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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อน าความหมายและองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของผูส้งูอายุมา

สรา้งโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายทุี่เหมาะส าหรบัชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทราดว้ยการวิจยั
ผสานวิธี แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจ ก าหนดความหมายและ
องคป์ระกอบ รวมถึงปัจจัยสาเหตุที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ระยะที่ 2 เพื่อวิเคราะหม์ุมมอง
องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตตามทัศนะของผูสู้งอายุชุมชนวัดบางปรง  (บริบท) ดว้ยวิธีวิทยาคิว ระยะที่ 3 เพื่อ
ประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการที่เก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุจากบริบท  ระยะที่ 4 เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุที่เหมาะส าหรบัชุมชนวัดบางปรง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ขอ้คน้พบระยะที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของผูส้งูอายมุีความผนัแปรไปตามบริบทของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม ความหมายและองคป์ระกอบไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สามารถจัดกลุ่มความหมายได้
ทัง้หมด 4 กลุ่มประเภท ไดแ้ก่ 1) การไดใ้ชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) การมีสมรรถนะของรา่งกายและมีสขุภาวะ 3) 
การมีปฏิสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคม และ 4) การไดเ้ขา้รว่มและเขา้ถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม
ที่เหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน ส่วนสาเหตุที่จะก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิต  มี 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายในจากตัว
ผูส้งูอายเุอง และปัจจยัภายนอก ในขณะที่ระยะที่ 2 พบว่า 1) การใชชี้วิตอย่างภาคภมูิ 2) การเห็นแก่ประโยชน์
ผูอ้ื่น 3) ความเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น และ 4) ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสงัคมวฒันธรรม  คือ 
คณุภาพชีวิตตามทศันะของบรบิทชุมชนนี  ้ระยะที่ 3 ผลการสนทนากลุม่ พบวา่ตอ้งการแกปั้ญหาเรื่องการนอน
ไม่หลบัเป็นเรื่องเรง่ด่วน ระยะที่ 4 จึงสรา้งและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัที่เหมาะ
ส าหรบัผูส้งูอายชุุมชนวดับางปรง หลงัการทดลองพบว่ากลุม่ทดลองมีคณุภาพการนอนหลบัและคุณภาพชีวิต
แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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The purpose of this research was to create an appropriate quality of life (QoL) 

development program for the elderly in Watbanprong community, using the meaning and 
components of the elderly’s QoL. The study consisted of four phases: Phase one aimed to 
understand, explain the meaning and identify the key domains of the QoL of the elderly; phase two 
aimed to explore and identify the determinants of QoL among the elderly, according to their 
viewpoints using Q methodology; and phase three aimed to assess the problems and needs and 
phase four aimed to assess the efficiency of the program. 

The findings of phase one revealed that: the QoL of the elderly varied according to 
their social context and environment. The meaning and key domains of QoL were indispensable and 
could be categorized into four themes: pride in living, physical competence and health, social 
interaction and activities, social participation and access to physical and social environment 
including cyberspace. There were two conditions that cause QoL among the elderly: internal and 
external conditions. The findings of phase two revealed that the QoL from the perspective of the 
elderly consisted of four determinants: pride in living, altruism, inter/intrapersonal understanding and 
security, safety, and sociocultural ecosystem. The focus group from phase three revealed that 
insomnia was their urgent need. Therefore, the QoL development program was created in phase four 
to solve this problem. The experiment revealed that sleeping quality and QoL of the experimental 
group was better than that of the control group with statistical significance of .01. 

 
Keyword : Quality of life, the Elderly, Appropriate QoL Development Program, Wat Bang Prong 
Community, Chachoengsao province 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

รองศาสตราจารย ์ชูศรี วงศร์ตันะ เป็นอาจารยท่ี์ฉนัรกัและเคารพมาโดยตลอด เริ่มจากการอ่านหนงัสือของท่าน
สมยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมฯ 4 นอกจากทา่นจะแนะน าใหศ้ิษยม์าเรียน ณ สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตรแ์ลว้ ทา่นยงัมีเมตตา
ในการเขียนหนังสือรบัรองท่ีใชส้มัครเรียนอีกดว้ย  ณ เวลานัน้ ฉันไม่มีแรงบันดาลใจใดในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 
นอกจากอายท่ีุมากขึน้และตกท่ีนั่งที่คนในครอบครวัเป็น ดร.กนัไปหมดแลว้ 

เวลาผ่านไป เกิดเหตกุารณต์า่ง ๆ มากมายในชีวติในช่วงระยะที่ไดเ้รียน ณ ท่ีแหง่นี ้และแน่นอนว่าย่อมเก่ียวขอ้ง
กบับคุคลต่าง ๆ มากมายเช่นกนั ทกุสิ่งลว้นเป็นเบา้หลอมท่ีสรา้งตวัตนใหเ้กิดดษุฎีบณัฑิตคนนีข้ึน้มาได้ หนา้กระดาษนีค้งไม่
เพียงพอท่ีจะกล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ สถานท่ีต่าง ๆ ไดท้ัง้หมด อย่างไรก็ดีบุคคลส าคญัท่ีท  าใหฉ้ันไดม้าเขียนขอ้ความใน
หนา้นีไ้ด ้มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ท่านเป็นท่ีปรึกษาหลักท่ีพูดนอ้ยแต่ค  าพูดของท่านประดุจดั่ง
ทองค า สิ่งท่ีทา่นพดูมีคา่เหลือเกินทัง้ในแง่วิชาการและการใชชี้วติ ศาสตราจารย ์ศศพิฒัน ์ยอดเพชร ท่านเป็นท่ีปรกึษารว่มท่ี
เมตตาฉันอย่างเหลือลน้ นบัแตว่นัแรกท่ีฉนัไดต้ิดต่อท่านผ่านทางไลน์และประโยคท่ีท่านตอบรบัการเป็นท่ีปรกึษาอย่างถ่อม
ตนทัง้ ๆ ท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ในแวดวงวิชาการว่าท่านมีความสามารถมากเพียงใด  และท่ีไม่มีวนัลืม ท่านโอบกอดและยืนรอส่ง
ฉันจนคล้อยตา เวลาท่ีฉันไปเรียนพบท่านท่ีบา้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน ท่านเป็นผู้หญิงแกร่งแต่
อ่อนโยน ในยามท่ีฉนัหนีรอ้นมาพึ่งเย็นและทา่นไดร้บัไวเ้ป็นท่ีปรกึษารว่มโดยเมตตา แมแ้ต่วนัท่ีท่านอ่อนแอท่ีสุด ทา่นก็คลอ้ง
สายระบายเลือดหลงัผ่าตดัเพ่ือมาสอบปกปอ้งใหฉ้นั รองศาสตราจารย ์ดร. ดษุฎี โยเหลา ทา่นเป็นเหมือนบา้นของฉนั บา้นท่ี
เป็นท่ีพกัพิง ไม่วา่ฉนัจะเจออปุสรรคต่าง ๆ อย่างไร เม่ือฉนัถงึบา้น ทกุอย่างสงบ ร่มเย็น และท าใหเ้รามีแรงออกไปตอ่สูท้กุ ๆ 
ครัง้ ถ้าฉันไม่มีบา้น ฉันก็คงเป็นคนขา้งถนน ไรจุ้ดหมาย เควง้ควา้งไรท้ิศทาง ศาสตราจารย์ วรเวศม์ สุวรรณระดา ท่าน
เมตตาฉันเหลือลน้ ทัง้ท่ีไม่เคยเป็นศิษยเ์รียนท่ีจุฬาฯมาก่อน ท่านเป็นทัง้ผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ์และเป็นทัง้ประธานสอบปาก
เปล่า ท่านยิม้รบัดว้ยความอ่อนโยน ไม่เคยปฏิเสธฉันแมแ้ต่ครัง้เดียวท่ีเขา้ไปรบกวนท่าน  ทัง้ ๆ ท่ีท่านมีภาระงานมากมาย
และตอ้งเดนิทางไปตา่งประเทศอยู่บอ่ยครัง้ 

ฉันรูว้่าฉันไม่เก่ง แต่ฉันเป็นคนโชคดี โชคดีท่ีไดพ้บเจอกบัคนเหล่านี ้ท่ีคอยช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจ จากมืดเป็น
สวา่ง จากรอ้นเป็นเย็น จากทกุขเ์ป็นสขุ หากเอ่ยช่ือไม่หมดขอใหรู้ว้า่ทกุคนยืนอยู่ในใจเสมอ เป็นตน้วา่ ผศ.ดร.นรสิรา พึ่งโพธ์ิ
สภ และผศ.ดร.ฐาศุกร  ์จันประเสริฐ เป็นมือท่ีช่วยเหลือ เป็นหูท่ีรบัฟัง ไม่เคยทอดทิง้ น้าฝน พ่ีเบบี  ้ท่ีอนุเคราะห์ตรวจ
เครื่องมือให ้พ่ีนนั พ่ีเล็ก ท่ีอยู่เคียงขา้ง แนะน ากนัมาตลอดจนถงึขัน้ส่งเอกสารจบ ออปลี พ่ีแมว เงาะ บษุ กลัยาณมิตร เพ่ือน
รกัช่วยเหลือทกุอย่างดว้ยกายและใจ ผศ.ดร.ออ้ม รศ.ดร.นิตยา คนท่ีรกัและหว่งฉนัเสมอ พระครูโชตพิฒันากร เจา้อาวาส วดั
บางปรง และผูสู้งอายชุุมชนวดับางปรงทกุท่านท่ีอนญุาตและรว่มมือรว่มใจอย่างดีในการวิจยั  และสุดทา้ยครอบครวัของฉัน 
แม่เล็ก โกหมวย ป๊าวอฟกงั นอ้งเจ๊ียบ พ่ีโจ ้ทอม ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ สนบัสนนุทัง้ทุนทรพัยแ์ละโอกาสดี ๆ มาโดยตลอด ฉัน
คงไม่มีวันนีเ้ลยหากขาดครอบครวัท่ีรกัและห่วงใยฉัน  รวมทัง้คนท่ีไม่สามารถลืมได้ “อาม่า”; นางแตเ้ม่ียวไน้ ท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจในการท าวจิยัตัง้แตแ่รกเริ่ม 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
 

เม่ือกล่าวถึง “ผูสู้งอายุ” ภาพในมโนส านึกเราเกือบทกุคนจะนึกถึงบุคคลท่ีมีสภาวะของ
สงัขารท่ีรว่งโรย มีริว้รอยแห่งวยั และตรงขา้มกบัสภาวะทางกายภาพท่ีรบัรูไ้ดเ้ม่ือเทียบกบัเดก็และ
วยัรุน่ พิจารณาถึงขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ในชว่ง 50 ปีท่ีผ่านมา สถานการณด์า้นประชากรของประเทศ
ไทย มีสดัส่วนของประชากรสงูอายเุพิ่มอย่างรวดเร็ว อนัสืบเน่ืองมาจากเม่ือ 50 ปีก่อน ผูห้ญิงหนึ่ง
คน มีบุตรเฉล่ียมากกว่า 6 คน แต่ปัจจุบันมีบุตรเฉล่ียน้อยกว่า 2 คน จึงท าสัดส่วนและจ านวน
ประชากรวยัเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ จากท่ีมีสัดส่วนประชากรวยัเด็ก รอ้ยละ 43.2 ในปี 
พ.ศ. 2503 ลงเหลือรอ้ยละ 19.8 ในปี พ.ศ. 2553 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนประชากรสูงอายุจาก 
รอ้ยละ 4.6 เพิ่มเป็น รอ้ยละ 13.2 เม่ือเทียบจากปีเดียวกนั ตามล าดบั ประกอบกบัขอ้มลูประชากร
สูงอายุไทย จากการคาดประมาณประชากรในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสงัคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  (complete aged society) แล้ว (ปราโมทย์ ประสาทกุล .  2559: 26; 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  2560: 11; ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  2557: ก-1) ความส าเร็จในการ
คมุก าเนิด  การลดลงของภาวะเจริญพนัธุ์  การมีอายุท่ียืนยาวขึน้ยงัผลใหอ้ตัราการเกิดและอตัรา
การตายลดลง  ปรากฏการณ์นีต้ามมาดว้ยความท้าทายในประเด็นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพท่ีถดถอยลงตามวยั การเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั และการ
อยูใ่นภาวะทพุพลภาพ หรือมีขอ้จ ากดัในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั และการตกอยู่ในภาวะความ
ยากจนในสดัส่วนท่ีสูงกว่าประชากรวยัอ่ืน (วิทยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั; 
และมลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย.  2555: 2) 

ในปัจจบุนัหลายฝ่ายต่างตระหนกัถึงความส าคญัต่อการพฒันาผูส้งูอายุในหลากหลาย
มิติ ดงัประจกัษ์พยานต่าง ๆ ท่ีชีใ้หเ้ห็นความส าคญัซึ่งถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็น 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2560: ออนไลน)์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2545-2564) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2552 (คณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาติ.  2553) ตลอดจน
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พระราชบญัญัติผูสู้งอายุแห่งชาติ พระราชบญัญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2553) 
(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย.์  2553) เป็นตน้  

แมว้่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแตก่ารพฒันาผูส้งูอายท่ีุผ่านมา และผลจากการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติทั้งสองรอบ ต่างชี ้ให้เห็นว่า ยังคงไม่ส  าเร็จตาม
เป้าประสงค์ท่ีวางไว้อย่างน่าพอใจในบางด้าน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ; 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ ; และ วิทยาลัยประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย .  2559: ออนไลน์) ยิ่ งไปกว่านั้น คณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย ได้เล็งเห็น
ความส าคญัว่า แมจ้ะมีกฎหมายมารบัรองสิทธิใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ดงัพระราชบญัญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 
2546 แล้วก็ตาม แต่ยังมีข้อจ ากัดต่าง ๆ จึงได้ยก “ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนา
คณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุพ.ศ. ...” (ส านกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.  2557) ขึน้ จะเห็นไดว้่า 
“คุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย”ุ มีความส าคญัมากจนตอ้งน าขึน้ตราเป็นกฎหมายในรา่ง พ.ร.บ. ใหม่
ฉบบันี ้ 
 

คณุภาพชีวิต (quality of life) เป็นประเด็นท่ีมีบทบาทส าคญัในแง่ความผาสกุของมนษุย ์
ซึ่งคณุภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการมนุษยแ์ละความสขุ (Oliver; et al.  1996) เป็นเรื่องท่ีมี
พฒันาการทางแนวคิดและทฤษฎีมาชา้นาน สามารถนบัไดต้ัง้แต่มาสโลว ์ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎี
ล าดบัขัน้ของความตอ้งการ (Maslow.  1970) และต่อมานกัวิชาการไดศ้ึกษาคน้ควา้และพฒันา
ขอบข่ายความรูก้วา้งขวางออกไปตามแนวคิดและกระบวนทศันท่ี์ผูศ้กึษาใชค้น้ควา้และอธิบาย ไม่
ว่าจะเป็น มมุมองท่ีมองคณุภาพชีวิต หมายถึง ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน ซึ่งเป็นการมองคณุภาพ
ชีวิตในมิตเิดียว ไปจนถึงการมองในลกัษณะพหมุิต ิอนัไดแ้ก่ ความสขุ (happiness)  และการอยู่ดี
มีสขุ (well-being) (ศิรนินัท ์กิตติสขุสถิต; และวนิพพล มหาอาชา.  2550: 66-68; ศรีประภา เหล่า
โชคชยักลุ.  2552: 1-2) ตลอดจนแนวคิดแบบแยกส่วน (reductionism) และแนวคิดแบบองคร์วม 
(holism) และแนวคิดแบบอภิมาน (meta-theory approach) ซึ่งมองคณุภาพชีวิตนัน้ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบแบบวัตถุพิสัย (objective domain) และจิตพิสัย (subjective domain) (ปิยะวัฒน ์
ตรีวิทยา, 2559) เหตุเพราะเป็นการยากท่ีจะนิยามคุณภาพชีวิต ให้เป็นท่ียอมรบัโดยสากลใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี ้เพราะ (สุภางค์ จันทวานิช ; และวิศนี ศิลตระกูล.  2539: 57-61) 
ประการแรก คือ คณุภาพชีวิตเป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจท่ีสามารถบรรยายตีความโดยผ่านตวั
กรอบดา้นความคิดและภาษาท่ีแตกตา่งกนั ประการท่ีสอง แนวคิดนีข้ึน้อยู่กบัคณุคา่ท่ีแฝงอยูอ่ยา่ง
มาก ประการท่ีสาม การท าความเขา้ใจต่อมนุษย ์ไม่สามารถยอมรบัได ้หากก าหนดนิยามใหเ้ป็น
แบบเดียวกัน โดยไม่มีการค านึงถึงค่านิยม ความแตกต่างด้านอายุ  ช่วงชั้นทางสังคม และ
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การศึกษา สอดคลอ้งกับองคก์ารอนามยัโลกท่ีไดใ้หค้  าจ ากัดความตามแนวทาง global concept 
approach ว่า คณุภาพชีวิต คือ การรบัรูข้องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของตน ภายใตบ้ริบท
ของวัฒนธรรมและความหมายของระบบในสังคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ และสัมพันธก์ับเป้าหมาย 
ความคาดหวงั มาตรฐานของสงัคมและสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    (ปิยะวฒัน ์ตรีวิทยา.  2559: 175) 
ดงันัน้จึงจะเห็นไดช้ดัว่า คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องท่ีค่อนขา้งยากในการนิยามความหมาย เพราะมี
เกณฑ ์แนวคดิ แตกตา่งกนัออกไป ทัง้ยงัมีความล่ืนไหลและแตกตา่งท่ีขึน้อยูก่ับบริบทอีกดว้ย 
  

ผูว้ิจยัจึงเกิดค าถามวา่ (1) “แทจ้รงิแลว้ คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุคืออะไร มีความหมาย
ว่าอะไร” (2) ความหมายนีมี้เพียงหนึ่งเดียว เป็นสากล หรือแปรเปล่ียน เล่ือนไหลตามบริบทและ /
หรือการตีความ (3) ใครเป็นผูใ้หห้รือก าหนดความหมายนี ้จากค าถาม 3 ขอ้นี ้น าไปสู่การทบทวน
วรรณกรรม เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ส  าหรบั ค าถามแรกและค าถามท่ีสองนัน้ พบว่า มี
ความซับซ้อน แปรเปล่ียนตามบริบทแต่ละสังคม วัฒนธรรม ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้้างต้น ส าหรับ
ค าถามท่ีสามนั้น พบว่า โนลส์ (Knowles. 1980: 91-95) ไดใ้ห้แนวทางของแหล่งในการคน้หา
ความรูเ้พ่ือน าไปพฒันา 5 แหล่ง (sources) ดงันี ้คือ 1) จากตวัของเขาเอง (from the individuals 
themselves) 2) จากบุคคลท่ีมีบทบาทใหค้วามช่วยเหลือ (from people in “helping roles” with 
individuals) 3) จากส่ือมวลชน (from the mass media) 4) จากเอกสารและวรรณกรรมของผู้รู ้
ผู้เช่ียวชาญ (from professional literature) และ 5) จากการส ารวจองค์กรและชุมชน ( from 
organizational and community surveys) สามารถสรุปได้เป็น 2 แหล่งหลัก  ๆ คือ จากตัว
ผู้สูงอายุเอง และจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวผู้สูงอายุเอง ดังนั้นเพ่ือให้ไดค้  าตอบของข้อ 3 ผู้วิจัย
พิจารณาถึงลักษณะธรรมชาติของความรู้ในแง่ของการน าไปใช้ร่วมด้วย ตามแนวคิดของ 
Cochran-Smith และ Lytle (2001)  กล่าวคือ ความรูเ้พ่ือการปฏิบัติ (knowledge for practice) 
และความรูใ้นการปฏิบตัิ (knowledge in practice) เพ่ือน าไปสู่เจา้ของความรู ้หรือผูท่ี้สามารถให้
หรือก าหนดความหมายคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายไุด ้แหล่งท่ี 1 จึงควรเป็นตวัผูส้งูอายเุอง ผูว้ิจยัจึง
หาความหมายจากผูส้งูวยัอย่างมีพลงั (active ageing) ในฐานะท่ีตวัท่านย่อมมีองคค์วามรูใ้นการ
ปฏิบตัิ ทา่นจึงเป็นผูท่ี้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยความหมายท่ีก าหนดนัน้เป็นกระบวนการผา่นการรบัรู ้
ของตนเองในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ถือได้ว่าเป็น ความรู้ท่ีฝังลึก (tacit 
knowledge) ซึ่งเป็นความรูท่ี้อยู่ในตวับุคคล อนัเกิดจากการสั่งสมประสบการณข์องแต่ละบุคคล 
ในขณะท่ีแหล่งท่ี 2 คือบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัผูสู้งอายเุอง จึงควรเป็นผูรู้ ้เพราะผูรู้ห้รือผูเ้ช่ียวชาญนัน้ 
เป็นบคุคลท่ีไดร้วบรวมความรูแ้ละประสบการณต์า่ง ๆ ของแหล่งท่ี 2) ถึง 5) ไวก้ับตวัท่านแลว้ ซึ่ง
มีลกัษณะความรูแ้บบเพ่ือการปฏิบตั ิถือไดว้า่เป็นความรูท่ี้ฝังลึก และเป็นความรูท่ี้ชดัแจง้ (explicit 
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knowledge) รวมกนั ตวัอย่างเช่น งานวิจยั ต ารา หรือขอ้เขียนตา่ง ๆ ท่ีท่านไดถ้่ายทอดเอาไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

