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงดังตารางที่ 1  

และตารางที ่2 
 

ตารางที ่1 ระดับความพงึพอใจแตละดานของผูสูงอายทุี่อาศัยอยูสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ (n=29) 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะห 

ดานที่พักอาศัยอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 72.41 รองลงมามคีวามพงึพอใจระดับมาก รอยละ 20.69  

และระดับปานกลาง รอยละ 6.90 

ระดับ 

ความพงึ

พอใจ 

ท่ีพักอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม การดูแลรักษา กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยท่ีสุด - - - - - - - - 1 3.45 

นอย - - - - - - - - 1 3.45 

ปานกลาง 2 6.90 5 17.24 3 10.35 2 6.90 6 20.69 

มาก 6 20.69 12 41.38 10 34.48 11 37.93 7 24.14 

มากท่ีสุด 21 72.41 12 41.38 16 55.17 16 55.17 14 48.27 

รวม 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 
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 ดานอาหาร ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะหดานอาหาร 

ระดับมากที่สุดและระดับมากมีจํานวนเทากัน รอยละ 41.38 รองลงมาคือระดับปานกลาง  

รอยละ 17.24 

 ดานเครื่องนุงหม ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะห  

ดานเครื่องนุงหมอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 55.17 รองลงมามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

รอยละ 34.48 และระดับปานกลาง รอยละ 10.35 

 ดานการดูแลรักษา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะห 

ดานการดูแลรักษาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 55.17 รองลงมามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

รอยละ 37.93 และระดบัปานกลาง รอยละ 6.90 

 ดานกิจกรรมงานอดิเรก ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะหดาน 

กจิกรรมงานอดิเรกอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 48.27 รองลงมามคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก  

รอยละ 24.14 สวนความพงึพอใจระดับนอยและระดับนอยที่สุดมีจํานวนเทากัน รอยละ 3.45 
 

ตารางที ่2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแตละดานของผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะห

   ผูสูงอายุหญงิ (n=29) 

ความพงึพอใจ X� SD ระดับความพงึพอใจ 

ดานท่ีพักอาศัย 4.49 .55 มากท่ีสุด 

ดานอาหาร 3.99 .73 มาก 

ดานเคร่ืองนุงหม 4.33 .66 มากท่ีสุด 

ดานการดูแลรักษา 4.33 .61 มากท่ีสุด 

ดานกจิกรรมงานอดเิรก 3.98 .95 มาก 

รวม 4.22 .55 มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางที ่2 พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะห 

ผูสูงอายุหญิงโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.22 และ SD = .55) สําหรับความพึงพอใจรายดาน  

ผูสูงอายุมีความพึงพอใจดานที่พักอาศัยมากที่สุด (X� = 4.49 และ SD = .55) รองลงมาคือ 

ดานเครื่องนุงหมและดานการดูแลรักษา (X� = 4.33, SD = .66 และ X� = 4.33, SD = .61) และ 

ผูสูงอายุมคีวามพงึพอใจดานดานกจิกรรมงานอดเิรกนอยที่สุด (X� = 3.98 และ SD = .95) 

 2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง  

ดังตารางที ่3 และตารางที ่4  
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ตารางที่ 3 ระดับคะแนนคุณภาพชีวติแตละดานของผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง 

   (n=29) 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง 

สวนใหญมีคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในระดับมาก รอยละ 37.93 รองลงมามีคุณภาพชีวิต 

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 27.59 และมคีุณภาพชีวติระดับนอยที่สุด รอยละ 3.45 

 ดานจิตใจ ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหสวนใหญมีคุณภาพชีวิต 

ดานจติใจอยูในระดับมาก รอยละ 41.38 รองลงมา มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 24.14  

และมคีุณภาพชีวติระดับนอยที่สุด รอยละ 3.45 

 ดานสังคม ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหสวนใหญมีคุณภาพชีวิต 

ดานสังคมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.72 รองลงมาคอืผูสูงอายุที่มคีุณภาพชีวิตระดับมากที่สุด 

และระดับนอย ซึ่งมจํีานวนเทากัน รอยละ 17.24 สวนผูที่มคีุณภาพชีวิตระดับมากและระดับนอยที่สุด 

มจํีานวนเทากัน รอยละ 6.90 

 ดานสิ่งแวดลอม ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหสวนใหญมีคุณภาพ 

ชีวติดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 37.93 รองลงมามคีุณภาพชีวติอยูในระดับมาก  

รอยละ 31.03 และมคีุณภาพชีวติระดับนอย รอยละ 3.45 

 ชีวิตโดยรวม ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหสวนใหญมีคุณภาพชีวติ 

โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.72 รองลงมามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมากที่สุด  

รอยละ 27.59 สวนคุณภาพชีวติระดับนอยและระดับนอยที่สุดมจํีานวนเทากัน รอยละ 10.34 

  

คุณภาพ

ชีวิต 

ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ชีวิตโดยรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 3.45 1 3.45 2 6.90 - - 3 10.34 

นอย 6 20.70 5 17.24 5 17.24 1 3.45 3 10.34 

ปานกลาง 8 27.59 4 13.79 15 51.72 8 27.59 - - 

มาก 11 37.93 12 41.38 2 6.90 9 31.03 15 51.72 

มากท่ีสุด 3 10.34 7 24.14 5 17.24 11 37.93 8 27.59 

รวม 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 
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ตารางที ่4 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในแตละดานของผูสูงอายุที่อาศัยอยูสถานสงเคราะห 

   ผูสูงอายุหญงิ (n=29) 

คุณภาพชวีติ X� SD ระดับคุณภาพชวีติ 

ดานรางกาย 3.26 .80 ปานกลาง 

ดานจติใจ 3.59 .90 มาก 

ดานสังคม 3.07 .84 ปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอม 3.90 .74 มาก 

ชีวติโดยรวม 3.52 1.11 มาก 

รวม 3.47 .74 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง  

โดยรวมมีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับมาก (X� = 3.47 และ SD = .74) สวนคุณภาพชีวิตรายดาน 

ผูสูงอายุมคีะแนนคุณภาพชีวติดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด (X� = 3.90 และ SD = .74) รองลงมาคือ 

ดานจิตใจ (X� = 3.59 และ SD = .90) และผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดานสังคมนอยที่สุด (X� = 3.07  

และ SD = .84) 

 3. ความสัมพันธระหวางความพงึพอใจของผูสูงอายุกับคุณภาพชีวติของผูสูงอายุภายใต 

การดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญงิ ดังตารางที ่5 และตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันความของพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (n=29)  

*p < .05 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของผูสูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อยู 

ภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงมีความสัมพันธทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถติริะดับ .05 

  

ตัวแปรที่ศกึษา 
คุณภาพชวีติของผูสูงอายุ 

r p 

ความพงึพอใจของผูสูงอายุ .706* .000 
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ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันของความพึงพอใจรายดานตอคุณภาพชีวิตของ 

   ผูสูงอายุแตละดาน (n=29) 

ตัวแปรที่ศกึษา 
คุณภาพชวีติผูสูงอายุ 

รางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม ชวีติโดยรวม 

ความพงึพอใจผูสูงอายุ      

   ท่ีอยูอาศัย .543* .627* .474* .685* .752* 

   อาหาร .551* .663* .416* .717* .700* 

   เคร่ืองนุงหม .503* .366 .406* .533* .467* 

   การดูแลรักษา .284 .415* .375* .675* .384* 

   กจิกรรมงานอดเิรก .225 .285 .326 .454* .454* 

*p < .05 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจของผูสูงอายุ ดานที่อยูอาศัย ดานอาหาร 

ดานเครื่องนุงหม ดานการดูแลรักษา และดานกิจกรรมงานอดิเรก มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวติ 

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ความพึงพอใจของผูสูงอายุ  

ดานเครื่องนุงหมไมมคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานจติใจ ความพงึพอใจของผูสูงอายุ 

ดานการดูแลรักษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานรางกาย และความพึงพอใจ 

ดานกจิกรรมงานอดเิรกไมมคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวติดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของ 

สถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการดูแลของสถานสงเคราะห 

ผูสูงอายุหญิงดานที่พักอาศัย ดานเครื่องนุงหม และดานการดูแลรักษาอยูในระดับมากที่สุด  

สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุถึงการใชชีวิตในสถานสงเคราะห โดยผูสูงอายุ 

ใหความคิดเห็นวา บานพักในสถานสงเคราะหมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที ่

ใชสอยในสวนตาง ๆ ครบครันตามความจําเปนตอการดําเนินชีวิต ทั้งในสวนของเรือนนอน 

ที่กวางขวาง อากาศถายเทสะดวก พื้นที่ในสวนที่ใชทํากจิกรรมระหวางวันก็ปลอดโปรง เย็นสบาย  

โดยเฉพาะพื้นผิวทางเดินที่เช่ือมไปยังพื้นที่สวนตาง ๆ มีความราบเรียบ เหมาะสมกับผูสูงอาย ุ

ที่มักจะมปีญหาในการเดนิสะดุดหกลมอยูบอยครัง้ 

 ดานเครื่องนุงหม ผูสูงอายุเห็นวาสถานสงเคราะหไดจัดหาเสื้อผาชุดเครื่องนอน รวมถึง 

เครื่องนุงหมที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันครบครัน เสื้อผาสวมใสสบาย มีเจาหนาที่ดูแล 
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ทําความสะอาด ซักรีด นอกจากนี้ มีผูสูงอายุบางทานเห็นวา เสื้อผาที่ไดรับจะมีรูปแบบและ 

สเีหมอืนกัน ทําใหรูสกึเหมอืนเปนผูปวยที่อยูโรงพยาบาล 

 ดานการดูแลรักษา ผูสูงอายุอธิบายวาสถานสงเคราะหมีเจาหนาที่คอยดูแลเกี่ยวกับ 

เรื่องตาง ๆ เมื่อเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายก็ไดรับการชวยเหลือ เมื่อถึงเวลาที่ผูสูงอายุตองไปรับ 

การตรวจสุขภาพตามที่แพทยไดนัดหมาย ก็จะมเีจาหนาที่ผูดูแลและคนขับรถพาไปสงที่โรงพยาบาล  

แตก็มบีางครัง้ที่ผูดูแลแสดงพฤตกิรรมไมเหมาะสมตอผูสูงอายุที่เปนคําพูดหรอืกริิยาทาทาง 

 ดานอาหารและกิจกรรมงานอดิเรกนั้น ผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจอยูในระดับมาก  

จากการสัมภาษณ ผูสูงอายุกลาววาสถานสงเคราะหมีอาหารใหรับประทานวันละ 3 มื้อ  

ทั้งอาหารคาว ผลไมตามฤดูกาล และอาหารหวานตามความเหมาะสมตอสุขภาพ โดยผูสูงอาย ุ

ไดรับประทานอาหารอิ่มทุกมื้อ แตมีผูสูงอายุบางทานเห็นวา รสชาติอาหารที่ไมคอยถูกปาก  

อาหารบางมื้อไมอรอย เนื่องจากทางผูดูแลแจงวาอาหารในแตละมื้อจะจัดตามความเหมาะสม 

กับสุขภาพของผูสูงอายุ ดังนั้นจึงงดอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัด เค็มจัด หรือหวานมาก ทําให 

ความสุขในการรับประทานอาหารของผูสูงอายุบางทานลดลง นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังใหขอมูล 

เพิ่มเติมวา ในแตละเดือนผูสูงอายุสามารถใชเงินที่ไดจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุซื้ออาหารหรือขนม 

ที่ตองการเปนกรณีพิเศษ แตจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ โดยไมใหรับประทาน 

ในปรมิาณที่มากจนเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ดานกจิกรรมงานอดิเรกนัน้ ผูสูงอายุใหความคิดเห็นวา เจาหนาที่ไดจัดกจิกรรมใหผูสูงอายุ 

ทํารวมกันในแตละวัน โดยจะหมุนเวียนลักษณะของกิจกรรมไปเรื่อย ๆ ทัง้นี้ การทํากิจกรรมบางชนิด 

ผูสูงอายุก็รูสกึสนุก แตบางกจิกรรมกรู็สกึเบื่อ ไมชอบ และไมอยากทํา เนื่องจากเกดิการปวดเมื่อย 