ความรูท่ี้ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายอีุกประเดน็หนึ่ง 
พบว่า จากการวิเคราะหอ์ภิมานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2553 (นรสิรา พึ่งโพธ์ิสภ และฐาศกุร ์จนัประเสริฐ.  2556) ขอ้คน้พบท่ีได ้คือ  
กลุ่มปัจจยัดา้นโปรแกรมจดักระท า/โปรแกรมทดลอง มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลมากท่ีสดุ เม่ือเทียบ
กบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ย่อมเป็นเครื่องชีช้ดัว่าการพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายท่ีุน่าจะไดผ้ลมากท่ีสุด  
คือการใช้โปรแกรมจัดกระท าเพ่ือพัฒนา ดังนั้นแนวทางท่ีน่าจะได้ผลมากท่ีสุด คือ การสรา้ง
โปรแกรมจดักระท าเพ่ือน ามาใชใ้นการส่งเสรมิหรือพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุโดยจดุเริ่มตน้
ในการสร้างโปรแกรมการพัฒนานั้น  จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงนิยามความหมายและ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเสียก่อน จากนัน้จึงพิจารณาถึงความหมายท่ี
แทจ้ริงท่ีไดจ้ากบริบทท่ีจะท าการพฒันาซึ่งเป็นความหมายจากคนใน (emic view) เหตเุพราะจาก
การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาให้ความส าคัญกับเทคโนแครตในการตีความและปฏิบัติต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ดงัเช่น ศาสตราจารยเ์สน่ห ์จามริก (2529) ไดว้ิจารณไ์วว้่า
เป็นจุดบกพร่องของการพัฒนาประเทศ ไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกับบริบทของประเทศ ซึ่งเป็นไป
ในทางเดียวกันกับความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิจากการสมัมนาวิชาการ แนวโนม้การวิจยัเพ่ือการ
สรา้งความรูใ้หม ่ในการปอ้งกนัและแกปั้ญหาผูส้งูอายใุนประเทศไทย เก่ียวกบัการวิจยัในผูส้งูอายุ
ว่าการจดัโปรแกรมการพฒันาใหผู้สู้งอายุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักับบริบท 
(context) ของผูส้งูอายท่ีุจะท าการพฒันา (ศศิพฒัน ์ยอดเพช; อรพิชญา ไกร-ฤทธ์ิ; และอาชญัญา 
รตันอบุล.  2559)   

จดุหมายปลายทางของการศกึษาครัง้นี ้คือ การจดัโปรแกรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุโดยมีชมุชนวงับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มเปา้หมายตวัอยา่งท่ีเป็นบรบิทของการ
พฒันาในครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้ารถอดความรูท่ี้ฝังลึกหรือถอดบทเรียนในกลุม่ผูส้งูอายท่ีุมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี ผสานกบัความรูท่ี้ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญซึ่งเป็นความรู้ชดัแจง้ท่ีสั่งสมจากประสบการณท์ างาน และ
การท าวิจยั ซึ่งทัง้สองแหล่งนีเ้ป็นความรูใ้นมมุมองจากคนนอก (etic view) แลว้จึงน าความรูนี้ ้ไป
ผนวกกับปัญหาและความตอ้งการท่ีเกิดขึน้จริงในบริบท จากนัน้จึงท าการออกแบบเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุของชุมชนวัดบางปรง ดังนั้นโปรแกรมท่ีได้จะมี
ลักษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ (tailor-made) นอกจากจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายแุลว้ ยงัสามารถตอบค าถามการพฒันาในเชิงบรบิทไดอี้กดว้ย 
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ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า คณุภาพชีวิต มีความซบัซอ้นในการนิยาม ก าหนดความหมาย ท่ี
ต้องผ่านตัวบท บริบทของทั้งสังคมและวัฒนธรรม การวัดหรือการประเมินคุณภาพชีวิตก็มี
ความส าคญั ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัคาดหวงัใหโ้ปรแกรมท่ี
ถูกพัฒนาขึน้นัน้ จะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึน้ หลักฐานท่ีสามารถแสดงไดใ้นเชิง
ประจักษ์และเข้าใจไดง้่ายนั้นย่อมมาจากการวัดหรือประเมินระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
หลงัจากไดร้บัโปรแกรมการพฒันาไปแลว้ อยา่งไรก็ดี ปิยะวฒัน ์ตรีวิทยา (2559: 178) ไดร้วบรวม
ขอ้ควรค านึง ก่อนการประเมินคณุภาพชีวิต ไว ้ดงันี ้1) ตอ้งก าหนดของเขตหรือค าจ ากดัความของ 
“คุณภาพชีวิต” ก่อนการประเมิน 2) ต้องก าหนดองค์ประกอบ (domains) และปัจจัยย่อย 
(aspects) ท่ีมีอิทธิพลต่อค าจ ากัดความของ “คณุภาพชีวิต” อย่างชัดเจน 3) ตอ้งวดัทัง้วัตถุวิสัย
และจิตวิสัย  (objective and subjective measurement) 4) ต้องจัดล าดับความส าคัญของ
องคป์ระกอบโดยผู้ถูกประเมิน 5) กรอบแนวคิดและวิธีการประเมินควรสอดคล้องกับปรัชญา
วิชาชีพของผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถใช้ขอ้มูลให้เกิดประโยชนอ์ย่างแท้จริง จากข้อควรค านึง
เหล่านี ้ จะเห็นได้ว่าการวัด /ประเมินคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
องค์ประกอบท่ีจะวัด /ประเมิน ผู้วิจัยจึงค่อนข้างให้ความส าคัญ  เพราะสิ่งนี ้จะสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีจะประเมินหลังจากน าไปทดสอบใชต้่อไป ซึ่งท่ีผ่านมางานวิจัยใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ การนิยามความหมายและก าหนดองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
พบว่า จะน าเอากรอบแนวคิดทฤษฎีของบคุคลหรือองคก์รใดองคก์รหนึ่ง เช่น องคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) Zahn (1992) Fillenbaum (1987) Flanagan (1982) เป็ น ต้น  ม าพัฒ น า เป็ น นิ ย าม
ปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นการน าความรูใ้นแบบเพ่ือการปฏิบตั ิมานิยามและก าหนดองคป์ระกอบ แตย่งัไม่
พบการน า ความรูเ้พ่ือการปฏิบัติ และความรูใ้นการปฏิบัติ มาบูรณาการในการก าหนดนิยาม
ปฏิบตัิการรว่มกัน และส าหรบัประเด็นของการวดัในเชิงจิตวิสยัและการจดัล าดบัความส าคญัของ
องคป์ระกอบโดยผูถ้กูประเมินนัน้ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นเทคนิคการวิจยัหนึ่งท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ วิธีวิทยา
คิ ว  (Q methodology) (Brown; & Good.  2010; Ramlo; & Newman.  2011; McKeown; & 
Thomas.  2013; สชุาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ;์ และกรรณิการ ์สขุเกษม.  2550: 2-12) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาท่ี
ถกูพฒันาขึน้มา ใชใ้นการศึกษาสภาวะจิตวิสยั (subjectivity) ทัง้ในระดบับุคคลและชมุชน ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับ ความคิดเห็น เจตคติ ค่านิยม ความตอ้งการ  รวมถึง คุณภาพชีวิต 
(quality of life) ได้อีกด้วย อีกทั้งยังถูกน าไปใช้กับหน่วยศึกษาท่ีมีข้อจ ากัด เช่น ผู้ป่วย และ
ผูสู้งอายุ เป็นตน้ โดยหลกัการคือ การเช่ือมโยงระหว่างการน าความเป็นจิตวิสยัท่ีสามารถส่ือสาร
ได ้(subjective communicable) ซึ่งไดม้าจากการอา้งอิงตนเอง (self-reference) มาแปลงหรือจดั



  6 

กระท า/วิเคราะห์ในเชิงวัตถุวิสัย (objective analysis) ได้ โดยไม่ท าลายคุณสมบัติการอ้างอิง
ตนเอง จะเห็นว่า วิธีวิทยาคิวนัน้มีความเหมาะสมในดา้นเนือ้หา (content) เหมาะส าหรบัใชใ้น
การศึกษากับผู้สูงอายุ (สุชาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์; และกรรณิการ ์สุขเกษม.  2550, McKeown & 
Thomas.  2013, Brown & Good.  2010) ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในครัง้นีท่ี้มี
ลกัษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ ค านึงถึงบริบทตวัผูส้งูอายขุองชมุชนวดับางปรงเป็นส าคญั จึงใช้
วิธีวิทยาคิวเพ่ือท าใหท้ราบว่าความรูเ้พ่ือการปฏิบตัิและความรูใ้นการปฏิบตัิเม่ือผสานกนัแลว้ ใน
มุมมอง (viewpoints) ของผูสู้งอายุชุมชนวดับางปรง คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุนัน้มีความหมาย
และองคป์ระกอบเป็นเชน่ไร 

ในขัน้การสรา้งและพฒันาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุนัน้ จะเห็นว่า
การค านึงถึงบริบทพืน้ท่ีนั้นมีความส าคัญดังท่ีกล่าวไว้ แม้ความหมายและองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวิตโดยทั่ วไปจะมีลักษณะคล้ายกัน หากแต่มีหลายปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอันเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพสงัคม วฒันธรรม จงึเป็นเหตใุหก้ารพฒันาผูส้งูอายพืุน้ท่ีใดหรือ
ชมุชนใด ก็ควรสรา้งโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะใหเ้หมาะกบัพืน้ท่ีหรือชมุชนนัน้ 

การจดัโปรแกรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุจากเง่ือนไขของความซบัซอ้นดงัได้
กล่าวมาข้างต้น ท าให้ไม่สามารถส าเร็จได้ในขั้นตอนเดียว เพ่ือให้ได้มาเป็นโปรแกรมท่ีมี
ประสิทธิผล ทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมคือ การน าการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods) มา
ประยุกตใ์ช ้เหตเุพราะสามารถน ามาใชเ้พ่ือตอบค าถามวิจยัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น และใชง้านวิจัย
เชิงปริมาณและงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปพรอ้ม ๆ กัน โดยผสานท่ีการแปลผลและ
ตีความรว่มกนั (ดษุฎี โยเหลา.  2559: 42, 44 - 45)  

ส าหรบักลุ่มเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวิตนัน้ ผูว้ิจยัเลือกสนามเป็นชมุชนวดับาง
ปรง บา้นบางปรง หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เน่ืองจาก เป็น
ชมุชนท่ีมีลกัษณะผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท กลา่วคือ ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีไมไ่กลจากตวัเมือง 
สภาพภูมิประเทศ และชุมชนมีความเจริญเข้าถึง หากแต่เป็นลักษณะถนนท่ีเป็นทางผ่าน 
บา้นเรือนยงักระจายกนัหลวม ๆ ไม่หนาแน่น จงึยงัคงมีพืน้ท่ีเกษตรกรรมและชมุชนแบบครอบครวั
เดี่ยวและครอบครวัขยายผสมกัน ผูส้งูอายจุ  านวนไม่นอ้ยยงัตื่นตวัในการมาประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมของชมุชน มีหวัหนา้ชมุชนท่ีเป็นผูสู้งอายุท่ีเขม้แข็ง มีปฏิสมัพนัธก์ับผูสู้งอายุ
และสมาชิกในชุมชนสม ่าเสมอ  อีกทัง้ขนาดชุมชนไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป นอกจากนี ้ยงัมีวัด
บางปรงธรรมโชติการาม เป็นศนูยก์ลางชมุชนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมทางสงัคมและศาสนา รวมถึง
เจา้อาวาสซึ่งใหค้วามอนุเคราะหใ์หใ้ชส้ถานท่ีในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เป็นอย่างดี  จึงเป็นเหตใุห้
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ผูว้ิจยัเลือกชุมชนวดับางปรง เป็นพืน้ท่ีบริบทในการศึกษาและน าโปรแกรมฯท่ีมีลกัษณะออกแบบ
มาโดยเฉพาะตามปัญหาและความตอ้งการของผูส้งูอายใุนชมุชน ไปทดลองใชเ้พ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอายเุป็นกรณีตวัอยา่งของการใชโ้ปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิต 

 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกับจ านวนผูสู้งอายุท่ี
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญต่อสัดส่วนประชากรในสังคมไทย แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนความเหมาะสมตรงตามบรบิทของผูส้งูอาย ุกอปรกบัจดุยืนกระบวนทศันข์องผูว้ิจยัท่ีเป็น
แบบปฏิบตัินิยม (pragmatism) เนน้ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมและไดผ้ล นัน้ยอ่มน ามาซึ่งความรู ้น ามา
ซึ่งการตอบค าถามได ้ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจใชก้ารวิจยัแบบผสานวิธี (mixed methods) ชนิด iterative 
sequential mixed designs (Teddlie; & Tashakkori.  2009) โดยเนน้ใหไ้ดผ้ลลพัธ ์คือ โปรแกรม
การพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายท่ีุเหมาะส าหรบัชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

การวิจยัผสานวิธีแบบตามล าดบัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ชว่ง (strands) ไดแ้ก่  
ช่วงที่ 1 แบง่เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการใชว้ิธีการเชิงคณุภาพท าการสมัภาษณ์

เชิงลึก (in-depth interview) เพ่ือท าความเขา้ใจ ก าหนด ก) นิยามความหมายคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายุ ข) องคป์ระกอบหรือมิติตา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุและ ค ) ปัจจยัสาเหต ุและ
เง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ใช้วิธีวิทยาคิว เพ่ือสืบค้นและ
ก าหนดองคป์ระกอบหรือมิติตา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายตุามมุมมองของผูส้งูอายุชมุชน
วดับางปรง ท่ีเป็นบริบทของการพฒันาและท าการออกแบบโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะเหมาะสม 
ดว้ยการน าสารสนเทศในขอ้ ก) นิยามความหมาย มิติตา่ง ๆ หรือองคป์ระกอบ ท่ีไดม้าจากระยะท่ี 
1 พัฒนาเป็นบัตรรายการชุดคิว  (Q set) แล้วจึงวิเคราะห์องค์ประกอบแบบคิว (Q – factor 
analysis) น าผลการวิเคราะหท์ัง้เชิงคุณภาพในระยะท่ี 1 และเชิงปริมาณในระยะท่ี 2 มาบูรณา
การขอ้สรุปรว่ม (meta-interface) เพ่ือใหเ้ป็นคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ตามมมุมองจากคนใน คือ 
มุมมองของผูสู้งอายุชุมชนวดับางปรง และน าสารสนเทศท่ีไดนี้ไ้ปใชต้่อในช่วงท่ี 2 ของการสรา้ง
และพฒันาโปรแกรม 

ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นขั้นของการสรา้งและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการน าโปรแกรมไป
ทดลองใชใ้นกรณีตวัอย่างชุมชนวดับางปรงเพ่ือทดสอบประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 ระยะ เช่นกัน คือ 
ระยะที่ 3 เพ่ือใหเ้ขา้ใจบริบทของผูส้งูอายใุนชมุชนว่าก าลงัประสบปัญหา หรือมีความตอ้งการใด
ท่ีควรไดร้บัการพัฒนา และเน่ืองดว้ยขอ้จ ากัดของการวิจัยท่ีไม่สามารถจะสรา้งโปรแกรมหรือ
พฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายไุดใ้นทุก ๆ เรื่อง ดงันัน้จึงตอ้งมีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
(need assessment) เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีมีความจ าเป็นส าคญัและเรง่ดว่น
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ท่ีสดุเสียก่อน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเชิงคณุภาพ คือ การจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้คะแนนท่ี ได้จากแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก 
(WHOQOL-OLD) ท าการวิเคราะหจ์ดักลุ่ม (cluster analysis) เพ่ือก าหนดการคดัเขา้ (inclusion) 
ของกลุ่มท่ีจะใหไ้ดร้บัโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิต (กลุ่มทดลอง) โดยมีเกณฑค์ดัเขา้คือเป็น
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าและน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากช่วงท่ี 1 มาใชเ้ป็นโครงสรา้งและแนวทางในการ
ประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการ เพ่ือระบุและหาขอ้สรุปในการจดัท าโครงการ วางแผน
และออกแบบพัฒนาโปรแกรมฯ ต่อไป ระยะที่ 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ท าการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้จากการน า “ความรู”้ ท่ีผสานกันทั้งแบบความรูเ้พ่ือการ
ปฏิบตัิ ความรูใ้นการปฏิบตัิ ความรูจ้ากมุมมองคนนอก และความรูจ้ากมุมมองคนในท่ีไดใ้นการ
วิจัยในช่วงท่ี 1 ผนวกเข้ากับปัญหาและความต้องการท่ีส าคัญและเร่งด่วนท่ีไดม้าจากบริบท
ผูสู้งอายุของชุมชนวัดบางปรง มาออกแบบเป็นโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะส าหรบั
ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรงในกลุ่มทดลองท่ีไดค้ะแนนต ่า ประเมินจากคะแนนแบบวดัคณุภาพชีวิต
ผูส้งูอายขุององคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-OLD) และการวิเคราะหจ์ดักลุ่ม แลว้น าโปรแกรมไป
ทดลองใช ้(implement) จากนัน้วดัคะแนนคณุภาพชีวิตก่อนและหลงัการใหโ้ปรแกรม  
 

ผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ งานวิจยัชิน้นีมี้ประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่หลายฝ่าย ท่ีสามารถน าผลการวิจยั 
และรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเอง ผู้วางนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร ์ในการแกไ้ข ป้องกัน ส่งเสริม สนบัสนุนคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ตลอดจนผูป้ฏิบตัิ
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง เช่น ครอบครวัของผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นักสังคม
สงเคราะห ์เป็นตน้ โดยประโยชนด์งักล่าวนี ้อยู่ในรูปของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ ท่ีตรงตามบริบทของผูสู้งอายุมีความเหมาะสมกับชุมชนวัดบางปรงหรือชุมชนอ่ืนท่ี มี
ปัญหาและความตอ้งการในลกัษณะเดียวกนั สามารถน าไปปรบัใชก้บัผูส้งูอายท่ีุมีบรบิทและความ
ตอ้งการใกลเ้คียงกนัได ้ 

ค าถามการวิจัย 
 

ค าถามหลัก  
โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเหมาะสม มีลักษณะออกแบบเฉพาะ 

ส าหรบัชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นอยา่งไร 
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ค าถามย่อย 
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีนิยามความหมายว่าอย่างไร มีมิติต่าง ๆ หรือ

องคป์ระกอบ ใดบา้ง 
2. ปัจจยัสาเหต ุและเง่ือนไขใดท่ีจะน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ หรือการเป็น

ผูส้งูอายท่ีุมีคณุภาพ 
 3. ความหมายและองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีมาจากความรูเ้พ่ือการ

ปฏิบตัิและความรูใ้นการปฏิบตัิซึ่งเป็นมมุมองความรูข้องคนนอก มีส่วนใดท่ีเหมือนหรือตา่งกนักบั
ท่ีมาจากคนใน คือ จากมมุมองของผูส้งูอายใุนชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. โปรแกรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีพฒันาขึน้เฉพาะตามบริบทส าหรบั
ชมุชนวดับางปรง จะมีประสิทธิผลหรือไม ่มากนอ้ยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

ผูว้ิจยัออกแบบการวิจัย โดยใชก้ารวิจยัแบบผสานวิธี (mixed methods) ชนิด iterative 
sequential design ด  าเนินการตามล าดับแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (two-strand sequential mixed 
designs) มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ท่ี
สอดคลอ้งกบับรบิทชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือท าความเขา้ใจ ก าหนดนิยาม ความหมาย มิติตา่ง ๆ หรือองคป์ระกอบ รวมไปถึง 
ปัจจยัสาเหต ุและเง่ือนไขท่ีจะน าไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ 

2. เพ่ือประเมินประเดน็ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 
3. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ
 

ผูว้ิจยัไดแ้สดงวิธีด  าเนินการวิจยัในชว่งตา่ง ๆ ของการวิจยั ตามแนวทางการวิจยัแบบ
ผสานวิธีของ Tashakkori & Teddlie (2010) ดงัภาพประกอบ 1 ซึ่งแสดงการวิจยัออกเป็น 2 ช่วง 
สอดคลอ้งตามความมุ่งหมายของการวิจยั และแสดงถึงการล าดบัขัน้ (sequence) ของการวิจัย  
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 



  10 

 

ภาพประกอบ 1ขัน้ตอนของการวจิยั ตามแนวคดิการวจิยัผสานวธีิ  
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ความส าคัญของการวิจัย 
 

งานวิจยัครัง้นี ้มีกรอบแนวคิดหลกัคือคณุภาพชีวิต จดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาโปรแกรมการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบับรบิท ประยกุตใ์ชก้ารวิจยัแบบผสาน
วิธี เป็นวิธีวิทยาของวิจยัครัง้นี ้ผลการวิจยัจะชว่ยใหเ้กิดองคค์วามรู ้และประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้

ความรูใ้นเชิงทฤษฎี ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายคณุภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุและ
ทราบถึงมิต/ิองคป์ระกอบตา่ง ๆ รวมถึงสาเหตหุรือเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ
ซึ่งความรูนี้จ้ะเป็นประโยชนต์อ่การน าไปพฒันารูปแบบ กิจกรรม และโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
ตามบรบิทท่ีจะน าความรูนี้ไ้ปประยกุตใ์ช ้

ความรูใ้นทางปฏิบัติ ข้อคน้พบท่ีได้ คือ 1) ได้โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายท่ีุมีความเหมาะสมกบับรบิท สามารถน าวิธีการสรา้งความรูท่ี้มีความเหมาะสมจ าเพาะ ไป
ปรบัใช้กับผู้สูงอายุท่ีมีบริบทและความตอ้งการใกล้เคียงกันได  ้2) ไดท้ราบประเด็นปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุท่ีสอดคลอ้งกบับริบทชมุชนท่ีตอ้งการพฒันา 
3) ไดแ้นวทางและขัน้ตอน ในการออกแบบและพฒันา โปรแกรม กิจกรรม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต
ของผูส้งูอาย ุท่ีมีความจ าเพาะสอดคลอ้งกบับรบิทท่ีจะใชง้าน  

ขอบเขตของการวิจัย 
 

เน่ืองจากผู้วิจัยใช้การวิจัยผสานวิธีตามแนว Tashakkori & Teddlie (2010) จึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ชว่ง (strand) ดงัท่ีจะน าเสนอขอบเขตของการวิจยัแยกเป็นทีละชว่ง ตอ่ไปนี ้

  

ช่วงที่ 1 ท าความเข้าใจ นิยามความหมาย ก าหนดองค์ประกอบ รวมถึงปัจจัย
สาเหตุและเงือ่นไขคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผสานรวมจากมุมมองคนนอกและคนใน  

เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบ ในช่วงท่ี 1 นี ้ ผู้วิจัยออกแบบให้มีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะที ่1 
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัใชก้ารรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือใหไ้ด้ความรูเ้พ่ือการปฏิบตัิ 

(knowledge for practice) แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  (knowledge in practice) จึ ง มี
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นผูส้งูวยัอย่างมีพลงั (active ageing) จ านวน 3 ท่าน ไดจ้ากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(purposeful sampling) และมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ ดงันี ้
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เกณฑคั์ดเข้า (inclusion criteria) กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญ 
มีความรู้ความช านาญ  หรือจบการศึกษาในด้านท่ี เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ  มี

ประสบการณ์การท างาน หรือเป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ ไม่ต  ่ากว่า 10 ปี สนใจใน
ประเดน็ท่ีผูว้ิจยัศกึษาสนใจ และยินดีใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลู 

เกณฑคั์ดเข้า (inclusion criteria) กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลัง 
1. เป็นผูมี้อายเุกิน 60 ปีขึน้ไป ทัง้เพศชายและเพศหญิง  
2. ไมท่พุลภาพ สขุภาพแข็งแรง ไมมี่อาการเจ็บป่วยปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน 
3. มีส่วนรว่มในสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ เช่น เป็นสมาชิกของชมรม สมาคม มลูนิธิ ฯลฯ 

หรือมีกิจกรรมในชมุชนในลกัษณะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น  
4. มีช่ือเสียงและผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในวงกวา้ง หรือไดร้บัรางวัลทางสังคม ทั้ง

ระดบัชมุชนหรือระดบัชาติ 
5. ยินดีใหค้วามรว่มมือในการท าวิจยัครัง้นี ้ 

 

ระยะที ่2 
กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา  ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง แบง่เป็น 2 กลุม่ ตามวตัถปุระสงค ์คือ 
1) กลุม่ท่ีใชใ้นการเรียงบตัรรายการชดุคิว (Q set)  
ผูส้งูอายท่ีุสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรมการเรียงบตัรรายการท่ีไดจ้ากการเลือก

ตวัอย่างแบบเจาะจง ของชมุชนวดับางปรงธรรมโชติการาม  บา้นบางปรง หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพระ 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน 

2) กลุ่มท่ีใชใ้นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและความเท่ียงตรงตาม
เนือ้หา ของคณุภาพเครื่องมือ (บตัรรายการชดุควิ)  

ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบ mixed methods ชนิด purposeful random 
sampling จ  านวน 3 ท่าน น ามาจากผูใ้หข้อ้มลูสมัภาษณ์ทัง้สองกลุ่มของระยะท่ี 1 เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง (members’ check) ส่วนอีก 2 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผูเ้ช่ียวชาญในระยะท่ี 1 แต่เป็นบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลของระยะท่ี 1 รวมผูต้รวจสอบ
ทัง้สิน้จ  านวน 5 ทา่น 
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ช่วงที่ 2 ประเมินปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุมชนวัดบางปรง รวมถงึศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุมชนวัดบางปรงทีเ่ป็นบริบทตัวอย่าง 

ระยะที ่3 
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัใชก้ารจัดสนทนากลุ่มเพ่ือ ประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการ ในการ

ระบแุละหาขอ้สรุปการจดัท าโครงการ วางแผนและออกแบบ ท าการเลือกกลุ่มเปา้หมายจากผูท่ี้อยู่
ในกลุ่มต ่าแบบเจาะจง จ านวน 11 คน ท่ีไดจ้ากการน าคะแนนแบบวดัคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-OLD) มาท าการวิเคราะหจ์ดักลุม่ (cluster analysis)  
 

ระยะที ่4 
กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มต ่า จ  านวน 16 คน ท่ีได้จากการน า

คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) มาท าการ
วิเคราะหจ์ัดกลุ่ม (cluster analysis) แล้วเลือกตัวอย่างเขา้กลุ่มดว้ยการจับคู่ (matching) กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน 

ตัวแปรจัดกระท า 
การไดร้บั/ ไมไ่ดร้บั โปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ  

ตัวแปรตาม 
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 

ผู้สูงอายุ (elderly) หมายถึง บคุคลท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนวดับางปรง บา้นบางปรง หมู่ท่ี 9 
ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมีอายุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป และสมคัรใจ
เขา้รว่มการวิจยั  

คุณภาพชีวิต (quality of life) หมายถึง การรบัรูข้องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของ
ตน ภายใตบ้รบิทของวฒันธรรมและความหมายของระบบในสงัคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่และสมัพนัธ์
กับเป้าหมาย ความคาดหวงั มาตรฐานของสงัคมและสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซึ่งวดัไดจ้ากความคิด
หรือความรูส้กึตามการรบัรู ้ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
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ด้านร่างกาย หมายถึง การรับรู ้สภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวนั เชน่ การรบัรูส้ภาพความสมบรูณแ์ข็งแรงของรา่งกาย การรบัรูถ้ึงความรูส้ึกสขุสบาย 
ไม่มีความเจ็บปวด การรบัรูถ้ึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัโรคภยัและความเจ็บปวดทางรา่งกาย
ได ้การรบัรูถ้ึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรบัรูถ้ึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 
การรบัรูถ้ึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรบัรูถ้ึงความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัของตน การรบัรูถ้ึงความสามารถในการท างาน การรบัรูว้า่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาตา่ง ๆ หรือ
การรกัษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

ด้านจิตใจ หมายถึง การรบัรูส้ภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรบัรูค้วามรูส้ึก
ทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรบัรูภ้าพลกัษณข์องตนเอง การรบัรูถ้ึงความรูส้ึก ภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรบัรูถ้ึงความมั่นใจในตนเอง การรบัรูถ้ึงความคิด ความจ า สมาธิการตดัสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเ้รื่องราวตา่ง ๆ ของตนการรบัรูถ้ึงความสามารถในการจดัการกบัความ
เศรา้หรือกงัวล การรบัรูเ้ก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรบัรูถ้ึง
ความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน  ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดี
ตอ่การด าเนินชีวิต มีผลตอ่การเอาชนะอปุสรรค เป็นตน้ 

ดา้นความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การรบัรูเ้รื่องความสัมพันธ์ของผูสู้งอายุกับ
บุคคลอ่ืน การรบัรูถ้ึงการท่ีไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสงัคม การรบัรูว้่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู ้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมี
เพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง การรบัรูเ้ก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวิต เช่น 
การรบัรูว้า่ตนมีชีวิตอยูอ่ย่างอิสระ ไมถ่กูกกัขงั มีความปลอดภยัและมั่นคงในชีวิต การรบัรูว้า่ไดอ้ยู่
ในสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตา่ง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชนด์า้น
การเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์การรบัรูว้่าตนมีโอกาสท่ีจะไดร้บัข่าวสาร 
หรือฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ การรบัรูว้า่ตนไดมี้กิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (quality of life on the elderly) หมายถึง การรบัรูข้องผูสู้งอายุ
ต่อสถานะในชีวิตของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบในสังคมท่ี
ผูสู้งอายุอาศยัอยู่ และสมัพนัธก์ับเป้าหมาย ความคาดหวงั มาตรฐานของสงัคม  และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถวดัไดด้ว้ยแบบวดัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุขององคก์ารอนามัยโลก (WHOQOL-
OLD) ฉบบัภาษาไทย ซึ่งวดัไดจ้าก ความคดิหรือความรูส้กึตามการรบัรูข้องผูส้งูอาย ุ6 ดา้น ไดแ้ก่ 
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1. การรบัรูค้วามสามารถทางประสาทสัมผัส และผลกระทบของการสูญเสียทาง
ประสาทสมัผสั (การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ลิ่น การรบัรูร้ส การสมัผสัรูท้างผิวหนงัเจ็บชาร้อน
หนาวเปียก เป็นตน้)  

2. ความมีอิสระเสรี เป็นตวัของตวัเอง การไม่พึ่งพาหรือพึ่งพิงผูอ่ื้น การมีสิทธ์ิเสรีใน
การตดัสินใจดว้ยตนเองในเรื่องตา่ง ๆ  

3. ความพึงพอใจต่อความส าเร็จในชีวิตท่ีผ่านมา ความพึงพอใจต่อความส าเร็จใน
ปัจจบุนั ความพงึพอใจตอ่สิ่งท่ีรอคอย/ท่ียงัไมเ่กิด/ท่ียงัไมม่าถึง  

4. การเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน ในชีวิตประจ าวนั  
5. การไมมี่ความรูส้กึหว่ง กงัวล และหวาดกลวัตอ่ความตาย/ตอ่การเสียชีวิต  
6. ความสามารถในการมีความสมัพันธแ์บบใกลช้ิด (ความสัมพันธส์่วนบุคคล เช่น 

ความรกั เป็นตน้) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (quality of life development for the elderly) 

หมายถึง แนวทางและกระบวนการในการจดั กิจกรรมหรือสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ /หลีกเล่ียงปฏิบตัิเพ่ือให้
ระดบัคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ใหสู้งขึน้ วดัไดจ้ากนยัส าคญัทางสถิติของคะแนนความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคก์ารอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) ก่อน
ทดลองและหลงั 

ผู้ สูงวัยอย่างมีพลัง หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต (successful 
ageing) และเป็นผู้ ท่ียังสามารถท าคุณประโยชน์แก่สังคมได้ (productive ageing) โดยมี
คณุลกัษณะดงันี ้ 1) มีสขุภาวะท่ีดี ทัง้กาย จิต ปัญญา สงัคม จิตวิญญาณ คือ ดแูลตนเองได ้มีสขุ
ภาวะทางกายและจิตท่ี ดี  และพึงพอใจในชีวิต  2) มีส่วนร่วมในสังคม คือ มีการพัฒนา
ความสามารถทางสังคม สามารถควบคุมตนเอง ท าสิ่งท่ีปรารถนาตามศกัยภาพของตน และมี
อิสระในการด าเนินชีวิต 3) มีหลกัประกันท่ีมั่นคง คือ พึ่งตนเองได ้มีการพฒันาความสามารถทาง
เศรษฐกิจ และท าประโยชนใ์หผู้อ่ื้นและสงัคม 

การวิเคราะหจั์ดกลุ่ม (cluster analysis) หมายถึง เทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล 
ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม ในท่ีนีคื้อการแบ่งกลุ่มผูส้งูอายุท่ีไดร้ะดบัคะแนนจากแบบวดั
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคก์ารอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) สูงและต ่าออกจากกัน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ให้หน่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวัดเท่ากันหรือ
ใกลเ้คียงกนั  แตห่นว่ยท่ีอยูต่า่งกลุม่กนัจะมีคะแนนท่ีตา่งกนั  
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบคิว (Q – factor analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติท่ี
ชว่ยจดักลุ่มมมุมอง (view point) ท่ีเป็นคณุสมบตัิการอา้งอิงตนเอง (self-reference) ของหลาย ๆ 
บคุคล ท่ีมีความสมัพนัธก์นั เพ่ือใหไ้ดค้ณุลกัษณะท่ีตอ้งการศกึษา โดยพิจารณาจาก คา่ไอเกนและ
คา่น า้หนกัองคป์ระกอบท่ีวิเคราะหไ์ด ้ซึ่งไดม้าจากกระบวนการคดัแยกขอ้ความคิว แลว้น าไปสรา้ง
เมตริกซส์หสัมพันธ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม พิจารณาร่วมกับโครงสรา้งเชิงทฤษฎี 
(construct) ท่ีไดจ้ากผลการวิจยัในชว่งท่ี 1 

 คา่ไอเกน (eigen value) หมายถึง คา่ท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบนัน้เป็นมมุมองของบคุคลท่ี
ร่วมกัน ซึ่งจะพิจารณาว่ามีองคป์ระกอบจ านวนเท่าใดนั้น อาศัยเกณฑ์ท่ีไดจ้ากการคัดเลือก
องคป์ระกอบท่ีมีคา่ไอเกนมากกว่า หรือเทา่กบั 1 

 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (factor loading) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหว่าง
มมุมองกบัองคป์ระกอบ โดยพิจารณาไดจ้ากการคดัเลือกองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ 
0.30 ประกอบกบัเกณฑ ์1.96 (1/ n) เม่ือองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p< .05) 

การนอนหลับ หมายถึง การท่ีรา่งกายมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะผอ่นคลาย สง่ผลให้
ความรูส้กึตวั การตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ลดลง และการรบัรูถ้ึงสิ่งแวดลอ้มลดลง 

คุณภาพการนอนหลับ หมายถึง ความรูส้ึกของบคุคลท่ีมีตอ่การนอนหลบัว่า รูส้ึกนอน
หลับอย่างเต็มท่ี สนิท เพียงพอ และสดช่ืนภายหลังจากต่ืนนอน วัดจากคะแนนการประเมิน
คุณภาพการนอนหลับของพิทสเ์บิรก์ ฉบับภาษาไทย (The Pittsburgh sleep quality index, T-
PSQI) โดยมีเกณฑค์ณุภาพการนอนหลบัท่ีดี คือ ไดค้ะแนนแบบประเมินนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 5 
คะแนน และผูท่ี้มีคุณภาพการนอนหลบัท่ีไม่ดี จะมีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
ทัง้หมด 21 คะแนน 

ความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ หมายถึง การรบัรูท่ี้ไม่
ถกูตอ้งเก่ียวกบัการนอนหลบั การมีความวิตกกงัวลในอนัท่ีจะสญูเสียการควบคมุการนอนหลบั วดั
จากแบบประเมินความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลับ  ฉบับภาษาไทย 
(dysfunction belief and attitude about sleep: DBAS-16) โดยมีเกณฑพ์ิจารณาว่า จากคะแนน
แบบประเมิน 0-10 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนระหว่าง 0-3.8 คะแนน หมายถึง เป็นผูท่ี้มีความเช่ือและ
ทศันคติท่ีไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการนอนหลบัในระดบัต ่า ในขณะท่ีผูท่ี้ไดค้ะแนนมากกว่า 3.8 คะแนน
ขึน้ไป ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความเช่ือและทศันคติท่ีไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัการนอนหลบัเกินเกณฑท่ี์ดี 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา เพ่ือศกึษาความหมาย องคป์ระกอบ แนวทางการ
พฒันา เพ่ือน าไปสู่การออกแบบและพฒันาโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุโดยอิง
บริบทและมีประสิทธิผล พรอ้มทั้งพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุอีกดว้ย น าการวิจัย
ผสานวิธีมาประยุกตใ์ช้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาเรียบเรียงและ
น าเสนอ ตามล าดบัของชว่งการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผูส้งูอาย ุ 
1.1 ความหมาย 
1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุ
1.3 แนวคดิผูส้งูอายท่ีุประสบความส าเรจ็ (successful ageing) 
1.4 แนวคดิผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชน ์(productive ageing) 
1.5 แนวคดิผูส้งูวยัอยา่งมีพลงั (active ageing) 

2. คณุภาพชีวิต 
2.1 ความหมาย แนวคดิ และองคป์ระกอบ 
2.2 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต 

3. วิธีวิทยาควิ (Q methodology) 
4. การวิจยัผสานวิธี   
5. กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

ผู้สูงอายุ (Aging) 
 

ความหมายของผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุจงึขอกลา่วถึงความหมายของผูส้งูอาย ุและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัความสงูอาย ุเป็นล าดบั ดงันี ้

ค าว่า “ผูสู้งอายุ” ไดร้บัการบญัญัติขึน้ครัง้แรกในประเทศไทย โดย พล ต .ต. อรรถสิทธ์ิ 
สิทธิสนุทร ในการประชมุระหวา่งแพทยอ์าวโุส และผูส้งูอายจุากวงการตา่ง ๆ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
พ.ศ.2505 จนเป็นท่ียอมรบั เขา้ใจ และใชก้นัแพรห่ลายในปัจจบุนั (สรุกลุ เจนอบรม.  2532: 16) 
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ส าหรบัความหมายของค าวา่ ผูส้งูอาย ุนัน้ ในภาษาองักฤษ มีค าท่ีใชเ้รียกหลายค า ไมว่่า
จะเป็น aging, ageing, the elderly, the senior citizens, the old edge เป็นต้น  มีผู้ได้ให้
ความหมายค าวา่ ผูส้งูอาย ุไวม้ากมาย ดงัท่ีไดร้วบรวมมาตอ่ไปนี ้

วิกิพีเดีย สารานุกรม (2560: ออนไลน)์ ไดใ้หค้วามหมาย ผูสู้งอายุ หมายถึง มนุษยท่ี์มี
อายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผูส้งูอายุอาจแตกตา่งกนัไปเม่ือพิจารณาจากแง่มมุตา่ง ๆ 
อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร ์การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา  ในทางสถิติมักถือว่า
ผู้สูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ 60-65 ปีขึน้ไป ส ำหรับประเทศไทย ก ำหนดไว้ว่ำผู้สุงอำยุ คือ 
บคุคลท่ีมีอำยุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ประเทศพฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะมีสดัส่วนผูส้งูอายตุอ่ประชากรทัง้
ประเทศสูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา ส าหรบัประเทศไทยมีสัดส่วนของผูสู้งอายุเพิ่มมากขึน้เป็น
ล าดบั  

สถาบนัแห่งชาติผูส้งูอายขุองสหรฐัอเมริกา ก าหนดผูส้งูอายวุยัตน้ (young old) ไวท่ี้อายุ
ระหว่าง 60-74 ปี เป็นวยัท่ียงัไม่ชรามาก ถา้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เม่ืออายุ 75 ปีขึน้ไป จึง
จะถือเป็นวยัชราอยา่งแทจ้รงิ (จรสัวรรณ เทียนประภาส และพชัรี ตนัศริิ.  2533: 4) 

ฮาวิกเฮิรสท ์(Havighurst.  1972: 17) นกัจิตวิทยา ไดแ้บ่งวยัของบุคคลออกเป็น 6 ช่วง
ระยะ ดงันี ้คือ “วยัเด็กตอนตน้” เม่ือ แรกเกิดถึงอาย ุ5-6 ขวบ “วยัเด็กตอนกลาง” เม่ือ 5-6 ขวบ ถึง 
12-13  ขวบ “วัยรุ่น” เม่ือ 12-13 ขวบ ถึง 18 ปี “วัยผู้ใหญ่” เม่ือ 18-35 ปี “วัยผูใ้หญ่ตอนกลาง” 
เม่ือ 35-60 ปี และ “วยัผูส้งูอาย”ุ เม่ือ 60 ปีขึน้ไป 

ชมรมผูส้งูอายแุห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดลกัษณะของผูส้งูอายไุวว้่า เป็นผูท่ี้มีอายตุัง้แต ่
60 ปีขึน้ไป คือใชเ้วลาตามปฏิทินเป็นเกณฑใ์นการก าหนดผูสู้งอายุ เพราะเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดได้
โดยสะดวก (กลุยา ตนัตผิลาชีวะ.  2525: 2) 

ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีพฒันาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของ
ช่วงอายุของมนุษย ์ซึ่งเริ่มตัง้แต่เกิดและด าเนินต่อไปจนสิน้สุดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และ
ก าหนดใหบุ้คคลท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นผู้สูงอายุ (กรมประชาสงเคราะห ์กระทรวงมหาดไทย .  
2525: 11) 

ประสพ รตันากร (2529: 18) กล่าวว่า “วัยสูงอายุ” อาจเรียกว่า วัยงาม หรือวัยวัฒนา 
ตา่งประเทศใชค้  าวา่ Golden Age 

ในสงัคมสมยัใหม่ มกัใชอ้ายุเกณฑใ์นการก าหนดความหมายของผูสู้งอายุซึ่งก็แตกตา่ง
กันไปในแต่ละสังคม เช่น มาเลเซีย อาฟริกา ก าหนด 55 ปี สวีเดน เดนมารค์ ก าหนด 70 ปี 
สหรฐัอเมริกา 65 ปี ซึ่งตวัเลขอายุเหล่านี ้คือ เกณฑอ์ายุปลดเกษียณของแต่ละประเทศนั่นเอง 
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(พิสมยั พลายงาม. 2539: 19) ดงันัน้การล่วงเขา้สู่วยัชรา หรือการเป็นผูสู้งอายใุนแต่ละประเทศก็
จะแตกตา่งกนัไป นอกจากจะพิจารณาจากเกณฑอ์ายปุลดเกษียณแลว้ ยงัอาจพิจารณาจาก อายุ
เฉล่ียของประชากรประกอบดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศก าลงัพฒันา ดงัเช่น ประเทศไทย จะ
อยู่ท่ีประมาณ 75 ปีส าหรบัเพศหญิง และ 70 ปีส าหรบัเพศชาย ซึ่งนบัเป็นอายเุฉล่ียท่ีต ่าวา่เกณฑ์
ของประชากรในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ตวัอย่างเช่น อายเุฉล่ียของคนญ่ีปุ่ น ประชากรจะมีอายเุฉล่ีย
ท่ี 85 ปีขึน้ไป เป็นตน้ ดงันัน้การล่วงเขา้สู่วยัชราภาพของผูส้งูอายไุทยจึงน่าจะเรว็กว่าของประเทศ
ตะวนัตกดว้ย  (เพ็ญแข ประจนปัจจนกึ.  2549: สมัภาษณ)์  