กลามเนื้อ โดยเจาหนาที่ไดใหเหตุผลถงึประโยชนตอการทํากิจกรรมชนดิตาง ๆ ที่จะทําใหรางกาย 

แข็งแรง ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญก็พยายามที่จะทํากจิกรรมไปพรอม ๆ กับเพื่อนผูสูงอายุคนอื่น ๆ 

 ผลที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจและจากการสัมภาษณผูสูงอายุสอดคลองกับ  

ปรพจน เพชรมีศรี (2557) ที่ศึกษาสถานะความเปนบานของสถานสงเคราะหผูสูงอายุ พบวา  

การเตรยีมพรอมปจจัยทางกายภาพของสถานสงเคราะหผูสูงอายุดานที่พักอาศัย สภาพแวดลอม  

พื้นที่ใชสอยในการดําเนินชีวิต การทํากิจกรรมรวมกัน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

จากอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอสุขภาพรางกายและความรูสึก 

ม่ันคงทางจติใจของผูสูงอายุ ซึ่งเปนไปในทศิทางเดยีวกันกับ สุจติรา สมพงษ และนงนุช โรจนเลิศ  

(2557) ที่ศกึษาความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา จังหวัดนครปฐม พบวา ผูสูงอายุ 

ในสถานสงเคราะหมีความสุขอยูในระดับมากจากการสนับสนุนและตอบสนองความตองการ  

ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร การดูแลรักษาพยาบาล นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ที่เหมาะสมก็ทําใหผูสูงอายุมสีัมพันธภาพที่ดตีอกัน 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
121 

 

 

 วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถาน 

สงเคราะหผูสูงอายุหญิง พบวา คะแนนที่ไดจากการวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานสิ่งแวดลอม 

อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานรางกาย ดานจิตใจ และชีวิตโดยรวมมีคุณภาพชีวิต 

อยูในระดับมาก สวนดานสังคมนัน้ผูสูงอายุมคีุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง จากการสัมภาษณ 

ผูสูงอายุสวนใหญใหความคิดเห็นวา สภาพสิ่งแวดลอมของสถานสงเคราะหมีลักษณะที่ดีกวา 

สิ่งแวดลอมที่เคยอาศัยอยู โดยตัวอาคารสิ่งปลูกสรางมีความมั่นคงแข็งแรง สะดวกสบาย  

ทั้งหองนอน หองน้ํา โรงอาหาร รวมถึงสถานที่ทํากิจกรรมก็มีการกั้นแบงเปนสัดสวน พื้นที ่

กวางขวาง สะอาด ปลอดโปรง อากาศถายเท ทําใหรูสึกม่ันคงและปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  

สอดคลองกับ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (2558) ที่กลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ 

ผูสูงอายุ ควรจัดสภาพแวดลอมภายในบานและบรเิวณรอบ ๆ บานใหมคีวามคลองตัว สะดวก และ 

ปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวัน เชน ทางเดินหรือบริเวณใชสอยควรมีพื้นผิวที่เรียบ ไมมีรอยตอ 

ใหสะดุด ไมมันเงาจนทําใหลื่น หรือไมมีพื้นผิวที่ขรุขระอันจะเปนสาเหตุใหผูสูงอายุหกลม  

นอกจากนัน้ ภายในหองนอน หองน้ํา และหองอื่น ๆ ควรมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก 

 ดานสุขภาพรางกาย ผูสูงอายุใหความคิดเห็นวา สุขภาพรางกายของตนเองเสื่อมลงทุกวัน  

ทัง้หู ตา และการเคลื่อนไหว มกีารปวดเมื่อยตามสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะขอตอและหัวเขา  

ทําใหการเดนิเปนไปอยางยากลาํบาก รวมถงึมโีรคประจําตัวที่ตองดูแลรักษาและทานยาอยางตอเนื่อง  

เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขขอเสื่อม เปนตน ซึ่งผูสูงอายุก็ยอมรับถึงการเสื่อม 

ของรางกายและการเจ็บปวยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ถึงแมจะรูสึกเปนทุกขกับโรคประจําตัว 