ส าหรบัประเทศไทยท่ีถือก าหนดอย่างเป็นสากลและระบุไว้ในกฎหมายมีปรากฏว่า
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไดก้ าหนดไวใ้น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (2546: 1) 
โดยใหค้  าจ ากัดความไวว้่า ผูส้งูอาย ุหมายถึง บคุคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปและมีสญัชาติ
ไทย อย่างไรก็ดี  ปราโมทย ์ประสาทกุล และปัทมา ว่าพฒันวงศ ์(2559; 2553) ไดใ้หข้อ้สงัเกตว่า 
การระบุใหผู้สู้งอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปนัน้ การเหมารวมเช่นนัน้เป็นการมอง
ผูสู้งอายท่ีุหยาบเกินไป ซึ่งจะท าใหเ้รามองภาพผูสู้งอายุไดไ้ม่ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบนั
ผูค้นมีชีวิตยืนยาวขึน้ อายคุาดเฉล่ียเม่ือเกิดไดเ้พิ่มสงูขึน้อย่างมาก จาก 58 ปี เม่ือ 50 ปีก่อน เป็น 
73 ปี ในปัจจบุนั ชีวิตท่ีเหลืออยู่เม่ือคนมีอายสุูงขึน้ก็ยาวนานขึน้ดว้ยเช่นกนั จึงเสนอใหใ้ชอ้ายุ 65 
ปี เป็นอายขุัน้ต  ่าของผูส้งูอายุ แทนอาย ุ60 ปี เหตผุลคือ เม่ืออายถุึง 65 ปี คนไทยปัจจบุนัจะมีชีวิต
ท่ีเหลืออยู่เฉล่ียอีก 17 ปี เท่ากับชีวิตท่ีเหลืออยู่ของคนไทย อายุ 60 ปี เม่ือ 50 ปีก่อน และถา้หาก
ประเทศไทยเปล่ียนนิยามผูส้งูอายตุามท่ีเสนอนีแ้ลว้ จ านวนผูส้งูอายใุนปัจจบุนัและอนาคต จะลด
นอ้ยลงอย่างมากซึ่งจะท าใหอ้ตัราส่วนพึ่งพิงวยัสูงอายุลดลง และภาระท่ีรฐัตอ้งแบกรบัในการให้
สวสัดิการผูสู้งอายุ ก็จะลดลงอย่างมาก (ปราโมทย์ ประสาทกุล.  2559; ปราโมทย ์ประสาทกุล; 
และปัทมา วา่พฒันวงศ.์ 2553) 

จากความหมายของผูสู้งอายท่ีุกล่าวมา สรุปไดว้่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลทัง้เพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีพัฒนาการในระยะสุดทา้ยของช่วงชีวิตมนุษย ์ ถือไดว้่าเป็นช่วงวยังามหรือวัย
ทอง โดยนบัเม่ือบคุคลมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป และอาจก าหนดใหม้ากหรือนอ้ยกวา่นีก็้เป็นได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับบริบทของแต่ละสังคม  

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   

 

จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูส้งูอายุ ตลอดจนการอธิบายถึงการ
เป็นผูส้งูอาย ุพบวา่ การใชม้มุมองทางพฤติกรรมศาสตรท่ี์สรา้งองคค์วามรูแ้บบบรูณาการ โดยการ
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ผสานความรูจ้ากศาสตรต์่าง ๆ ตัง้แต่ 2 สาขาวิชาขึน้ไป (ดุษฎี โยเหลา.  2559: 37) จะช่วยให้
อธิบายถึง “ผูสู้งอายุ” ไดช้ัดเจนมากกว่าการใชท้ฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง หรือมุมมองจากศาสตรใ์ด
เพียงศาสตรเ์ดียว ซึ่งท าใหพ้บว่ามีการศึกษาถึงสาเหตตุา่ง ๆ แห่งความสงูอายไุวม้ากมาย และมี
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสูงอายุหลายทฤษฎี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายเพ่ือช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูส้งูอายไุดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์มีเหตผุล และเป็นท่ียอมรบัได ้ดงันี ้

ศนูยว์ิจยัผูส้งูอายบุลัติมอร ์(ประมวญ คิดคินสนั.  2520: 10) ในสหรฐัอเมริกา ไดอ้ธิบาย
ถึง ระบบรา่งกายท่ีเก่ียวกบัความชราอยู ่2 ระบบ ไดแ้ก่ 

1. ระบบผลิตฮอรโ์มน (Endocrine System) 
2. ระบบความตา้นทานโรค (Immune System) 

ซึ่งถ้าสองระบบนีท้  างานอยู่ดี คนเราก็ด ารงความเป็นหนุ่มสาวอยู่ไดน้าน และถ้าเกิด
ความผิดปกตหิรือบกพรอ่งในการท างานของสองระบบนีแ้ลว้ ก็จะท าใหม้นษุยเ์กิดความชราไดเ้รว็ 

นอกจากนี ้ยงัมีการอธิบายถึงความชราไวห้ลากหลาย ซึ่งพอจะประมวลสรุป เป็นสาระ
เก่ียวกับทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุ ไว้เป็น 3 กลุ่ม ตามศาสตร ์(disciplines) ดังนี ้(โกศล มีคุณ.  
2542: 10 – 12) 

 1. ทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นชีววิทยา 
 2. ทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นจิตวิทยา 
 3. ทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นสงัคมวิทยา 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านชีววิทยา เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตขุองความชรา

ของรา่งกาย ทฤษฎีกลุม่นีมี้ 3 ทฤษฎียอ่ย ดงันี ้
1.1 ทฤษฎีท าลายตนเอง (autoimmunity theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าความชราเกิดจาก

ร่างกายสรา้งภูมิคุม้กันปกติน้อยลง พรอ้มกับมีการสรา้งภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตัวเองมากขึน้ 
รา่งกายจงึตอ่สูก้บัเชือ้โรคและสิ่งแปลกปลอมไดไ้มดี่ ท าใหเ้กิดความเจ็บป่วยง่าย และเม่ือเกิดแลว้
ก็มกัจะรุนแรงเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต 

1.2 ทฤษฎีความผิดพลาด (error theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า เม่ือคนมีอายมุากขึน้ ๆ ยีน
จะค่อย ๆ เกิดความผิดพลาด และความผิดพลาดจะมากขึน้ ๆ จนถึงจุดท่ีท าใหเ้ซลลต์่าง ๆ ของ
รา่งกายเส่ือม และหมดอายลุง 
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1.3 ทฤษฎีเรดิคัลอิสระ (free radicals theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าภายในร่างกายของ
มนุษยมี์เรดิคลัอิสระ หรืออนุมูลอิสระเกิดขึน้อย่างมากและตลอดเวลา ซึ่งจะท าใหยี้นเกิดความ
ผิดปกต ิ

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านจิตวิทยา  เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้
ผูส้งูอายมีุบคุลิกลกัษณะเปล่ียนแปลงไป ทฤษฎีกลุม่นีมี้ 2 ทฤษฎียอ่ย ดงันี ้

2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าผู้สูงอายุจะมีความสุข 
หรือมีความทุกข ์ขึน้อยู่กับภูมิหลัง และพัฒนาการดา้นจิตใจของตน เช่น บุคคลท่ีเติบโตมาจาก
ครอบครวัท่ีมีความรกั ความอบอุน่ ความมั่นคง เห็นความส าคญัและรกัผูอ่ื้น เม่ือเป็นผูส้งูอายก็ุจะ
สามารถอยู่รว่มกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้บุคคลเติบโตมาในลกัษณะรว่ม
มือกบัใครไมเ่ป็น ถือวา่ตวัใครตวัมนั จิตใจคบัแคบ ก็มกัจะเป็นผูส้งูอายท่ีุไมค่อ่ยมีความสขุ  

2.2 ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าผู้สูงอายุท่ียัง
ปราดเปรื่องก็เน่ืองมาจากยังสนใจใฝ่รูใ้นเรื่องต่าง ๆ มีการค้นคว้าและเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 
ผูส้งูอายท่ีุจะมีลกัษณะนีไ้ดต้อ้งเป็นผูท่ี้มีสขุภาพดี และมีเงินใชโ้ดยไมเ่ดือดรอ้น 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านสังคมวิทยา  เป็นทฤษฎีท่ีวิเคราะหห์าสาเหต ุซึ่งท า
ใหผู้ส้งูอายมีุสมรรถภาพทางสงัคมเปล่ียนแปลงไป กลุม่ทฤษฎีนีมี้ 4 ทฤษฎียอ่ย ดงันี ้

3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนีมี้แนวความคิดว่า กิจกรรมทางสงัคม  
จ าเป็นส าหรบับคุคลทกุวยั ผูสู้งอายุท่ีจะมีความสขุควรมีกิจกรรมทางสงัคมพอสมควร ผูส้งูอายุท่ี
ปฏิบตัิกิจกรรมทางสงัคมอยู่เสมอจะเป็นผูท่ี้มีความพึงพอใจในชีวิตสงู มีภาพพจนเ์ก่ียวกบัตนเอง
ในทางบวก และปรบัตวัไดดี้กวา่ผูส้งูอายท่ีุปราศจากกิจกรรมทางสงัคม 

3.2 ทฤษฎีการแยกตนเองหรือถอยจากสงัคม (Disengagement Theory) ทฤษฎีนีมี้
แนวความคิดว่าผู้สูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผู้สูงอายุรูส้ึ กว่าตนมี
ความสามารถลดลง และมีสุขภาพเส่ือมถอย จึงถอดถอนหรือหลีกเล่ียงบทบาทและกิจกรรมทาง
สงัคม เพ่ือลดความตงึเครียด หรือบีบคัน้ 

3.3 ทฤษฎีความตอ่เน่ือง (Continuity Theory) ทฤษฎีนีมี้แนวความคิดวา่ผูส้งูอายจุะ
เขา้รว่มกิจกรรมในสงัคมอย่างมีความสขุนัน้ขึน้กบับคุลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแตล่ะคน เช่น 
บคุคลท่ีชอบเขา้รว่มกิจกรรมในสงัคมก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมและเม่ืออายุมากขึน้ ส่วนผูท่ี้ชอบ
สนัโดษ ก็จะแยกตวัเองออกจากสงัคมเม่ืออายมุากขึน้ 

3.4 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทฤษฎีนีมี้แนวความคิดว่าอายุเป็นองคป์ระกอบ
ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดบทบาทของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิต ผูสู้งอายุจะปรบัตวัไดดี้
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เพียงใดขึน้อยู่กบัการยอมรบับทบาททางสงัคมในแต่ละช่วงชีวิตท่ีผ่านมา และยงัมีผลสืบเน่ืองไป
ถึงการยอมรบับทบาททางสงัคมในอนาคตซึ่งเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

จะเห็นไดว้่า “ความเป็นผูสู้งอายุ” ไดถู้กอธิบายไวอ้ย่างหลากหลาย ทัง้ในดา้นชีววิทยา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา ไม่เพียงเท่านี ้ ยังมีอีกทฤษฎีท่ีน่าสนใจท่ีมีพื ้นฐานเช่ือมโยงไปถึง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละรัฐศาสตรอี์กด้วย นั่นคือ ทฤษฎีความสมัยใหม่ (modernization 
theory)  

ทฤษฎีความสมัยใหม่ (modernization theory) 
ทฤษฎีความสมัยใหม่ นัน้มีความเป็นมานับจากการท่ีแผนมารแ์ชล (Marshall Plan) ท่ี

สหรฐัอเมรกิาไดใ้หก้ารช่วยเหลือประเทศตา่ง ๆ ในยโุรปตะวนัตก ดว้ยสาเหตท่ีุแพส้งครามโลกครัง้
ท่ี 2 ทฤษฎีนีอ้าศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสิก (Neo-Classic Theory) มาประยุกตเ์ป็น
กรอบการวิเคราะหปั์ญหา ซึ่งจดุเนน้ของ แนวคดิทฤษฎีนีคื้อ การท่ีจะพฒันาประเทศใหท้นัสมยันัน้
ตอ้งมีการด าเนินไปในทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม การเมือง ความรูส้ึกนึกคิด และความรู้
ของคนในสังคม น าไปสู่ผล คือ สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง และส่งผลให้เกิดการลดคุณค่าต่อ
ผูสู้งอายุทัง้สองส่วน ไดแ้ก่ ต่อตวัผูสู้งอายุเอง และต่อสิ่งท่ีผูสู้งอายุไดใ้หก้ับสงัคม (contribution) 
(Touhy; and Jett.  2014: 75) เพ่ือใหง้่ายตอ่การเขา้ใจ สามารถอธิบายได ้เป็นประเด็นส าคญัตาม
แนวคดินี ้คือ 

1) ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ความส าเร็จจากการ
คมุก าเนิด และควบคมุอตัราการตาย เป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาไปสูค่วามทนัสมยันีเ้อง ท าให้
จ  านวนประชากรผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพิ่มในอตัรามากขึน้ อีกทัง้อายคุาดเฉล่ียของประชากรก็เพิ่ม
สงูขึน้ดว้ย ดงันัน้จึงมีแรงงานผูสู้งอายเุป็นจ านวนมากในตลาดแรงงาน เกิดการแข่งขันในการจา้ง
งานสูงระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ อธิบายตามกฎอุปสงคแ์ละอุปทานทางเศรษฐศาสตร ์ในฝ่ังนายจา้ง
เม่ือมีอุปทานแรงงานสูงจึงสามารถต่อรองค่าแรงไดม้ากขึน้ ในขณะเดียวกันเพ่ือไม่ใหค้่าแรงลด
ต ่าลงเกินไป ฝ่ังลูกจา้งจึงตอ้งหาจุดดุลยภาพของตลาด (market equilibrium) เกิดการผลักดัน
แรงงานผูส้งูอายอุออกจากตลาด หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เห็นไดใ้นหลาย ๆ สงัคมทัง้ตะวนัออกและ
ตะวนัตก คือ เกิดโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด (early retire) เป็นตน้ 

2) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ เป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาไปสู่ความ
ทนัสมยั ท าใหร้ะบบการผลิตตา่ง ๆ เชน่ ระบบสายพานและโรงงาน ตลอดจนกระบวนการแจกจา่ย
สินคา้และบริการ เช่น การจดัการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดแรงงานลกัษณะ
ใหม่ขึน้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นแรงงานค่าแรงต ่าและไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้ักษะสูง เหตุ



  23 

เพราะระบบสายพานและโรงงานท่ีแยกวิธีการผลิตออกเป็นส่วน ๆ ท าใหไ้มต่อ้งใชม้นษุยท่ี์มีทกัษะ
การท างานสูง ประกอบกับงานบางอย่างสามารถใชเ้ครื่องจกัรท างานแทนมนุษยไ์ด ้ดงันัน้ความ
จ าเป็นท่ีจะรบัการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณจ์ากผูสู้งอายุจึงลดลง ในขณะท่ีแรงงานใหม่
อีกลักษณะ คือ แรงงานท่ีมีทักษะขัน้สูงท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้และบริการ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านีเ้กิดขึน้ในยุคหลัง เป็นงานท่ีอาศัยความช านาญเฉพาะทาง จึงท าให้แรงงาน
ผูส้งูอายสุว่นใหญ่ท่ีปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยีสมยัใหมไ่มไ่ด ้ถกูกีดกนัออกจากตลาดแรงงาน  

3) กระบวนการกลายเป็นเมือง (urbanization) ก่อใหเ้กิดการยา้ยถ่ินเขา้มาท างานใน
เมืองท่ีมีการจา้งงานท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีแรงงานผูส้งูอายุยงัคงอยู่ในภาคการเกษตรในชนบท 
ดงันัน้ ในแง่สมัพนัธภาพในครอบครวัจงึสง่ผลโดยตรงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

4) การรูห้นงัสือและการใหก้ารศึกษาแก่มวลชน ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ว่า 
การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตอ้งมีการใหค้วามรูข้องคนในสังคมดว้ย และภายใตก้ารพัฒนานี้
สถาบนัการศกึษาไดถู้กจดัตัง้ขึน้ภายใตค้วามเป็นอตุสาหกรรม ดงันัน้บทบาทและสถานภาพของ
ผูส้งูอายท่ีุเคยถ่ายทอดประสบการณแ์ละความรูจ้งึถกูลดทอนลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ประกอบกบั
ระดบัการรูห้นงัสือและความรูจ้ากสถานศกึษาท่ีสงูกว่าของวยัหนุม่สาว จึงท าใหมี้จ านวนไมน่อ้ยท่ี
ไดง้านในต าแหนง่ท่ีสงูกวา่ผูส้งูอายุ 
 

ค าอธิบายท่ีกลา่วมา สามารถแสดงเป็นแผนภมูิ (Cowgill; & Holmes. 1972) ไดด้งันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 สถานภาพและบทบาทท่ีลดลงของผูส้งูอายตุามแนวคดิของ Cowgill & Holmes  

ท่ีมา: Donald Cowgill; & Lowell Holmes. (1972). Aging and modernization. หน้า 
147 

 

อย่างไรก็ดี มีขอ้น่าสังเกตว่า (Touhy; and Jett.  2014: 75; วิภานนัท ์ม่วงสกุล.  2558: 
106) ทฤษฎีนีอ้าจมีขอ้ยกเวน้ในบางสังคมท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี ก็ยังคงให้การยอมรบั
เคารพนับถือผู้สูงอายุในสถานภาพและบทบาทอยู่ ตัวอย่างเช่น ในประเทศญ่ีปุ่ นสมัยใหม่ ท่ี
ผูสู้งอายุยังคงไดร้บัการยอมรบัและให้เกียรติอย่างยิ่งในสถานภาพทางสังคม ไม่เพียงแค่ญ่ีปุ่ น
เท่านั้น ยังมีหลักฐานการศึกษาในท านองเดียวกันนี ้ในประเทศอินเดียและไต้หวันอีกด้วย 
(Dandekar.  1996; Silverman et al.  2000) ส าหรบัประเทศไทยนัน้ เป็นท่ีน่ายินดีท่ีแมส้งัคมจะ
ด าเนินไปสู่ความทนัสมยั หากแต่จากการศึกษาของกาญจนา ตัง้ชลทิพยแ์ละคณะ (2553) พบว่า 
ประชากรวยัเรียน (15-18 ปี) และวยัท างาน (25-49 ปี) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีทศันคติท่ี
ดีตอ่ผูส้งูอายทุัง้สองช่วงอาย ุ(ผูส้งูอายวุยัตน้; 60 – 69 ปี และผูส้งูอายวุยัปลาย; อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 
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โดยเฉพาะต่อผู้สูงอายุวัยต้นจะมีมุมมองท่ีดีมากกว่า เห็นว่า ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเป็น
ประโยชนแ์ก่คนรุน่หลงั 

ดงันัน้จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมองการสูงอายุในแนวพฤติกรรมศาสตรจ์ะพบว่า ช่วยท าให้
เขา้ใจผูสู้งอายุ และความเป็นผูสู้งอายุมากยิ่งขึน้ เพ่ือต่อยอดไปสู่การศึกษาและท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับผูส้งูวยัอย่างมีพลงั (active ageing) และใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาคณุภาพชีวิต
ผูส้งูอาย ุซึ่งจะน าเสนอในสว่นถดั ๆ ไป 

 
แนวคิดผู้สูงอายุทีป่ระสบความส าเร็จ (successful ageing) 

 

นบัจากท่ีกระบวนทศันผ์ูส้งูอายุแบบเก่าท่ีมองว่า ผูส้งูอาย ุเป็นขัน้หนึ่งในช่วงชีวิตท่ีเป็น
ภาวะพึ่งพิง (dependent stage of life) ไดเ้ปล่ียนเป็นกระบวนทศันแ์บบใหม่ ท่ีเนน้เรื่อง “ผูสู้งวยั
อย่างมีพลงั/พฤติพลัง” (active ageing) ตามบริบทของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นโลกท่ีเต็มไป
ด้วยผู้สูงอายุ รวมไปถึงแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพท่ีดี (healthy ageing) 
ผู้สูงอายุ ท่ีประสบความส าเร็จ (successful ageing) และการยกระดับแนวคิดให้มีความ
ครอบคลุมยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ ผูสู้งวยัอย่างมีพลงั (active ageing) ซึ่งเป็นเป้าหมายสากลในการท าการ
วิจยัและนโยบายส าหรบัผูส้งูอาย ุ(Haque; et al.  2016) 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอแนวคิด ผูส้งูอายุท่ีประสบความส าเร็จ (successful ageing) 
ผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ (productive ageing) และผู้สูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) 
ตามล าดบั 

แรกเริ่มแนวคิดผูสู้งอายท่ีุประสบความส าเร็จนี ้มีพืน้ฐานมาจาก 3 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎี
การปล่อยวาง (disengagement theory) ท่ีมีความเช่ือว่า เม่ือก้าวเขา้สู่วัยสูงอายุแลว้ตอ้งหยุด
จากงานประจ า หรือวางบทบาททางสงัคม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางธรรมชาติท่ีลดลงของ
ผูสู้งอายุ  (เล็ก สมบตัิ; ศศิพัฒน ์ยอดเพชร; และ ธนิกานต ์ศกัดาพร.  2554) ต่อมา Havighurst 
และ Albrecht ไดเ้สนอ ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) มีใจความวา่ ว่าการท่ีผูส้งูอายจุะประสบ
ความส าเร็จได ้ตอ้งมีการท ากิจกรรมอยู่เสมอ โดยความหมาย กิจกรรม กินความถึง กิจกรรมตา่ง 
ๆ ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีบุคคลกระท าต่อตนเอง จึงเป็นกิจกรรมท่ีกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครวั สังคม โดยกิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีอตัมโนทศันท่ี์ดี มี
ความพึงพอใจในชีวิต ท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สงัคมอย่างมีความสขุได ้(วิภานนัท ์ม่วงสกลุ.  2558: 104) ตอ่มานกัพฤฒาวิทยา มองว่าทฤษฎีนี ้
แคบเกินไปส าหรบัการอธิบายผูสู้งอายุท่ีมีความหลากหลายอย่างในปัจจุบนั และทฤษฎีความ
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ต่อเน่ือง (continuity theory) ท่ีเช่ือว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ มกัจะยังคงมี สิ่งท่ี
ยงัคงท า อยู่เป็นประจ าอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตว่ยักลางคนจนกระทั่งเป็นผูส้งูอาย ุทฤษฎีทัง้ 3 นี ้ลว้น
เป็นพืน้ฐานในการพฒันาแนวคิดผูส้งูอายท่ีุประสบความส าเรจ็ ผูเ้สนอแนวคิดนีอ้ย่างเป็นทางการ
ครัง้แรก คือ Rowe และ Kahn (1987, 1997, 1998, 2015) ในปี 1987 โดยรวบรวมการศึกษาของ 
MacArthur Foundation Research Network สรุปเป็น มาตรฐานในเชิงปฏิบตัิการว่า บุคคลท่ีจะ
เป็นผูส้งูอายท่ีุประสบความส าเร็จได ้ตอ้งมี 1) มีชีวิตอยู่ไดโ้ดยปราศจากความพิการและโรคภยัไข้
เจ็บ 2) มีสติปัญญาและความสามารถทางกายไดย้าวนาน  3) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมี
ความหมาย นิยามนีไ้ดน้  าไปใช้ประโยชนม์ากมายตลอดระยะเวลา 10 ปีจนเกิดค าถามต่าง ๆ 
มากมาย และทา่นทัง้สองจึงไดป้รบัปรุงความหมายเสียใหม่ คือ 1) หลีกเล่ียงจากโรคภยัไขเ้จ็บและ
ความพิการ 2) รกัษาระดบัความสามารถในการท างานของร่างกายและสติปัญญาใหค้งสภาพ
ยาวนาน 3) ยึดมั่นผูกพันในกิจกรรมทางสังคมและยังประโยชน์อย่างยั่ งยืน ต่อมาในปี 2002 
Crowther และคณะ ไดเ้สนอแนวคิดพรอ้มหลกัฐานเพ่ือยกระดบัโมเดลของ Rowe และ Kahn ว่า
ควรมีอีก 1 ปัจจัยท่ีจะท าให้ผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ นั่นคือ ความมีจิตวิญญาณเชิงบวก 
(positive spirituality) ท่ีจะเช่ือมโยงไปยังการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) ต่อมาในปี 
2015 Martinson และ Berridge ไดท้  าการทบทวนและสรุปถึงค าวิพากษ์รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของ
การศึกษาตั้งแต่ปี 1987 ท่ีเริ่มมีการน านิยามและโมงเดลของ Rowe และ Kahn ไปใช้ จนถึงปี 
2013 และเห็นว่าควรมีปัจจัยเพิ่มมากอีก 1 ปัจจัยรวมเป็น 4 ปัจจยั ดงัท่ี Crowther และคณะได้
น าเสนอ และในปีเดียวกนันัน้เอง Rowe และ Kahn (2015) ไดตี้พิมพบ์ทความในหนา้บรรณาธิการ
มีสาระว่า นับแต่แรกเริ่มจนปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลง คล่ีคลายของแนวคิดผูสู้งอายุท่ีประสบ
ความส าเรจ็ท่ีเนน้ถึงในระดบัปัจเจกบคุคล ไปเป็นระดบัสงัคม ซึ่งท าใหส้มาชิกในแวดวงวิชาการได้
ตระหนกัถึงปัญหาและศกัยภาพของแนวคิดดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่แนวคิดท่ีซบัซอ้นนี ้
จึงนับได้ว่าเป็นความท้าทายท่ีจะมุ่งไปข้างหน้า ท่ีจะพัฒนาแนวคิดของผู้สูงอา ยุท่ีประสบ
ความส าเรจ็ไปสูร่ะดบัสงัคมตอ่ไป 

ส าหรบักรณีของบริบทประเทศไทยนัน้ มีนักวิชาการจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดใ้หค้วามสนใจ
แนวคิดนี ้สามารถสรุปภายใต้บริบทของสังคมไทย ได้ว่า ผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ เป็น
ลกัษณะหนึ่งของผูสู้งวยัอย่างมีพลงั มีโอกาสเจ็บป่วยนอ้ย ไม่มี ปัจจยัเส่ียงรุนแรงต่อการเป็นโรค 
พึงพอใจในชีวิตและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงและพัฒนาการหนา้ท่ี ( functions) ท่ีส  าคญั
ของตนได ้(ไดแ้ก่ ยอมรบัและเห็นคณุค่าในตนเอง มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนอ่ืน เป็นตวัของตวัเอง 
พยายามควบคุมสิ่งแวดลอ้ม มีเป้าหมายในชีวิต และมีการเติบโตส่วนบุคคล) มีสติปัญญาและ
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สมรรถนะของรา่งกายอยู่ในระดบัสูง มีจิตวิญญาณท่ีช่วยใหเ้กิดการรบัรูเ้ชิงบวก ปรบัตวัต่อการ
เปล่ียนแปลง สามารถด ารงชีวิตและด าเนินกิจกรรมในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยัและความ
ปรารถนาของตน (ศศิพฒัน ์ยอดเพชร.  2542; เพ่ือนใจ รตัตากร.  2548; เอมอร จารุรงัษี.  2555; 
ศศพิฒัน ์ยอดเพชร; ภาวนา พฒันศรี; และ ธนิกานต ์ศกัดาพร.  2560) 

ดังนั้น สามารถสรุปแนวคิด ผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ นั้น มีลักษณะเป็นพหุมิต ิ
(multidimensions) หมายถึง การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม แล ะ
สติปัญญา มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อ่ืนและสังคม และมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นผ่านกิจกรรมท่ีสรา้งสรรค ์รูส้ึกพึงพอใจในตนเองและสิ่งแวดลอ้มท่ีตนอยู่อาศยั 
สามารถดแูลตวัเองใหมี้ความสขุได ้ 
 

แนวคิดผู้สูงอายุทียั่งคุณประโยชน ์(productive ageing) 
 

พืน้ฐานแนวความคดิในเรื่อง Productive นี ้มีท่ีมาจากแนวคดิเชิงเศรษฐศาสตร ์ท่ีมองถึง
ผลผลิตท่ีเกิดจากมนุษย ์รวมถึงผูส้งูอายดุว้ย แนวคิดนี ้ไดพ้ฒันาผนวกกับแนวคิดเชิงสงัคมวิทยา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอาย ุการเป็นผูสู้งอายท่ีุยงัคณุประโยชนไ์ดพ้ฒันาขึน้ เพ่ือแกไ้ขทศันคติทางลบ
ตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ผูส้งูอาย ุและเพ่ือลดอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่การด าเนินชีวิตของผูส้งูอาย ุเป็นแนวคิดท่ี
ใหจ้ดุเดน่กบัการน าความสามารถของผูส้งูอายไุปใชป้ระโยชน ์(ศศพิฒัน ์ยอดเพชร.  2542 อา้งอิง
จาก Scott et. al.  2001) จากการทบทวนวรรณพบว่า มีนักวิชาการให้ได้ความหมายไว้
หลากหลาย ท่ีส าคญั ๆ 7ดงัต่อไปนี ้(ศศิพฒัน ์ยอดเพชร; ภาวนา พฒันศรี; และ ธนิกานต ์ศกัดา
พร.  2560: 25-26) 

Caro; Bass; และ Chen (1993) ให้ความหมายของ ผู้สูงอายุ ท่ียังคุณประโยชน ์
(productive ageing) ว่าหมายถึง “กิจกรรมใด ๆ ท่ีผู้สูงอายุได้ผลิตสินค้าบริการหรือพัฒนา
ประสิทธิภาพของทัง้สองอย่าง ไม่ว่าผูสู้งอายุจะไดเ้งินจากกิจกรรมนีห้รือไม่ก็ตาม เช่น งานบา้น 
การดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร หรือการช่วยเหลือครอบครวัหรือเพ่ือน ท่ีเป็นการฝึกทักษะเพ่ือ
เพิ่มพนูความรูค้วามสามารถ หรือบทบาทของบคุคลเม่ือสงูอาย ุหรืองานท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมและ
ความคาดหวงัสว่นบคุคล 

Hooyman และ Kiyak (2010) ระบุว่า คุณลักษณะของผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน ์
(productive ageing) คือ ผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการผลิตหรือบริการ แม้ว่าผลผลิตหรือ
บริการท่ีไดน้ัน้ จะไดผ้ลตอบแทนเป็นตวัเงินหรือไม่ก็ตาม ดงันัน้ ผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชนอ์าจจะ
ปฏิบตัิกิจกรรมทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ไดร้บัคา่ตอบแทนหรือไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน ท่ีมี
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อิทธิพลทางบวกตอ่สภาวะทางจิตใจและสขุภาวะของผูส้งูอาย ุผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชนจ์ะเลือก
และปรบัพฤติกรรมตลอดจนมีแรงบนัดาลใจท่ีจะบ ารุงรกัษาศกัยภาพเพ่ือเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีบทบาทท่ีไม่ไดร้บัค่าตอบแทน แต่เป็นการอุทิศเพ่ือครอบครวั ชุมชน และ
สงัคม 

Kaye; Butler; และ Webster (2003) นิยามว่า หมายถึง ผูส้งูอายท่ีุสามารถท างานตอ่ไป
ไดห้ลังการเกษียณอายุ เป็นทั้งงานท่ีไดร้บัค่าตอบแทนและงานอาสาสมัคร ท่ีเป็นประโยชนต์่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครวั ชุมชน และประเทศ ลักษณะการท างานของผูสู้งอายุบางคนจะ
ยงัคงไดร้บัคา่ตอบแทนส าหรบัปีการท างานท่ีไดต้อ่อายเุพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ลกัษณะงานอาจเป็นแบบเต็ม
เวลาหรือแบบไม่เตม็เวลา ขึน้อยู่กบัความสามารถของผูส้งูอาย ุผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชนอ์าจรวม
ความถึงผูส้งูอายท่ีุมีพฤตกิรรมและบคุลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความพอใจตอ่การเป็นผูส้งูวยั วางตวั
เหมาะสม ด าเนินชีวิตอยา่งมีความหมาย สรา้งประโยชนต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น 

Denham (2004) ได้ท าการส รุป เนื ้อหาความหมาย จากหนังสือรวมบทความ 
Productive Aging: Concepts and Challenges กล่าวถึง นิยามความหมายของ productive 
ageing ว่าหมายถึง กิจกรรมของผู้สูงอายุท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เ ป็นกิจกรรมท่ี
เสริมสรา้งความภาคภูมิใจและเกิดความพึงพอใจในชิวิต นอกจากนี ้สังคมควรช่วยใหผู้สู้งอายุ
ท างานตอ่ไปไดเ้ทา่ท่ีตอ้งการ และไมเ่สียทรพัยากรท่ีมีศกัยภาพไปโดยเปลา่ประโยชน ์

Wija และ Ferreira (2012) กล่าวถึง productive ageing อย่างน่าสนใจว่า การเป็น
ผูสู้งอายุท่ียังคุณประโยชนน์ัน้ เป็นการพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ปัจจยัสว่นบคุคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเป็นผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชนข์อง Robert Butler ท่ีไม่
เพียงแตเ่ป็นการมีส่วนรว่มทางเศรษฐกิจเท่านัน้ เช่น การจา้งงานอย่างเป็นทางการ แตค่รอบคลุม
ทุกรูปแบบของการท างานทัง้ท่ีไดค้่าจา้งและไม่ไดค้่าจา้ง ซึ่งรูปแบบของ productive ageing นัน้
เป็นมากกว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ยงัรวมถึงการเป็นอาสาสมัคร การมีส่วนร่วมในสังคม 
การประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นตน้ Butler เสนอต่อว่า ปัญหาสุขภาพหรือความอ่อนแอของ
ผูส้งูอาย ุเป็นขอ้จ ากดัในการท างาน การสรา้งประโยชน ์และการพฒันาผูส้งูอายอุยา่งตอ่เน่ือง 

ในบริบทของไทย มีนักวิชาการหลายท่าน ได้เสนอความคิดเรื่อง ผู้สูงอายุท่ียัง
คณุประโยชน ์อยา่งหลากหลาย เป็นตน้วา่ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2542, 2549, 2560) ว่า ผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ มีลักษณะท่ี
สามารถดูแลตน เอง (self-care) ได้ พึ่ งพาตนเอง (self-reliance) เท่ า ท่ี จะท าได้ และใช้
ความสามารถของตนในทางสรา้งสรรค ์เพ่ือตอบสนองสิ่งท่ีปรารถนาตามศกัยภาพของตนใหเ้ป็น
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ประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั สงัคม ชมุชน ตลอดจนมีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบนั 
และสามารถปรบัตวัเพ่ือเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

เล็ก สมบตัิ; ศศิพัฒน ์ยอดเพชร; และ ธนิกานต ์ศกัดาพร (2554; 2556) ไดศ้ึกษา สรุป
ความหมาย และไดข้อ้คน้พบว่า ผูสู้งอายท่ีุยงัคณุประโยชน ์หมายถึง ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
ท่ียงัคงท างานหรือกิจกรรมในลกัษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบรกิารก็ได ้กิจกรรมท่ีเป็น
ทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได ้ทัง้ท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนหรือไม่ไดร้บัคา่ตอบแทน งานหรือกิจกรรม
นัน้เป็นประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคม ซึ่งแนวคิดผูส้งูอายท่ีุยงัคุณประโยชน ์นี ้
เป็นแนวคดิท่ีมีรากฐานเชิงเศรษฐศาสตรร์ว่มเชิงสงัคมวิทยา เพ่ือแกไ้ขทศันคตทิางลบตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่
ผูส้งูอายุและเพ่ือลดอปุสรรคต่าง ๆ ท่ีมีตอ่การด าเนินชีวิตของผูส้งูอายุ เป็นแนวคิดท่ีใหจุ้ดเดน่กับ
การน าความสามารถของผูส้งูอายไุปใชป้ระโยชน ์ 

ดงันัน้ สามารถสรุปแนวคิด ผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชน ์ไดว้่า ผูส้งูอายท่ีุมีพฤติกรรมและ
บคุลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเป็นผูส้งูอาย ุแนวคิดนีช้่วยปรบัเปล่ียนภาพลกัษณ์
ดา้นลบท่ีมีตอ่ผูส้งูอาย ุโดยมีจดุเนน้ส าคญั 3 ประการคือ 1) การเป็นผูส้งูอายท่ีุสามารถดแูลตนเอง 
(self-care) ได ้พึ่งพาตนเอง (self-reliance) เท่าท่ีจะท าได ้ทัง้ร่างกายและจิตใจ ขอ้นีจ้ะสะทอ้น
การลดภาระการพึ่งพิง ลดปัญหาสังคมและการเงินท่ีมักจะส่งผลตามมาเก่ียวกับปัญหาทาง
สุขภาพ 2) ความสามารถในการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการ ทัง้ท่ีไดร้บัค่าตอบแทน 
หรือไม่ไดร้บัค่าตอบแทน หรืองานอาสาสมัคร งานหรือกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน ์ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครวั ชมุชน และสงัคม และ 3) สามารถปรบัตวั พฒันาตนอย่างตอ่เน่ือง ในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้
ความรู ้ทศันคติ และทกัษะเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ จะเห็นไดว้่า
ทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมานี ้ มีนัยยะของการเปล่ียนแปลงบทบาทและหน้าท่ีของผู้สูงอายุจาก
ผู้รับบริการหรือการช่วยเหลือ ไปเป็นผู้ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือ สะท้อนออกมาเป็น
ผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชน ์
 

แนวคิดผู้สูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) 
 

นับแต่ปี 1991 ท่ีองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ไดก้ าหนดหลักการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
รว่มกับประเทศภาคีสมาชิกในหลกั 5 ประการ คือ ความเป็นอิสระ การมีส่วนรว่ม การดแูลเอาใจ
ใส่ ความพึงพอใจ และศักดิ์ศรี (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; และคนอ่ืนๆ .  2555) ต่อมาในปี 2002 
องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไดน้  าเสนอกรอบนโยบาย (a policy framework) เก่ียวกับ ผู้สูงวัย
อย่างมีพลัง (active ageing) แก่คณะท างานขององค์การสหประชาชาติ โดยก าหนดกรอบ
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นโยบายพืน้ฐาน 3 เรื่องท่ีจ  าเป็นตอ้งลงมือปฏิบตัิ คือ 1) การมีสว่นรว่ม (participation) 2) สขุภาพ 
(health) 3 หลักประกัน (security) (World Health Organization.  2002). นับแต่นั้นจึงมีการน า
แนวคดินีไ้ปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศก าลงัพฒันา 
 

ความหมายผู้สูงวัยอย่างมีพลัง 
ส าหรบัประเทศไทย ค าวา่ active ageing มีผูแ้ปลเป็นภาษาไทยแตกตา่งกนัไป เชน่ 
“สูงวยัอย่างมีคณุภาพ” “พฤฒพลงั” “พฤฒิพลงั” “วฒันพลงั” และ “ผูสู้งวยัอย่างมี

พลงั” เป็นตน้ และโดยล าดบัเนือ้หาตอ่ไปในเรื่องของความหมายซึ่งอาจมีการใชค้  าศพัทต์า่ง ๆ กนั
ไป จงึขอใชค้  าวา่ ตอ่ไป “ผูส้งูวยัอยา่งมีพลงั” ในความหมายของค า active ageing 

องคก์ารอนามัยโลก ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า active ageing หรือ ผูสู้งวยัอย่างมี
พลงั ไวว้า่ เป็นกระบวนการ (process) ท่ีก่อใหเ้กิดโอกาสท่ีเหมาะสม (optimizing opportunities) 
เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี (health) การมีส่วนร่วมในสงัคม (participation) และมีหลักประกันท่ีมั่นคง 
(security) ในอันท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิต (to enhance quality of life) ให้เป็นไปตามวัยของ
บคุคล  (people age) (World Health Organization.  2002: 12) 

นายแพทย ์สทุธิชยั จิตะพนัธก์ลุ (2544; 2545) ใหไ้ดค้วามหมายวา่ เป็นกระบวนการ 
(process) ท่ีเหมาะสม (optimization) น าไปสู่สุขภาพ (health) การมีส่วนร่วม (participation) 
และหลกัประกนั (security) ในอนัท่ีจะเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต (to enhance quality of life) เม่ือสงู
วยั (older age) 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย (2551: 140) ผูสู้งวยัอย่างมีพลงั (active 
ageing) คือ ผู้สูงอายุท่ี มีสุขภาพร่างกายท่ีดี มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง สามารถ
เคล่ือนไหวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลตนเองได ้พึ่งตนเองได ้รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท า
ประโยชนต์่อผูอ่ื้นและสังคม ไดร้บัความเคารพ สนับสนุนจากครอบครวัมีสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
ชมุชน และสมาชิกรุน่อ่ืนในสงัคม 

ศศิพฒัน ์ยอดเพชร (2542, 2549, 2560) ไดใ้หค้วามหมายถึง ผูสู้งวยัอย่างมีพลงัว่า 
ครอบคลุมลกัษณะผูสู้งอายุท่ีประสบความส าเร็จ (successful ageing) โดยเป็นผูท่ี้ด  ารงชีวิตใน
สงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความพงึพอใจและความปรารถนาของตวัเอง ผสมผสานกนั
กับการเป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน ์(productive ageing) คือเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการ
ดูแลตนเอง (self-care) และพึ่งพาตนเอง (self-reliance) เท่าท่ีจะท าได้ของผู้สูงอายุ ทั้งยังใช้
ความสามารถส่วนตวัในทางสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ทัง้ตนเอง ครอบครวั และบุคคลอ่ืนในสงัคม แนวคิด
เรื่องผู้สูงวัยอย่างมีพลังของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร มีลักษณะครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุท่ีประสบ
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ความส าเร็จและผูสู้งอายุท่ียังคุณประโยชน ์นั่นคือ เป็นผูท่ี้ด  ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกับความพึงพอใจและความปรารถนาของตนเองกับการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลังและ
ความสามารถในการพึ่งตนเองเท่าท่ีจะท าไดข้องผูสู้งอายุ ตลอดจนการใชค้วามสามารถส่วนตวั
ในทางสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ทัง้ตนเอง ครอบครวั และบุคคลอ่ืนในสงัคม สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ 
ตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 3 แนวคดิผูส้งูวยัอย่างมีพลงั 

ท่ีมา: สงัเคราะหจ์าก ศศพิฒัน ์ยอดเพชร (2542, 2549, 2560) 