ที่เปนอยูแตก็เขาใจวาการเจ็บปวยของผูสูงอายุเปนเรื่องปกตทิี่ทุกคนตองพบเจอ ซึ่งสอดคลองกับ  

อุบลรัตน เพ็งสถติย (2551) ที่ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุ 

จะมีการเสื่อมของอวัยวะสวนตาง ๆ ตั้งแตศีรษะ ลําตัว แขนขา โครงกระดูก และฟน รวมไปถึง 

ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส ที่กอใหเกดิความออนแอของระบบสุขภาพรางกาย มกีารออนแรง 

และเมื่อยลาเมื่อทํากิจกรรมไดงาย ทําใหไมสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดนานสงผลใหผูสูงอายุ 

ทํากจิกรรมไดนอยลง 

 ดานจิตใจ ผูสูงอายุใหความคิดเห็นวา หลังจากมาอาศัยอยูที่สถานสงเคราะหผูสูงอายุ 

มีความสุขมากขึ้น มีเจาหนาที่คอยดูแลอยางใกลชิดทําใหความรูสกึวติกกังวลเกี่ยวกับการใชชีวติ 

เพยีงลําพังลดนอยลง นอกจากนี้ สถานสงเคราะหยังมกีิจกรรมทางศาสนาใหผูสูงอายุไดมโีอกาส 

สวดมนต ไหวพระ รวมถงึจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ตามเทศกาลและประเพณ ีที่ทําใหผูสูงอายุรูสึก 

มีความสุขสงบและมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อีกทั้ง ผูสูงอายุไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ชีวิต 

ความเปนอยูหลังจากที่ไดรับการชวยเหลอืจากสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงดขีึ้นมาก ทัง้ในเรื่อง 
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ที่พักอาศัยที่สะดวกสบาย มีอาหารรับประทานครบทุกมื้อ อีกทั้งยังไดรับการดูแลชวยเหลือจาก 

เจาหนาที่อยางใกลชิด ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น สภาพจติใจก็ดตีามไปดวย 

 ดานสังคม ผูสูงอายุใหความคิดเห็นวา การมาอยูรวมกันกับผูสูงอายุหลาย ๆ คน ก็เปน 

สิ่งที่ดีไดมีเพื่อนพูดคุยทําใหไมรูสึกเหงา สามารถปรึกษาและมีผูรับฟงเมื่อรูสึกไมสบายใจ  

แตการอยูรวมกันของคนมทีี่มาแตกตางกันก็ทําใหเกดิความขัดแยงไดงาย ซึ่งความขัดแยงสวนใหญ 

มักจะเกิดจากลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทําใหมีการกระทบกระทั่งกันอยู 

เปนบางครั้ง โดยเฉพาะการทํากิจกรรมหรือชวงเวลาที่ตองมีการปฏสิัมพันธกันเปนกลุม ซึ่งเปนไป 

ในทศิทางเดยีวกันกับขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่กลาววา สถานสงเคราะหใหการดูแล 

ผูสูงอายุไรที่พึ่งและไมสามารถชวยเหลอืตนเองได ดังนัน้ ผูสูงอายุที่เขามาอยูรวมกันจึงมขีอจํากัด 

ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปญหาที่เกิดจากการรับรูสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากความเสื่อม 

ของรางกาย ภาวะของการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ รวมถึงประสบการณที่ผานมาในชีวิตที่สงผลตอ 

การเกดิความขัดแยงในกลุมผูสูงอายุไดงาย 

 ดานชีวิตโดยรวม ผูสูงอายุใหความคิดเห็นวา การเขามาอยูในสถานสงเคราะหดีกวา 

การอยูเพียงลําพังในอดีต มีที่อยูอาศัย อาหาร เสื้อผา และไดรับการดูแลในสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหมี 

ความสุขมากขึ้น ความรูสกึวติกกงัวลในชีวติลดนอยลง แตก็ขาดความอสิระ เนื่องจากสถานสงเคราะห 

มีกฎระเบียบและขอหามที่ผูสูงอายุตองปฏิบัติรวมกัน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุ 

สอดคลองกับ นูรซาฮีดา เจะมามะ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณความสุขของผูสูงอายุ 

ในสถานสงเคราะหคนชราในเขตภาคใตที่พบวา ความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 

สวนใหญอยูที่การมีความรูสกึปลอดภัย ไรความวติกกังวล และรูสกึพงึพอใจกับชีวติความเปนอยู 

ในปจจุบัน 

 วัตถุประสงคขอที่ 3 ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูสูงอายุตอ 

คุณภาพชีวติผูสูงอายุที่อยูภายใตการดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิง พบวา ความพงึพอใจ 

ของผูสูงอายุตอการดูแลของสถานสงเคราะหมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยผูสูงอายุใหขอคิดเห็นวา ตั้งแตไดมาอาศัยอยู 

ที่สถานสงเคราะห ชีวิตมีความสุขและรูสึกปลอดภัยมากขึ้น ไมวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหารการกิน 

และความยากลําบากเมื่อเกิดการเจ็บปวย สถานสงเคราะหใหการดูแลทั้งที่อยูอาศัย อาหาร  

เสื้อผา พาไปรักษาเมื่อเจ็บปวย ซึ่งทําใหสุขภาพดขีึ้นทั้งรางกายและจิตใจ นอกจากนั้น การไดมาอยู 

รวมกันของผูสูงอายุทําใหรูสกึไมเหงา ไดมเีพื่อนคุย และไดทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งตางจากเดมิที่เคย 

อาศัยอยูเพียงลําพังโดยไมมีใครเหลียวแล โดยผูสูงอายุใหขอมูลเพิ่มเติมวา ดวยสภาพรางกายที่ 

ไมแข็งแรงเหมือนเดิม ทําใหไมสามารถหารายไดหรือประกอบอาชีพเหมือนในอดีต อีกทั้งยังมี 

โรคประจําตัวที่ทําใหการใชชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก มีความขัดสนในปจจัยตาง ๆ ที่จะนํามา 
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เลี้ยงดูตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุชาติ โสมประยูร (2542) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตเปนความรูสึก 

พึงพอใจตอการตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ในการดําเนินชีวิตที่จะสงผลตอ 

การเกดิแรงจูงใจในการแสวงหาความสมบูรณทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเปนไปในทศิทาง 

เดยีวกันกับการใหความหมายของ Orem (1985) ที่กลาววา ความพงึพอใจตอการดําเนนิชีวิตและ 

การรับรูถงึความรูสึกมคีวามสุขทางกายและจิตใจ สงผลตอการมคีุณภาพชีวติทีด่ขีองบุคคล 

 จากการหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่อยูภายใต 

การดูแลของสถานสงเคราะหผูสูงอายุหญิงในแตละดาน พบวา ความพึงพอใจดานที่อยูอาศัย  

ดานอาหาร ดานเครื่องนุงหม ดานการดูแลรักษา และดานกจิกรรมงานอดเิรก มคีวามสัมพันธตอ 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ยกเวนความพึงพอใจของผูสูงอายุดานเครื่องนุงหมไมมีความสัมพันธ 

กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุ ที่กลาววา  

เสื้อผาที่ไดรับจากสถานสงเคราะหสวมใสสบาย แตขนาดของเสื้อผาไมพอดีตัว ทําใหรุมราม  

อกีทั้งเสื้อผาที่ไดรับมรูีปแบบและสเีหมอืน ๆ กัน ทําใหรูสกึเหมอืนเปนคนไขอยูโรงพยาบาล 

 ความพึงพอใจของผูสูงอายุดานการดูแลรักษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต 

ผูสูงอายุดานรางกาย จากการสัมภาษณผูสูงอายุกลาววา สถานสงเคราะหจัดใหมเีจาหนาที่คอยดูแล 

ในดานตาง ๆ ทั้งการพาไปโรงพยาบาล การชวยเหลือใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบาย 

และราบรื่นมากขึ้น แมบางครั้งผูดูแลจะแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตอผูสูงอายุอยูบาง แตดวย 

ความเสื่อมของสังขารและการเจ็บปวยเนื่องจากโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุสวนใหญก็ยังรูสึกเปนทุกข 