 
สรุปแลว้ การเป็นผูส้งูวยัอย่างมีพลงั (active ageing) เป็นกระบวนการพฒันา “คณุภาพ

ชีวิต” ของผูสู้งอายุ สู่การมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งประกอบดว้ย การเป็นผูสู้งอายุท่ีประสบความส าเร็จใน
ชีวิต (successful ageing) ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มทางสงัคม และมีหลกัประกันท่ีมั่นคง มีโอกาสใน
การเขา้ถึงแหล่ง (sources) ในการพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ความรู ้ทัศนคต ิ
และทกัษะเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเปล่ียนแปลง และสามารถปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 
ท่ีจะเกิดขึน้ได ้มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง มีปฏิสมัพนัธอ์นัดีกบัสมาชิกในครอบครวั ชมุชน 
และสงัคม สามารถพึ่งพาตนเองได ้เป็นอิสระ ด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม และการเป็นผูท่ี้
ยงัสามารถท าคุณประโยชน ์(productive ageing) แก่ครอบครวั ชุมชน และสังคมได ้อันน าไปสู่
การยกระดบัคณุภาพชีวิตซึ่งเป็นเปา้หมายของชว่งวยัดงักลา่ว  
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จากท่ีกล่าวมาเห็นว่า แท้จริงแล้ว การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ นั้น เป็นผลจากการ
พฒันาคณุภาพชีวิต นั่นคือ การกระท าท่ีตอ่เน่ืองอนัน าไปสู่การเป็นผูส้งูวยัอย่างมีพลงั นั่นเอง จะ
เห็นไดว้า่ คณุภาพชีวิต และผูส้งูวยัอย่างมีพลงั มีความเก่ียวขอ้ง สืบเน่ืองกนัอย่างแยกมิได ้ดงันัน้
ในหัวข้อต่อไป ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญและเป็น
จดุมุง่หมายหลกัของการศกึษาครัง้นี ้

 

คุณภาพชีวิต (Quality of life) 
 

จากท่ีเกริ่นไว้ในก่อนหน้านีแ้ล้วท่ีว่า ท้ายสุดแล้วของการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลัง จะ
น าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวิต ตามความหมายท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดไว ้และจากการ
ทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ผูสู้งวยัอย่างมีพลงันัน้ ย่อมประกอบดว้ยลกัษณะของผูส้งูอายุท่ี
ประสบความส าเร็จ (successful ageing) ผสานกับผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ (productive 
ageing) ไวด้ว้ยกัน ดงันัน้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอายุ ย่อมเป็น
ปัจจยัของทัง้ผูส้งูอายุท่ีประสบความส าเรจ็ และผูส้งูอายท่ีุยงัคณุประโยชน ์ซึ่งจะน าเสนอในล าดบั
ถดัไปจาก ความหมาย แนวคดิ และองคป์ระกอบ 
 

ความหมาย แนวคิด และองคป์ระกอบ 
คุณภาพชีวิต (quality of life) เป็นเรื่องท่ีมีพัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎีมาชา้

นาน สามารถนับไดต้ัง้แต่มาสโลว ์ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีล าดบัขัน้ของความตอ้งการ (Maslow.  
1970) นบัตัง้แตช่่วงศตวรรษ 1950 เป็นตน้มา และตอ่มานกัวิชาการไดศ้กึษาและพฒันาขอบข่าย
ความรูก้วา้งขวางออกไปตามแนวคิดและกระบวนทัศนท่ี์ผูศ้ึกษาใชค้น้ควา้และอธิบาย  ไม่ว่าจะ
เป็นมุมมองท่ีมองว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องของอุดมคติ  (ideal) อรรถประโยชน์ส่วนบุคคล 
(personal utility) ความสุข (happiness) ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) ความไม่มี
โรคภัยไขเ้จ็บ (absence of ill-being) ความอุดมสมบูรณ ์(opulence) สงัคมท่ีเท่าเทียมเป็นธรรม 
(just society) ความพึงพอใจในความจ าเป็นของมนุษย์ (satisfaction of human need) การ
จัดการทรัพยากร (resource management) มุมมองเชิงนิเวศวิทยา (ecological perspective) 
(Sirgy.  2001) รวมไปถึง มุมมองท่ีมองว่าเป็น ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน ซึ่งเป็นการมองคณุภาพ
ชีวิตในมิติเดียว จนไปถึงการมองในลกัษณะพหุมิติ อนัไดแ้ก่ การอยู่ดีมีสขุ (well-being) (ศิรินนัท ์
กิตติสุขสถิต; และวนิพพล มหาอาชา.  2550: 66-68; ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล.  2552: 1-2) 
ตลอดจนแนวคิดแบบแยกส่วน (reductionism) และแนวคิดแบบองค์รวม (holism) จนไปถึง
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แนวคิดแบบอภิมาน (meta-theory approach) ซึ่งมองคณุภาพชีวิตนัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
แบบวัตถุพิสัย (objective domain) และจิตพิสัย (subjective domain) (ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา.  
2559: 172-178) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตจ านวนมากและให้
นิยามท่ีหลากหลาย แตย่งัไม่สามารถหาขอ้สรุปของความหมายและการวดัท่ีเป็นสากล ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง (Moons, Werner & Sabina, 2006; สุภางค์ จันทวานิช ; และวิศนี ศิลตระกูล.  
2539: 57-61) ดงันัน้ในส่วนต่อไปจึงไดท้บทวน รวบรวมวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคณุภาพชีวิต ในหวัขอ้ ความหมาย แนวคิด องคป์ระกอบ และการวดัคณุภาพชีวิต ตามล าดบั
เพ่ือน าไปสูค่วามเขา้ใจและสรา้งกรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นี ้
 

ความหมายและแนวคิดของคุณภาพชีวิต 
ในปี 1995 องค์การอนามัย (WHO) ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะท างานประเมิน 

คณุภาพชีวิต (The world health organization quality of life assessment: WHOQOL) ขึน้ เป็น
จดุเริ่มตน้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบังานดา้นคณุภาพชีวิต ตัง้แตค่วามหมายและการพฒันาการวดัประเมิน
ขึน้ จากแนวคิดอันหลากหลายท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น คณะท างาน WHOQOL จึงให้ข้อสรุป
ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า เป็นการรบัรูถ้ึ งจุด/ต าแหน่ง/สถานะ (position) ในชีวิตของ
บุคคล ภายใตบ้ริบทของระบบวฒันธรรมและค่านิยมท่ีเขาอาศยัอยู่ ซึ่งเก่ียวพันถึงจุดมุ่งหมาย 
(goals) ความคาดหวงั (expectations) มาตรฐาน (standards) และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สารานุกรมสังคมวิทยา (Borgatta; and Montgomery. 2000: 2333-2343) โดย 
Markides ไดท้  าการประมวลความหมายรวมถึงความเป็นมาของแนวคิดต่าง ๆ ของคณุภาพชีวิต
จากนักวิชาการต่าง ๆ นบัแต่ปี 1960 ใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง คล่ีคลาย และพัฒนาการของ
ความหมาย โดยสรุป คือ คุณภาพชีวิต มีแนวคิดสองแบบทัง้แบบ วตัถุวิสยั (objective) และจิต
วิสัย (subjective) สะท้อนออกมาในรูปการวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านงาน
ศึกษาวิจัยต่าง ๆ เป็นเรื่องของความพึงพอใจ ศีลธรรม (morale) และความสุข (happiness) ซึ่ง
เป็นแนวโน้มท่ีสนใจในเรื่องของสภาวะทางจิตมากขึน้ เน่ืองจากพบว่า ระดับรายไดต้่อหัวของ
ประชากรท่ีสงูขึน้ (คณุภาพชีวิตตามแนวคิดวตัถวุิสยั) ไมก่่อใหเ้กิดระดบัความพงึพอใจระดบัชาติท่ี
สงูขึน้ ทัง้ในการศกึษาแบบตดัขวางหรือระยะยาวก็ตาม ดงันัน้แนวคิดท่ีไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไป 
คือ คณุภาพชีวิตจากองคก์ารอนามยัโลกท่ีใหค้วามส าคญัในเรื่องของ สงัคม จิต ความอยู่ดีมีสุข
ทางกายภาพ (physical well-being) มากกว่าการท่ีจะใหค้วามสนใจเรื่องความไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ
เพียงดา้นเดียว 
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เรวดี สุวรรณนพเก้า และ รศรินทร์ เกรย์ (2554: 33-34) ได้ให้ความหมายว่า 
คณุภาพชีวิตนัน้สามารถวดัไดเ้ป็นองคร์วม (composite index) หรือวดัจ าแนกตามองคป์ระกอบ
ของคณุภาพชีวิต 4 ดา้นตามแนวคิดการวดัคณุภาพชีวิตดา้นวตัถุวิสยั สามารถวดัไดจ้ากความมี
สขุภาพดี ไมเ่จ็บไม่ป่วย สามารถปฏิบตัิกิจกรรมประจ าวนัได ้โดยไมเ่ป็นภาระใคร เช่น การอาบน า้ 
การแต่งตวั การรบัประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นตน้ อีกทัง้สามารถวดัไดจ้ากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ลกัษณะของครอบครวั รวมไปถึงสภาวะสิ่งแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ 

ในขณะท่ี นพมาศ แซ่เสี ้ยว (2550: 37) ได้สรุปรวบรวมความหมายต่าง ๆ ของ
คณุภาพชีวิตและไดใ้หค้วามเห็นว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่นิยมศึกษาในแง่ความพึง
พอใจในชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตท่ีดี จึงหมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล หรือ
ความรูส้ึกเป็นสุข (well-being) ทัง้ในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม การวดัคณุภาพชีวิต
ของบุคคล ใชก้ารวดัผลของกระบวนการพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัลกัษณะต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิตของบคุคล โดยใชเ้กณฑท่ี์ 

บคุคลก าหนดขึน้เอง (หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นความพึงพอใจในชีวิต) เม่ือเปรียบเทียบ
เกณฑด์งักล่าว กบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของตน แลว้รบัรูว้่ามีระดบัใกลเ้คียงกนัมากเทา่ใด 
บคุคลก็จะมีความพงึพอใจในชีวิตมากเทา่นัน้ 

นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ และฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ.  (2556) ไดท้  าการการสงัเคราะหอ์ภิมาน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543-2553 ได้สรุป
ความหมายของ คณุภาพชีวิต ไวว้่าเป็น การรบัรูข้องบุคคลต่อสภาพการด ารงชีวิตของตน ซึ่งวดั
จากความพึงพอใจในเรื่องความเป็นอยู่ ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน การมีสิ่งของ
ใชต้ามความจ าเป็น การอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม และการใชชี้วิตอยูใ่นสงัคม 

จากความหมายตา่ง ๆ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า คณุภาพชีวิต เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ การรบัรูข้องบุคคลต่อสภาพการด ารงชีวิตของตนเอง โดยมีแนวคิด 2 แบบทัง้แบบ วัตถุวิสัย 
(objective) และจิตวิสัย (subjective) สะท้อนออกมาในรูปการณ์วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ สามารถวดัไดเ้ป็นองคร์วม (composite index) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบต่าง ๆ ซึ่ง
วัดจากความคิดหรือความรู้สึกตามการรับรู ้ ในเรื่องความเป็นอยู่  สุขภาพกายและจิตใจ 
ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในสงัคม  และการเป็นอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีไม่ว่าจะเป็นเชิงกายภาพหรือ
สภาพแวดลอ้มเชิงสงัคม 
 

องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 
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จากแนวคิดและความหมายในหวัขอ้ขา้งตน้ พบวา่ มีความหลากหลาย ดงันัน้จึงเป็น
ตวัก าหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตเปล่ียนแปรไปตามแนวคดิและความหมายดงักล่าว 

จากการศกึษาและทบทวนเอกสารตา่ง ๆ พบว่า มีองคป์ระกอบท่ีเป็นมิติตา่ง ๆ ของ
คณุภาพชีวิตตัง้แต ่4 องคป์ระกอบ ไปจนถึงมากกวา่ 7 องคป์ระกอบ ดงัจะน าเสนอตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 จ  านวนองคป์ระกอบท่ีเป็นมิตติา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิต 

จ านวน
องคป์ระกอบ 

มิตทิีจ่ าแนกตามองคป์ระกอบ ผู้ศึกษา/ แนวคิดของ 

4 ดา้นรา่งกาย / ดา้นจิตใจ  / ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม/ และดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

- WHO (1995) 
- The WHO Group. (1999)  
- สวุฒัน ์มหตันิรนัดรก์ลุ และ
คณะ.  (2540).    

4 ดา้นสุขภาพ / ดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจ / 
ดา้นลกัษณะของครอบครวัท่ีอาศยั / และดา้น
สภาวะสิ่งแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ 

- เรวดี สวุรรณนพเกา้ และ  
รศรนิทร ์เกรย ์(2554) 
  

5 ด้าน สุ ขภ าวะท างก ายแล ะวัต ถุ  / ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  / ด้านกิจกรรมการมี
ส่วนกับสงัคมและชุมชน / ดา้นการพฒันาตน
และเติมเต็มตามความต้องการส่วนบุคคล / 
และดา้นนนัทนาการ (รวม 5 ดา้น จ าแนกย่อย
ได ้15 ตวัชีว้ดั)  

- Flanagan. (1978) 

5 ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ / ดา้นสขุภาพ / ดา้น
สภาพแวดลอ้ม / ดา้นการพึ่งพาตนเอง / และ 
ดา้นการท ากิจกรรม 

- Berghorn et al. (1981) 

5 ดา้นสิ่งแวดลอ้ม / ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
/  ด้านสุขภาพกาย  / ด้านสุขภาพจิต  / และ
ดา้นบคุลิกภาพและประวตัใินอดีต 

- Denham (1991) 
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ตาราง 1 จ านวนองคป์ระกอบท่ีเป็นมิตติา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิต (ตอ่) 

จ านวน
องคป์ระกอบ 

มิตทิีจ่ าแนกตามองคป์ระกอบ ผู้ศึกษา/ แนวคิดของ 

5 ดา้นร่างกาย / ดา้นจิตใจ / ดา้นสิ่งแวดลอ้ม / 
ดา้นความสมัพนัธท์างสังคม / และดา้นความ
พอใจ 

- ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ (2547) 

7 ด้านกายภาพ / ด้านสังคม / ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม / ด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านอ านาจ
บคุคล / ดา้นวตัถวุิสยั / และดา้นบคุลิกภาพ 

- Peace (1990) 

7 ดา้นอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม / ดา้น
เครื่องนุ่งห่ม / ดา้นท่ีอยู่อาศยั / ดา้นการดูแล
สขุภาพกายและจิต / ดา้นการรกัษาขัน้พืน้ฐาน
และการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ / ดา้นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / และด้าน
บรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคม 

- อมร นนทสตุ (2526) 

มากกวา่ 7 ดา้นสขุภาพ / ดา้นท่ีอยู่อาศยั / ดา้นการบรกิาร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข / ดา้นอนามัย
แม่และเด็ก / ด้านอาหาร / ด้านบริการและ
คุณภาพทางการศึกษา / ดา้นทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม / ด้านรายได้ / และด้านสภาพ
จิตใจ 

- ชยัวฒัน ์ปัญจพงษ ์(2521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  37 

ตาราง 1 จ านวนองคป์ระกอบท่ีเป็นมิตติา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิต (ตอ่) 

จ านวน
องคป์ระกอบ 

มิตทิีจ่ าแนกตามองคป์ระกอบ ผู้ศึกษา/ แนวคิดของ 

มากกวา่ 7 ด้านทัศนคติ / ด้านลักษณะความเป็นอยู่  / 
ดา้นการเป็นเจ้าของ / ดา้นอาชีพหลัก / ดา้น
นนัทนาการ / ดา้นบริการจากรฐั / ดา้นการถือ
ครองบา้นและท่ีดิน / ดา้นอาชีพรอง / ดา้นการ
แสวงหาความรู ้/ และดา้นสขุอนามยั 

- อทุมุพร จามรมาน (2528) 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ; และฐาศกุร ์จนัประเสริฐ. (2556). การสงัเคราะห์
งานวิจยัท่ีศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายใุนประเทศไทย. หนา้ 147 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ หน่วยงานของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัเก็บและส ารวจ
คุณภาพชีวิตของประชากรไทย ไดแ้ก่ คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) กรมการพัฒนาชุมชน (2559ก ; 2559ข) ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท า 
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ครัง้ล่าสุดนี ้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการปรับปรุงข้อค าถามและเครื่องชี ้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติทุก 5 ปี ส าหรบัการด าเนินการจัดเก็บขอ้มูล จปฐ. ปี 2560 นี ้เป็นปี
แรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีทัง้หมด 5 หมวด 
31 ตวัชีว้ดั ซึ่ง 5 หมวดดงักล่าว ประกอบดว้ย หมวดท่ี 1 สขุภาพ หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอ้ม หมวด
ท่ี 3 การศกึษา หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได ้และหมวดท่ี 5 คา่นิยม  

ในประเด็นของผูส้งูอายุท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีนัน้ ภายใตบ้ริบทและนยัของวฒันธรรม
ไทยและพระพุทธศาสนา ศาสตราจารย ์นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง  อิสรภาพและการหลุดพ้นจากความบีบคัน้ แยกออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กาย 
(physical) จิต (mental) สงัคม (social) ปัญญา (wisdom) (ศศพิฒัน ์ยอดเพชร.  2549) 
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ภาพประกอบ 4 แนวคดิคณุภาพชีวิตในวยัสงูอาย ุ

ท่ีมา: ศศิพัฒน ์ยอดเพชร.  (2549). สวัสดิการผู้สูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบตัิงาน
สงัคมสงเคราะห ์(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 2). หนา้ 82 

โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้่า องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตนัน้ แปรผันไปตามแนวคิด 
และการให้ความหมายของแต่ละบริบทของสังคมผ่านมุมมองการรบัรูข้องปัจเจกบุคคลและ
คา่นิยมของสงัคมท่ีใหค้วามหมายรว่มกนั ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของผูว้ิจยัท่ีจะศกึษาท าความเขา้ใจถึง
การใหน้ิยาม ความหมายของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในบริบทท่ีสนใจศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนา
เป็นโปรแกรมในการจดัการเพ่ือสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายตุอ่ไป 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ท่ีผ่านมาขา้งตน้ เป็นการศึกษาถึง คณุภาพชีวิต (quality of life) ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่ง

ในการศึกษาครัง้นี ้นบัไดว้่าเป็นตวัแปรหลกั หรือตวัแปรตามในงานวิจยั อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมาย
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หลกัของการศกึษาครัง้นี ้คือ พฒันาโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุท่ีมีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุ ดังนั้นตัวแปรอิสระท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนั่ นคือ 
โปรแกรมการพฒันาฯ หรืออาจกล่าวไดว้่า ตวัปัจจยัสาเหตท่ีุจะท าการสืบคน้และศึกษาต่อไปใน
งานวิจยันัน้ จะเป็นตวัก าหนดเพ่ือส่งผลต่อคณุภาพชีวิตภายใตบ้ริบทของผูสู้งอายุท่ีสนใจศึกษา 
ดงันัน้ในหัวขอ้ต่อไปนีจ้ะท าการรวบรวมและประมวลเอกสารท่ีเก่ียวกับปัจจยัส่งผลต่อคณุภาพ
ชีวิต เพ่ือเป็นประโยชน ์และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายท่ีุมีประสิทธิผลซึ่งเป็นจดุมุง่หมายหลกัของการศกึษาครัง้นี  ้

จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องต่าง ๆ ท่ี
ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตนัน้ มีอยู่ดว้ยกันหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแนวคิด
และกรอบทฤษฎีท่ีใชใ้นการก าหนดตวัแปร หรือชดุตวัแปรตามแนวคิดตา่ง ๆ ท่ีสามารถจดักลุ่มตวั
แปรอิสระใหเ้ป็นกลุ่มตัวแปรเดียวกนั ดงัตวัอย่างเช่น การสงัเคราะหง์านวิจยัดว้ยการวิเคราะหอ์ภิ
มานของ นริสรา พึ่งโพธ์ิสภและฐาศุกร ์จันประเสริฐ (2556) ใช้แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(interactionism model) เป็นกรอบในการจดักลุ่มตวัแปรสาเหต/ุปัจจยั ลกัษณะทางจิตและสงัคม 
(psycho-social characteristics) ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ประกอบไปดว้ย 1) กลุ่ม
ปัจจยัดา้นสถานการณท์างสงัคม 2) กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม 3) กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะ
ตามสถานการณ ์4) กลุม่ปัจจยัดา้นชีวสงัคมและภูมิหลงั ซึ่งงานวิจยัชิน้นีมี้ความโดดเดน่ในแง่ของ
การอธิบายปัจจยัสาเหตใุนรูปของกลุ่มปัจจยั ซึ่งเม่ือเทียบกบังานวิจยัอ่ืน ๆ โดยทั่วไปมีไมม่ากนกัท่ี
จะอธิบายถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุนลกัษณะนี ้โดยส่วนใหญ่มกัจะใชต้วัแปร
ปัจจยั/สาเหตเุด่ียว ๆ เสียมากกว่า สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธีระภัทรา เอกผาชยัสวสัดิ์ (2554: 
43-48) ท่ีก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
พฒันาเป็นกรอบแนวคิด ไดว้่า มีกลุ่มปัจจยั 3 กลุ่ม ท่ีจะส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 
กลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นครอบครวั และดา้นชุมชน แต่น่าเสียดายท่ีผู้วิจยัไม่ไดน้  ามาศึกษาใน
ลักษณะตัวแปรสาเหตุพหุระดับ (multi-level) อย่างไรก็ดี งานวิจัยอ่ืน ๆ พบว่าตัวแปรปัจจัย/
สาเหตุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีมากมาย เช่น ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ  การพึ่ งตนเอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ความเ ช่ือใน
ความสามารถตนเอง ลกัษณะการอยู่อาศยัในครอบครวั จ  านวนสมาชิกในครอบครวั การเขา้รว่ม
กิจกรรมในครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคม การเป็นสมาชิกของสงัคม การเขา้รว่มกิจกรรม การ
มีบทบาท สมัพนัธภาพในชุมชน การไดร้บัข่าวสาร การรบัรูป้ระโยชนข์องการมีคณุภาพชีวิต เป็น
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ตน้ (ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ.  2547; จินตนา ศรีธรรมา.  2549; กฤษณ ์วงศเ์กิด.  2550; วิภาวรรณ ลิขิต
เลิศล า้.  2551; สมพร ชยัอยทุธ.์  2552; ศรินิชุ ฉายแสง.  2553) 

จะเห็นไดว้่าตวัแปรปัจจยั/สาเหต ุบางตวัมีความคาบเก่ียวหรือซอ้นทบักัน ทัง้นีต้อ้ง
พิจารณาถึงนิยามปฏิบตัิการในการใหค้วามหมายของตวัแปรของแตล่ะงานวิจยั ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึให้
ความส าคญัของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยหาขอ้สรุปบรูณาการระหว่างวิธีการวิจยัทัง้ทางเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือท าความเขา้ใจถึงขอบเขตของตวัแปรตามหลักของงานวิจัยครัง้นี ้
แลว้จงึน าสารสนเทศนีม้าประกอบการพิจารณาคดัสรรตวัแปรปัจจยั/สาเหตท่ีุไดจ้ากการอิงบรบิทท่ี
เหมาะสม เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายตุอ่ไป 
 

วิธีวิทยาคิว (Q Methodology 
 

วิธีวิทยาคิว เป็นวิธีวิทยาการวิจยัแบบหนึ่ง ท่ีใหค้วามส าคญัตอ่การศกึษาสภาวะจิตวิสยั 
(subjectivity) ทัง้ในระดบับคุคลและชมุชน อยา่งไรก็ดี เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีมากขึน้ ผูว้ิจยัจงึได้
เรียบเรียงเนือ้หา เพ่ือท าความเขา้ใจ โดยสงัเขป ดงันี ้
 

แนวคิดและความเป็นมาของวิธีวิทยาคิว 
วิธีวิทยาคิวนี ้เป็นวิธีการท่ีถูกคิดค้นขีน้มาในปี ค.ศ. 1953 โดย วิลเลียม สตีเฟนสัน 

(William Stephenson) นักฟิสิกส์และนักจิตวิทยา ท่ีท าการน าเสนอครั้งแรกในจดหมายช่ือ 
"nature" ในปี 1935 จากนัน้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน "Correlating Persons Instead of Tests" 
(Stephenson.  1935; 1936; 1939; 1955) ในปี 1935 และมีงานชิน้ต่าง  ๆ ออกมา ในปี 1936 
และ 1939 ในช่ือ "The Foundations of Psychometry: Four Factor Systems" และร่วมกับ Cyril 
Burt ในช่ือ “Alternative Views on Correlations between Persons” ตามล าดบั จนในปี 1955 ท่ี
งานของเขาทัง้สองแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดั คือ " The Study of Behavior: Q-Technique and Its 
Methodology" 

วิธีวิทยาคิวนี ้เป็นการผสมผสานเทคนิคเพ่ือศกึษาความคิดเห็น ทศันคติ บคุลิกภาพและ
พฤติกรรมของมนุษย ์ โดยพิจารณาว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นผลรวมจากความคิดและการ
ปฏิบัติ ในกระบวนการประกอบด้วยหลายขั้นตอน รวมกันเรียกว่าเทคนิคคิว (Q technique) 
หลักการ คือ ให้ผู้ตอบจัดกลุ่มข้อความออกเป็นกลุ่ม  ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดระดับ
ความส าคัญไว ้เรียกว่า การจัดอันดบัแบบคิว (Q sort) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจัดอันดับ มา
วิเคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการศึกษา เช่น วิเคราะหจ์ดัอนัดบัความส าคญัโดยนบัความถ่ี  หา
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สหสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยหาคา่ความส าคญัแบบจดัอนัดบั (rank correlation) หรือท่ีเรียกว่า 
วิธีวิทยาอาร ์(R methodology) และวิเคราะหแ์ยกกลุ่มผูต้อบโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ เป็นตน้ 
(จินตนา ธนบบิลูยช์ยั. 2537: 21-22; อมรทิพย ์อมราภิบาล. 2542: 38-39) 
 

ข้ันตอนของวิธีวิทยาคิว  
ในการน าวิธีวิทยาควิมาใชใ้นการศกึษาสภาวะจิตวิสยันัน้ มีขัน้ตอน ดงันี ้(Kerlinger. 

1986: 508-511; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และกรรณิการ ์สุขเกษม.  2550: 12-22; อมรทิพย ์
อมราภิบาล. 2542: 39-43; จินตนา ธนบบิลูยช์ยั. 2537: 22-32) 

1. ข้ันเตรียมข้อมูล  
เพ่ือการจดัอนัดบัแบบคิว (generating Q items) คือการรวบรวมประเด็นขอ้มูลโดย

การระดมความคิดเห็น หรือสรา้งขึน้มาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รอบคลุมเรื่องท่ีจะศกึษา  
(concourse) และน าประเด็นท่ีรวมไดน้ัน้ มาบนัทึกลงบนบตัร ท่ีเรียกว่า บตัรคิว หรือบตัรรายการ 
(Q cards)  

2. ข้ันการจัดอันดับแบบคิว (Q sorting)  
โดยผูต้อบจดักลุ่มบตัรรายการเป็นกลุ่ม ๆ ตามความรูส้ึก หรือความคิดเห็น ดว้ยการ

อา้งอิงตน (self-reference) แตล่ะกลุ่ม/กอง ของบตัร จะบอกระดบัความส าคญัไว ้อาจเป็นตวัเลข 
หรือต าแหน่ง หรืออนัดบัความส าคญั (rank order) หรือ อาจบอกดว้ยเกณฑเ์ชิงคณุภาพ เช่น เห็น
ดว้ยอยา่งมากท่ีสดุ ไปจนถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  

การแยกกอง/จดักลุม่บตัรรายการท่ีมีการก าหนดการกระจายขอ้ความควิแตล่ะกองไว้
ก่อนล่วงหน้า (prespecified distribution) มีการกระจายแบบอิสระหรือใกล้เคียงกับโค้งปกติ 
(quasi normal distribution) ซึ่ งจะช่วยให้ค่าสถิติ มีความแกร่งมากกว่า (Stenner; Watts; & 
Worrell.  2010; Akhtar-Danesh; & Baumann.  2008; Valenta; & Wigger.  1997; เศรษฐวิชญ ์
ชโนวรรณ.  2552; จินตนา ธนวิบลูยช์ยั.  2537) วิธีนีเ้รียกว่า การกระจายแบบถกูก าหนด (forced 
distribution) แต่ถา้ไม่มีการก าหนดจ านวนบตัรรายการในแต่ละกองไวก้่อน และปล่อยใหมี้การ
กระจายเป็นแบบอิสระหรือ จะเรียกวา่ การกระจายแบบไมถ่กูก าหนด (unforced distribution) 

ในปัจจุบนัวิทยาการดา้นการส่ือสารกา้วหนา้ไปมาก ท าใหมี้การประยุกตก์ารเรียง
บัตรรายการบนอินเตอรเ์น็ตท่ีเป็นลักษณะ web-based โดยให้ป้อนข้อมูลลงบนเว็บ แทน
บตัรรายการแต่ละขอ้ จากนั้นท าการจัดเรียงและวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ไดบ้นเว็บไซตไ์ด ้ท่ี Q-
Sorting with WebQ (http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/webq/)  
 

http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/webq/
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ภาพประกอบ 5 การเรียงบตัรรายการ 90 ใบ แบบถกูก าหนดของคน 1 คน 

ท่ี ม า : ป รับ ป รุ ง จ า ก  Fred N. Kerlinger.  (1 9 8 6 ).  Foundations of Behavioral 
Research.  p. 509 

ตวัเลขบนแตล่ะกอง คือ จ านวนบตัรรายการท่ีถกูก าหนดใหน้ ามาเรียงในแตล่ะกอง 
ตวัเลขดา้นลา่งของแต่ละกอง คือ คะแนนความส าคญั ประจ ากองขอ้ความแตล่ะกอง ใน

ท่ีนีเ้รียงล าดบัจากนอ้ยท่ีสุดคือ 0 เม่ือผูเ้รียงบตัรไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งกับขอ้ความบนบตัรรายการ 
และมีคา่มากท่ีสดุ คือ 10 เม่ือผูเ้รียงบตัรเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัขอ้ความบนบตัรรายการ 

3. ข้ันการวิเคราะหข้์อมูลและค านวณหาค่าสถติติ่าง ๆ  
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขัน้ตอนการเรียงบตัรรายการนั้น สามารถน ามาแปลงค่าต่าง ๆ วิธี

วิทยาคิวมีศกัยภาพในการน าค่าท่ีไดไ้ปค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั เชน่ 

1) ความถ่ีหรือฐานนิยม (mode) เพ่ือวิเคราะหว์่าประเด็นใดบา้งท่ีเป็นความส าคญั
อันดบัตน้ ๆ โดยท าการแจงนับว่าในแต่ละประเด็นมีผู้ตอบ จัดความส าคญัไวเ้ป็นอันดับต่าง  ๆ 
จ านวนเท่าใด ประเดน็ท่ีมีผูต้อบจ านวนมาก จดัไวว้่าเป็นความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ถือว่าเป็นเรื่องท่ี
มีความส าคญั 

2) การหาคา่สหสมัพนัธ ์(correlation) เพ่ือวิเคราะหว์่า บุคคลใดบา้งในกลุ่ม (P set) 
ท่ีมีรูปแบบการจดัเรียงท่ีคลา้ยคลงึกนั เป็นวิธีหาคา่ความส าคญัแบบจดัอนัดบั (rank correlation) 



  43 

3) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (factor analysis) เน่ืองจากสามารถหาค่าสหสมัพนัธ์
ใด ดงันัน้จึงสามารถเตรียมเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่ม เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้โดยท าการจดักลุ่มของความคิดเห็นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันเขา้ดว้นกนั และใน
ขณะเดียวกัน จะแยกมุมมองท่ีมีความแตกต่างออกจากกันเป็นกลุ่มได ้ช่วยชีใ้ห้เห็นถึงความ
แตกตา่งของมมุมอง (distinct viewpoints) ไดด้ว้ย 

4) การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of variance) เพ่ือวิเคราะหว์่าในแต่ละ
ประเด็นมีผูต้อบใหอ้นัดบัความส าคญัไวก้ระจายกันอย่างไร ดจูากค่าเฉล่ียว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัหรือไม ่นั่นเอง 
 

ตวัอย่างตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึง การหาคา่สหสมัพนัธ์ เป็นการหาคา่ความสอดคลอ้ง
ระหว่างบุคคล หรือจัดกลุ่มคนท่ีมีรูปแบบ การจัดเรียงบัตรรายการท่ีสะท้อนความคิดเห็น ท่ี
คลา้ยคลึงกนั เพ่ือใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจ จะเสนอการเรียงล าดบับตัรแบบยอ่ ในท่ีนีเ้ป็นการ
เรียงบตัร 10 ใบ จากบคุคล 4 คน ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 6 การเรียงบตัรรายการ 10 ใบ แบบถกูก าหนดของคน 4 คน 
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ตาราง 2 รูปแบบการจดัล าดบับตัรรายการของคน 4 คน 

คนที่ 
 
บัตรข้อที่ 

a b c d 

1 2 2 1 1 
2 1 1 0 0 
3 0 0 3 4 
4 2 2 4 2 
5 2 0 3 3 
6 1 2 2 2 
7 3 3 2 2 
8 2 2 2 2 
9 4 4 2 3 
10 3 3 1 1 

ตาราง 3 คา่สหสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล จากการเรียงบตัรรายการ 10 ใบ 

 a b c d 

a 1.00    
b .92 1.00   
c -.08 -.17 1.00  
d -.08 -.17 .75 1.00 

 

ตามตาราง 3 พบวา่ a และ b มีรูปแบบการเรียงบตัรรายการคลา้ยคลึงกนัมาก จงึท า
ใหมี้คา่สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .92 เช่นเดียวกนักบั c และ d ท่ีมีคา่สหสมัพนัธเ์ป็น .75 ส่วนบคุคลคูอ่ื่น 
ๆ จะมีความสมัพนัธเ์ขา้ใกล ้0 แสดงว่า รูปแบบการจดัเรียงบตัรรายการแตกตา่งกนัมาก คือ แทบ
ไม่สมัพนัธก์นัเลย และคา่เครื่องหมายติดลบ คือ มีทิศทางการเรียงบตัรรายการตรงขา้มกนั เช่นใน
ขอ้เดียวกนั คนหนึ่งใหค้วามส าคญัมาก ส่วนอีกคนท่ีคูก่นันัน้ใหค้วามส าคญักบัรายการขอ้นัน้นอ้ย 
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เป็นตน้ ขอ้มูลตวัอย่างนี ้แสดงใหเ้ห็นชดัว่า กลุ่มคนถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มชดัเจน ตามความคิดเห็น 
(point-of-view) ของเขาเหลา่นัน้ 
 

การวิจัยผสานวิธี (mixed methods research) 
ดว้ยเหตขุองความซบัซอ้นของตวัแปรคณุภาพชีวิต ดงัท่ีกลา่วไวใ้นบทน าและบทท่ี 2 แลว้

นัน้ ประกอบกับจุดยืนกระบวนทัศนข์องผูว้ิจัยท่ีเป็นแบบปฏิบัตินิยม (pragmatism) ท่ีสนใจว่า
วิธีการใดท่ีสามารถใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบของค าถามการวิจยั และมีความเหมาะสม ก็จะใชว้ิธีนัน้ ไม่
วา่วิธีหรือเทคนิคนัน้จะเป็นแบบเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพก็ตาม อีกทัง้พิจารณาถึงขอ้ไดเ้ปรียบของ
การวิจยัผสานวิธี ท่ีมีจุดเดน่ คือ การบูรณาการในการแปลผลและตีความรว่มกันระหว่างการวิจยั
เชิงปรมิาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ (Creswell.  2015; ดษุฎี โยเหลา.  2559) ดว้ยเหตนีุ ้ผูว้ิจยัจึง
ใชก้ารวิจยัผสานวิธีเป็นระเบียบวิธีในการศกึษาครัง้นี ้  

หากจะย้อนไปถึงความเป็นมาของการวิจัยผสานวิธี สามารถนับได้ประมาณ 25 ปี 
(Ramlo.  2016: 29; Creswell.  2015: 1) ตัง้แตเ่วลานัน้ไดมี้จ านวนบทความ หนงัสือ และวารสาร
ท่ีทุ่มเทให้กับการใชก้ารวิจัยผสานวิธีไดร้บัการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (Tashakkori; & Newman.  
2010) จงึถือไดว้า่การวิจยัผสานวิธียงัมีประวตัไิมย่าวนานและยงัคงพฒันาตนเองตอ่ไปขา้งหนา้ 
 

ความหมายและลักษณะส าคัญของการวิจัยผสานวิธี 
Creswell (2015: 2-3) อดีตนายกสมาคม Mixed Methods International Research 

Association (MMIRA) ไดใ้หค้วามหมายการวิจยัผสานวิธีว่า เป็น วิธีการชนิดหนึ่งในการท าวิจัย
สาขาสงัคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร ์และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ท่ีใหผู้ศ้กึษาไดท้  าการรวบรวมและ
บูรณาการทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงท าการตีความ บนพืน้ฐานของการ
ผสมผสานจดุแข็งของชดุขอ้มลูทัง้สองชนิด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจปัญหาการวิจยั 

โดยมีลักษณะส าคัญ กล่าวคือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพเป็นไปเพ่ือตอบปัญหาการวิจยั 2) ใชว้ิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพท่ี
เคร่งครัด 3) มีการผสมผสานหรือบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้ชนิดการ
ออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจงของการวิจยัผสานวิธี และมีการตีความการบรูณาการนัน้ 4) ในบางครัง้ 
กรอบการออกแบบการวิจยัจะอยูภ่ายใตป้รชัญาหรือภายใตท้ฤษฎีหนึ่งๆ 

จะเห็นไดว้า่ จดุส าคญัท่ีเห็นไดช้ดัของการวิจยัผสานวิธี คือ การผสมผสานและการบรูณา
การ ซึ่ง Fetters และ Freshwater (2015) ไดเ้สนอกรอบความคิดท่ีน่าสนใจ ว่า The 1 + 1 = 3 
Integration Challenge ซึ่งพวกเขาได้อธิบายเพิ่มเป็นสมการว่า qualitative + quantitative = 
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more than the individual components หมายความว่า ผลรวมของ เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
จะไดผ้ลลพัธม์ากกวา่การรวมสว่นประกอบแตล่ะสว่นเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้จงึท าให ้1 + 1 ไมเ่ทา่กบั 2 
จงึออกเป็น 3 ดงัสมการขา้งตน้นี ้
 

การจ าแนกชนิดหรือแบบของการวิจัยผสานวิธี (designs or typology) 
จากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการวิจัยผสานวิธี พบว่า มีผูเ้สนอแนวคิด การ

จ าแนกชนิดหรือแบบของการวิจยัผสานวิธีหลายท่าน ในท่ีนีข้อน าเสนอแนวคิดหลกัจาก 2 แนว 
ได้แก่ แนวคิดการจัดประเภทหรือแบบตามแนวทางของ  Creswell (2015) และ  Teddlie; & 
Tashakkori (2009)  
 

การจ าแนกแบบแผนตามแนวของ Creswell 
Creswell ไดใ้หแ้นวทางของแบบแผน (designs) ไวด้ว้ยกัน 6 แบบแผน จ าแนกเป็น 

2 ลักษณะ ได้แก่  แบบแผนขั้นพื ้นฐาน (basic designs) และแบบแผนขั้นสูง (advanced 
designs) ซึ่งแตล่ะลกัษณะสามารถจ าแนกไดอี้กเป็น 3 แบบยอ่ย ๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

แบบแผนข้ันพืน้ฐาน (basic designs) 
Creswell ได้ให้ความเห็นว่า แบบแผนขั้นพื ้นฐานนี้ เป็นแบบแผนท่ีพบได้

โดยทั่ วไปส่วนใหญ่ในงานวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่  1) convergent design 2) explanatory 
sequential design 3) exploratory sequential design ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) Convergent design เป็นแบบแผนท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการผสมผสานระหว่าง
ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยท่ีการเก็บและวิเคราะห์
ขอ้มลูของการวิจยัทัง้สองสว่นแยกออกจากกนั เหตเุพราะความแตกตา่งของขอ้มลูเชิงลกึ (insight) 
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ จะใหค้วามหมายและความเขา้ใจคนละมุมมองกัน 
ดังนั้นผลของการใชแ้บบแผนนีจ้ะเป็นการช่วยเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจสมบูรณ์มากขึน้ต่อข้อ
คน้พบท่ีได ้ในมุมมองท่ีซบัซอ้นไดม้ากขึน้ เน่ืองจากผสมผสานมมุมองทัง้ของเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพเขา้ดว้ยกัน มากไปกว่านัน้แบบแผนนีย้ังสามารถช่วยการตรวจสอบสามเสา้ของขอ้มูล 
(validate) ไดอี้กดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 



  47 

 

ภาพประกอบ 7 แบบแผนขัน้พืน้ฐาน - convergent design 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 37 

2) Explanatory sequential design เป็นแบบแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา
ปัญหาดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บและวิเคราะหข์อ้มูลในขัน้ตอนของการศึกษาปัญหา 
จากนัน้จึงใชว้ิธีการเชิงคณุภาพเพ่ือช่วยในการอธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศกึษาดว้ยวิธีการเชิง
ปริมาณในขัน้ตอนก่อนหนา้ สุดทา้ยจึงสรา้งขอ้สรุปจากขอ้คน้พบท่ีไดใ้นขัน้เชิงปริมาณและน าขอ้
คน้พบในขัน้ท่ีสองของเชิงคณุภาพมาอธิบายประกอบ 
 

 

ภาพประกอบ 8 แบบแผนขัน้พืน้ฐาน - explanatory sequential design 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 39 

 

3) Exploratory sequential design เม่ือเข้าใจในแบบแผนก่อนหน้านี ้ส  าหรับ
แบบแผนนีจ้ะคลา้ยคลงึกนั แตจ่ะสลบัในสว่นของเชิงคณุภาพมาเริ่มตน้ก่อน คือ แบบแผนนีจ้ะ ท า
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การเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการเชิงคณุภาพในเริ่มแรก จากนัน้น าขอ้คน้พบท่ีไดม้าพฒันา
เครื่องมือวดัหรือโปรแกรมจดักระท าส าหรบัการวิจยัเชิงทดลองในขัน้ตอนท่ีสอง แลว้จงึ เริ่มขัน้ตอน
ท่ีสาม โดยท าการน าเครื่องมือวดัหรือโปรแกรมจดักระท าท่ีไดใ้นขัน้ท่ีสองมาทดสอบ หรือใชใ้นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใหญ่กว่า โดยจุดประสงคเ์พ่ือสามารถอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรได ้ (generalize) หรือ
เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมั่น (reliability) ของเครื่องมือหรือโปรแกรมจดั
กระท าท่ีพัฒนาขึน้ในขัน้ท่ีสอง โดยอาศัยผลของวิธีการเชิงคุณภาพจากขั้นแรกมาช่วยในการ
สรุปผล 

 

ภาพประกอบ 9 แบบแผนขัน้พืน้ฐาน - exploratory sequential design 

 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 41 

แบบแผนข้ันสูง (advance designs) 
Creswell ไดแ้สดงความเห็นตอ่จากแบบแผนขัน้พืน้ฐาน วา่ แบบแผนขัน้สงูนีเ้ป็น

การตอ่ยอดและตอ่เติมบางส่วนใหมี้ความซบัซอ้นขึน้จากแบบแผนขัน้พืน้ฐาน โดยแสดงตวัอย่าง 3 
แบบแผนท่ีเป็นท่ีนิยมกัน ไดแ้ก่ 1) intervention design 2) social justice design 3) multistage 
evaluation design ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) Intervention design เป็นแบบแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาปัญหาดว้ย
การด าเนินการทดลองหรือการกระท าตวัแปรจดักระท า โดยมีการเพิ่มส่วนของวิธีการเชิงคณุภาพ
เขา้ไปในขัน้ตอนตา่ง ๆ ดว้ย 
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ภาพประกอบ 10 แบบแผนขัน้สงู - intervention design 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 44 