และดําเนนิชีวติดวยความยากลําบากจากปญหาสุขภาพ 

 ความพึงพอใจดานกิจกรรมงานอดิเรกไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย  

ดานจิตใจ และดานสังคม จากการสัมภาษณผูสูงอายุกลาววา กิจกรรมที่สถานสงเคราะหจัดให 

ผูสูงอายุทําในแตละวัน มบีางกจิกรรมที่ทําไดและรูสกึสนุก แตบางกิจกรรมก็รูสึกไมชอบเพราะทําให 

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เชน กจิกรรมออกกําลังกาย อกีทัง้บางกจิกรรมเปนสิ่งที่ผูสูงอายุไมชอบจึงรูสึก 

เบื่อหนายและไมมคีวามสุข เชน กจิกรรมปนกระดาษ ซึ่งผูสูงอายุกลาววา ไมชอบความเหนอะหนะ 

และช้ืนแฉะของกระดาษแชน้ํา และรูสึกปวดเมื่อยนิ้วมือขณะปนกระดาษ ทั้งนี้ ผูสูงอายุแตละคน 

จะมปีญหาทางดานสุขภาพและมีความชอบที่แตกตางกัน จงึทําใหเกดิความขัดแยงในกลุมผูสูงอายุ 

เมื่อตองทํากิจกรรมรวมกัน โดยผูสูงอายุใหความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันวา เมื่อมีผูสูงอายุ 

ที่แสดงอาการหงุดหงิดหรือพูดบนขณะที่ทํากิจกรรมก็จะทําใหเกิดความรําคาญและรูสึกเบื่อหนาย 

ไมอยากรวมทํากิจกรรม แตเนื่องดวยการทํากิจกรรมในแตละวันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และ 

เจาหนาที่ไดบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการทํากิจกรรม ถึงแมจะรูสึกไมชอบแตผูสูงอายุ 

ก็พยายามที่จะปฏบิัตติามคําแนะนําของเจาหนาที่ผูดูแลและรวมทํากจิกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
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 ผลจากการศึกษามีความสอดคลองกับ อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคนอื่น ๆ (2552)  

ที่กลาววา ผูสูงอายุจะมีภาวะสุขภาพที่ออนแอกวาคนปกติ เนื่องจากความเสื่อมของรางกายและ 

การเจ็บปวย ทําใหไมเอื้ออํานวยตอการยืน เดิน หรือน่ังเปนระยะเวลานาน ๆ รวมถึงปญหาทาง 

สายตาที่เปนอุปสรรคตอการทํากิจกรรมตาง ๆ สงผลตอการมีความสุขในการดําเนินชีวิตลดลง  

ทั้งนี้ ผูสูงอายุควรไดทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย และความตองการที่จะทําให 

ผูสูงอายุมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตดขีึ้น 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติการ 

 1. ผูสูงอายุมีความพึงพอใจดานที่พักอาศัย ดานอาหาร ดานเครื่องนุงหม ดานการดูแล 

รักษา และดานกจิกรรมงานอดเิรกโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาผูสูงอายไุดรับการดูแล 

จากสถานสงเคราะหเปนอยางดี ควรที่จะดําเนินการในลักษณะดังกลาวตอไป และพัฒนาใหดี  

ยิ่ง ๆ ขึ้น 

 2. ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอม และชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก  

สวนคุณภาพชีวิตดานรางกายและดานสังคมอยูในระดับปานกลาง สถานสงเคราะหควรดูแล  

ชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 

ในเรื่องสุขภาพรางกายและการสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวและสรางสัมพันธภาพ 

ในการดําเนนิชีวติในสถานสงเคราะหไดดยีิ่งขึ้น 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระบบการดูแลผูสูงอายุระหวางสถานสงเคราะหผูสูงอายุ  

ที่ดําเนนิการโดยเอกชนกับสถานสงเคราะหที่ดําเนนิการโดยรัฐบาล 

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการตอการดูแลของสถานสงเคราะหที่ผูสูงอายุมีสวนรวม  

ในการแสดงความคดิเห็นถงึความตองการของตนเอง 

 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย 

ที่ดมีากขึ้น 

 4. ควรสรางโปรแกรมเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มากยิ่งขึ้น 
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