2) social justice design เป็นแบบแผนท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษาปัญหาใด ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบแนวคิดว่าด้วยความเป็นธรรมในสังคม (social justice) โดยเช่ือมตัว
แนวคิดดว้ยวิธีการศึกษาแบบผสานวิธี กรอบแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพบไดบ้่อย ๆ ไดแ้ก่ เรื่อง
เพศ (เชน่ สตรีนิยม) เชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ ์ชนชัน้ทางสงัคม ความพิการ และอ่ืน ๆ โดยใชแ้บบแผน
ขัน้พืน้ฐานเป็นศนูยก์ลาง เพิ่มเติมคือการใชท้ฤษฎีหรือแนวคิดดงักลา่วเป็นกรอบก าหนดเนือ้หา ดงั
ตวัอยา่งในภาพประกอบ 11 กรณีตวัอยา่งท่ีใชเ้รื่อง เพศ เป็นกรอบแนวคดิดา้นเนือ้หาในการศกึษา 
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ภาพประกอบ 11 แบบแผนขัน้สูง - social justice design 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 45 

3) multistage evaluation design เป็นแบบแผนท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการประเมิน
ความส าเร็จของการน าโปรแกรมหรือกิจกรรมไปใชใ้นแห่งใดแห่งหนึ่ง ความว่า multistage หรือ
หลายขัน้ตอน มีความหมายแฝง คือ แต่ละขัน้ตอนของการศึกษานัน้สามารถเป็นอิสระจากกัน 
ส าเรจ็ไดโ้ดยขัน้ของตวัเอง ตวัอยา่งตามภาพประกอบ 12 สามารถสรุปได ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 1) 
ระบคุวามตอ้งการจ าเป็นท่ีจะท าการประเมินและระบสุมาชิกของทีมท่ีจะท างานท าการประเมิน 2) 
พิจารณาถึงแบบแผนขัน้พืน้ฐานท่ีจะใชใ้นการประเมิน โดยทั่วไปท่ีพบบอ่ย ๆ คือ ก าหนดใหใ้ชก้าร
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น และแบบแผน exploratory sequential design 3) ระบุขัน้ตอนของ
การประเมิน ได้แก่ การประเมินความต้องการจ าเป็น การก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการ
ประเมิน การก าหนดการวัดและเครื่องมือท่ีใช้ การทดสอบผลของโปรแกรมโดยใช้การวัดและ
เครื่องมือ และสดุทา้ย ติดตามผลเพ่ืออธิบายถึงการทดสอบการน าไปใชข้องโปรแกรม 4) พิจารณา



  51 

ว่าในแต่ละขัน้ของการประเมิน ข้อมูลท่ีจะถูกจัดเก็บและวิเคราะหน์ั้นเป็นเช่นไร เป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ หรือทัง้สองประเภท 5) ด  าเนินการประเมิน และปรบัปรุงตวัโปรแกรมและ
เครื่องมือท่ีใช ้หากมีความจ าเป็น 

 

ภาพประกอบ 12 แบบแผนขัน้สงู - multistage evaluation design 

ท่ี ม า : John W. Creswell.  (2015).  A Concise Introduction to Mixed Methods 
Research.  p. 47 

การจ าแนกชนิดตามแนวของ Teddlie; & Tashakkori 
Teddlie; & Tashakkori (2009) เป็นอีกผูห้นึ่ง (คู่หนึ่ง) ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบั

ในประชาคมของวิธีวิจยัผสานวิธี ทัง้สองท่านไดใ้หแ้นวทางของชนิด (typology) ไวด้ว้ยกนั 4 ชนิด 
จดุส าคญัของการจ าแนก อยู่ท่ีจ  านวนในแตล่ะช่วง (strand) ของการวิจยั และจ านวนของเทคนิค
วิธี (method) ท่ีใช ้สามารถสรุปไดเ้ป็นตารางเมตรกิซ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 4 การจ าแนกชนิด (typology) ตามแนวของ Teddlie; & Tashakkori 

ประเภทของ
การออกแบบ 

Monostrand Designs Multistrand Designs 

Monomethod 
design 

Monomethod Monostrand designs 
1. Traditional quantitative designs 
2. Traditional qualitative designs 

Monomethod multistrand designs 
1. Parallel monomethod 
    a. QUAN + QUAN 
    b. QUAL + QUAL 
2. Sequential monomethod 
    a. QUAN --> QUAN 
    b. QUAL --> QUAL 

Mixed methods 
design 

Quasi-mixed monostrand designs 
1. Monostrand conversion designs 

Mixed methods multistrand 
designs 
1. Parallel mixed designs 
2. Sequential mixed designs 
3. Conversion mixed designs 
4. Multilevel mixed designs 
5. Fully integrated mixed designs 
Quasi-mixed multistrand designs 
(designs mixed at the experiential 
stage only, including the parallel 
quasi-mixed design) 

ท่ี ม า : Charles Teddlie; & Abbas Tashakkori (2009).  Foundations of Mixed 
Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social 
and Behavioral Sciences.  p.145   

จากการทบทวนเอกสารและแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยผสานวิธี ดังไดก้ล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยในครั้งนี ้ โดยประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ชนิด iterative 
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sequential design โดยด าเนินการตามล าดับ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง (two-strand sequential 
mixed designs) เพ่ือตอบความมุง่หมายของการวิจยัใหไ้ดค้รอบคลมุมากท่ีสดุ 

ในล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอถึงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ไดจ้ากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัดงัท่ีไดน้  าเสนอมาก่อนหนา้นี ้ทัง้หมด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูว้ิจัยประยุกตใ์ชก้ารวิจัยแบบผสานวิธีเป็นระเบียบวิธีในการด าเนินการวิจยั โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วงตามล าดบั (two-strand sequential mixed designs) โดยมีกรอบแนวคิดในแตล่ะ
ชว่ง ดงันี ้

กรอบแนวคิดของการวิจัย ช่วงที ่1 

 

ภาพประกอบ 13 กรอบแนวคดิของการวิจยั ชว่งท่ี 1 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย ช่วงที ่2 
 

 

ภาพประกอบ 14 กรอบแนวคดิของการวิจยั ชว่งท่ี 2 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ประยกุตใ์ชว้ิธีวิจยัแบบผสานวิธี เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งองคค์วามรูใ้นการพฒันา
โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีเน้นบริบทเป็นส าคัญ ผู้วิจัยได้ออกแบบและ
ด าเนินการวิจยัแตล่ะขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 1 ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้  

ช่วงท่ี 1 ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ในระยะแรก ท าความเขา้ใจ ก าหนดนิยาม ความหมาย 
มิตติา่ง ๆ หรือองคป์ระกอบ รวมไปถึง ปัจจยัสาเหต ุและเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุจากมมุมองคนนอกท่ีเกิดจากชดุความรูเ้พ่ือการปฏิบตัิ และความรูใ้นการปฏิบตัิดว้ยการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ และใชว้ิธีวิทยาคิว (Q Methodology) ในการผสานชดุความรูท่ี้ไดก้บัมมุมองจาก
คนใน คือ ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง ซึ่งเป็นกลุม่เปา้หมายในการพฒันาในการวิจยัระยะท่ี 2 จะได้
เป็นชุดความรูท่ี้มีลักษณะออกแบบเฉพาะเหมาะกับบริบทผูสู้งอายุชุมชนวดับางปรง ท่ีสามารถ
น าไปพฒันาเป็นโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายตุอ่ไปในการวิจยัชว่งท่ี 2 

ช่วงท่ี 2 เป็นการน า “ความรู”้ ท่ีผสานกันทัง้แบบความรูเ้พ่ือการปฏิบัติ ความรูใ้นการ
ปฏิบตัิ ความรูจ้ากมมุมองคนนอก และความรูจ้ากมุมมองคนในท่ีไดใ้นการวิจยัในช่วงท่ี 1 ผนวก
เขา้กบัปัญหาและความตอ้งการท่ีส าคญัและเรง่ดว่นท่ีไดม้าจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
ดว้ยการจดัสนทนากลุม่กบับริบทผูส้งูอายขุองชมุชนวดับางปรง ในการวิจยัระยะท่ี 3 จากนัน้จงึท า
ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ ในการวิจยัระยะท่ี 4 ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
โดยการน าโปรแกรมท่ีออกแบบเฉพาะไปทดลองใชก้บักรณีตวัอยา่งผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีสรา้งขึน้ โดยวดัคะแนนความกา้วหนา้ (gain score) ดว้ยแบบ
ประเมินคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุขององคก์ารอนามัยโลก และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ก่อนและหลงัการทดลอง   
 

วิธีด าเนินการวิจัยช่วงที ่1 
ผูว้ิจยัจงึด  าเนินการวิจยัในชว่งนี ้ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การท าความเข้าใจ นิยามความหมาย องค์ประกอบ รวมถึงปัจจัย

สาเหตุและเงือ่นไขคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
ส าหรบัระยะท่ี 1 นี ้เป็นการใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ย

การสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือใหไ้ดค้วามรูเ้พ่ือการปฏิบตัิ และความรูใ้นการปฏิบตัิ จากกลุ่มเปา้หมาย 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้งวยัอย่างมีพลงั (active 
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ageing) ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposeful) ท่ีได้มาจากทะเบียนรายช่ือ
วิทยากร/ผูท้รงคณุวฒุิดา้นผูส้งูอายุ จากกรมกิจการผูส้งูอาย ุ(2015) และค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรกึษา การวิจยัในระยะนีผู้้วิจยัมีเป้าหมายตอ้งการผสานชดุความรูท้ัง้สอง ซึ่งผลท่ีไดจ้ะเป็นชุด
ความรูท่ี้มอง “คณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ” จากมมุมองคนนอก (etic view) ก่อนท่ีจะน าชดุความรูนี้ไ้ป
ประกอบชดุความรูท่ี้มองคณุภาพชีวิตผูส้งูอายจุากคนใน ในระยะท่ี 2 ของการวิจยัตอ่ไป 

ส าหรบัการเลือกผูเ้ช่ียวชาญมาใหข้อ้มูลนัน้ มีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (inclusion criteria) 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

การก าหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ ์ 
ผู้วิจัยท าการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  ด้วยหลักการท่ีว่า ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้

ข้อมูลได้ดีและเป็นประโยชน์มากต่อการวิจัย (information-rich) (Patton.  1990: 169) โดยมี
คุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีความรูค้วามช านาญ หรือจบการศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ มี
ประสบการณ์การท างาน หรือเป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ ไม่ต  ่ากว่า 10 ปี สนใจใน
ประเดน็ท่ีผูว้ิจยัศกึษาสนใจ และยินดีใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลู ดงัรายนามปรากฏตอ่ไปนี ้

ตาราง 5 ผูเ้ช่ียวชาญในการใหข้อ้มลูสมัภาษณ ์ส าหรบัช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง/หน้าที/่ความช านาญ 

แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร 
-  กรรมการบรหิารท่ีพกัผูส้งูอายสุวางคนิเวศ สภากาชาดไทย 
-  อนกุรรมการอ านวยการอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์

ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา 
-  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสดา้น
อาชีพและการท างานส าหรบัผูส้งูอาย ุและกรรมการปฏิรูประบบ
รองรบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทย  

รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ 
-  อาจารย์และนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ คณะสังคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล 
- อาจารยแ์ละนกัวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในผูส้งูอาย ุคณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง 
- รองศาสตราจารย์และนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัด
สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก และปลอดภัยส าหรบั
ผูส้งูอาย ุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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การก าหนดผู้สูงวัยอย่างมีพลังเป็นผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ ์ 
ผูว้ิจัยท าการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง  แบบ sampling special or unique cases 

(Teddlie; & Yu.  2007) รายนามปรากฏในตาราง 6 มีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (inclusion criteria) คือ  
1. เป็นผูมี้อายเุกิน 60 ปีขึน้ไป ทัง้เพศชายและเพศหญิง  
2. ไมท่พุลภาพ สขุภาพแข็งแรง ไมมี่อาการเจ็บป่วยปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน 
3. มีส่วนรว่มในสงัคมอย่างสม ่าเสมอ เช่น เป็นสมาชิกของชมรม สมาคม มูลนิธิ 

ฯลฯ หรือมีกิจกรรมในชมุชนในลกัษณะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น  
4. มีช่ือเสียงและผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในวงกวา้ง ท าประโยชนใ์ห้แก่ผูอ่ื้นและ

สงัคม หรือไดร้บัรางวลัทางสงัคม ทัง้ระดบัชมุชนหรือระดบัชาติ 
5. ยินดีใหค้วามรว่มมือในการท าวิจยัครัง้นี ้ 

 

ตาราง 6 ผูส้งูวยัอย่างมีพลงัในการใหข้อ้มลูสมัภาษณ ์ส าหรบัชว่งท่ี 1 ระยะท่ี 1 

ผู้สูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) อายุ (ปี) ต าแหน่ง/หน้าที/่ความช านาญ 

นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช 94 

- ผูส้งูอายแุหง่ชาต ิปี 2562 
- ป ระธานกรรมการ  มู ลนิ ธิ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
ผูส้งูอายไุทย 

นางธิดา ศรีไพพรรณ ์ 77 

- เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ และผูอ้  านวยการ
แผนงานผู้สูงอายุ ส  านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สขุภาพ (สสส.)  

ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ 69 

- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพฒันาผูส้งูอายไุทย 
- ผูอ้  านวยการศนูยศ์ตวรรษิกชน 
และท่ีปรกึษา 
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ส าหรบัจ านวนของกลุ่มเปา้หมายท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้สองกลุ่มนัน้ ผูว้ิจยั
หยดุการเก็บขอ้มลูเม่ือขอ้มลูอ่ิมตวั (saturation) ในท่ีนีเ้ม่ือสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และผูสู้ง
วยัอยา่งมีพลงั 3 ทา่นไปแลว้ ระยะเวลาท่ีใชต้ัง้แตว่นัท่ี 2 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2561 
 

การเตรียมตัวผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ ์
ในขัน้นี ้ถือว่ามีความส าคญัมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขัน้ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ ์

เหตุเพราะ หากผูใ้หข้อ้มูลสัมภาษณ์ไม่เห็นความส าคญัของการวิจัย อาจท าให้ท่านให้เวลาไม่
เต็มท่ีก็เป็นได ้ดงันัน้ในขัน้นี ้จึงตอ้งสรา้งความเขา้ใจกับผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ์ อธิบายจดุประสงค ์
ขัน้ตอนตา่งๆ ของการวิจยั เวลาท่ีตอ้งใช้โดยประมาณ และประโยชนข์องงานวิจยั เนน้ย า้ถึงความ
จ าเป็นและความส าคญัของการท่ีตอ้งใหผู้ใ้หข้อ้มูลสัมภาษณ์ใหข้อ้มูล ขอ้ดีของการเตรียมผูใ้ห้
ขอ้มูลสมัภาษณ์อีกประการ คือ ท าใหท้่านไดมี้เวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูลและ
เตรียมความคดิลว่งหนา้ ซึ่งท าใหข้อ้มลูท่ีไดม้ามีความเช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

ผูว้ิจยัเตรียมตวัผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ ์โดยการติดต่อทาบทาม นดัวดัเวลาเพ่ือขอเขา้
พบ และน าส่งเคา้โครงปริญญานิพนธ์ รวมถึงข้อค าถามท่ีเป็นแนวสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์ล่วงหนา้ประมาณ 1-2 สัปดาห ์ขึน้อยู่กับความเหมาะสมและความยินยอมของผูใ้ห้
ขอ้มลูสมัภาษณแ์ตล่ะทา่น 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัใชแ้นวค าถามท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเป็นโครงสร้างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่ม ซึ่งมี
รายละเอียดหลักคลา้ยกัน แต่มีรายละเอียดบางส่วนต่างกัน เพราะส าหรบัผูใ้หข้อ้มูลสัมภาษณ์
กลุ่มท่ีเป็นผูสู้งวัยอย่างมีพลังนัน้ จะเนน้ถึงความรูส้ึก ความคิด การรบัรู ้และประสบการณ ์เพ่ือ
ถอดบทเรียน/ความรูท่ี้ฝังลกึ (tacit knowledge) ออกมาซึ่งเป็นความรูใ้นการปฏิบตั ิ 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
เม่ือสิน้สดุการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัจะน าเทปเสียงท่ีบนัทกึมาถอดเทป ประกอบกบับนัทึก

การสมัภาษณ ์และบนัทึกภาคสนาม (field note) จากนัน้น าขอ้มลูจากการสมัภาษณม์าวิเคราะห์
และสงัเคราะห ์ตามระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (grounded theory) โดยการก าหนดรหสั (coding) 
แบบบรรทัดต่อบรรทัด (line by line coding) การวิเคราะห์จ  าแนกประเภทข้อมูล (typological 
analysis) ชนิดการวิ เคราะห์กลุ่มค า (สุภางค์ จันทวานิ ช .  2549: 69-90) เหตุ เพ ราะเม่ื อ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ คือการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (factor analysis) 
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(รตันะ บวัสนธ์, 2551. หนา้ 198) เพ่ือคน้หาความหมายร่วมกัน (domain analysis) โดยการท า
ดชันีขอ้มูลเชิงตีความ (interpretative index) ทดลองเขียนประโยค (statement) สรา้งขอ้เสนอ/
สรุปชั่วคราว (proposition) และสรา้งบทสรุป (drawing conclusion) ตามแนวทางของ Charmaz 
(2006) ประกอบกับการใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ซึ่งมีลักษณะเด่นของการ
วิเคราะห์คือการแสดงปริมาณ หรือความถ่ี (word frequency count) ในทางการวิจัยผสานวิธี
เรียกว่า  Quantitizing (Teddlie; & Tashakkori.  2009: 146, 150) ท าการตรวจสอบ  ความ
น่าเช่ือถือของงานวิจัย (trustworthiness) ด้วยการตรวจสอบกับกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย  (peer 
debriefing) (องอาจ นยัพฒัน.์ 2551: 252) ในท่ีนี ้ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร. ชวิตรา ตนัติมาลา อาจารย์
ประจ าสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

ระยะที่ 2 การใช้วิธีวิทยาคิวในการก าหนดมุมององคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 

ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัโดยมีการวิจยัระยะท่ี 2 นี ้เขา้มารว่มดว้ย มีเป้าหมายเพ่ือน าชุด
ความรูใ้นระยะท่ี 1 ซึ่งมาจากมมุมองของผูเ้ช่ียวชาญ ถือไดว้า่เป็นมมุมองของคนนอก มาผนวกเขา้
กบัชดุความรูอี้กชดุหนึ่งซึ่งมาจากมมุมองของคนในท่ีเป็นคน (ผูส้งูอาย)ุ ในบรบิทชมุชนวดับางปรง 
ซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาทั่วไป (laypersons) ค  าถามคือ แลว้วิธีการ (method) ใด ท่ีมีความเหมาะสม
เพ่ือบรรลเุปา้หมายนี ้การใชว้ิธีการเชิงคณุภาพ เชน่ การสมัภาษณ ์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเชน่กนัท่ีจะ
ไดม้าซึ่งชุดความรูท่ี้มาจากมุมมองของคนใน หากแต่ยังมีอีกวิธีการหนึ่งท่ีมีความเป็นวัตถุวิสัย 
(objective) ในเชิงปริมาณท่ีจะช่วยให้ไดค้วามรูท่ี้เม่ือน าผสานกันแล้ว จะช่วยให้ไดค้วามรูท่ี้มี
ความเหมาะสมต่อการใชง้านมากกว่า ชุดความรูจ้ากคนนอกหรือจากผูเ้ช่ียวชาญเพียงชุดเดียว 
วิธีการนัน้คือ วิธีวิทยาการคิว ซึ่งมีคณุลกัษณะเฉพาะ คือ เช่ือมโยงระหว่างการน าความเป็นจิต-
วิสยั (subjective) ใหถ้่ายทอดส่ือสารออกมาดว้ยการอา้งอิงตนเอง (self-reference) จากการเรียง
บัตร (card sorting) มาแปลงในเชิงวัตถุวิสัย (objective) โดยอาศัยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
แบบคิว (Q-factor analysis) ท่ีเป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ เพ่ือสะทอ้นถึงลกัษณะของคนท่ี
มีมมุมองเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งรว่มกนั ออกเป็นกลุม่ ๆ (จดัคน) ซึ่งการใหล้กัษณะความหมายนี้
จะตรงกันข้าม (converse) (Stephenson. 1986; Brown. 1980) กับการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
แบบ  R (R-factor analysis) ท่ีพยายามลดจ านวนตัวแปร หรือจัดกลุ่มตัวแปร (จัดตัวแปร) 
(Kerlinger. 1986; นงลักษณ์ วิรชัชัย. 2542; ดุษฎี โยเหลา. 2543) โดยใชค้นจ านวนมาก ๆ จาก
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ประชากร (population) และในบางกรณีใช้เพ่ือการสรา้งเครื่องมือวัด (Kerlinger. 1986: 569) 
ในขณะท่ีวิธีวิทยาคิว ไม่จ  าเป็นต้องใช้คนจ านวนมาก (Ramlo. 2011; 2015; 2016; สุชาต ิ
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และกรรณิการ ์สุขเกษม. 2550) และเหตุผลท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้วิจัย
เลือกใชว้ิธีวิทยาคิวท่ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะช่วยในเรื่องการตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้
ดา้นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีต่างกัน (methodological triangulation) [คณุภาพ (ระยะท่ี 1) – ปริมาณ 
(ระยะท่ี 2)] และด้านแหล่งข้อมูลท่ีต่างกัน (data triangulation) [คนนอก (ระยะท่ี 1) – คนใน 
(ระยะท่ี 2)]  

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึท าการวิจยัระยะท่ี 2 ดว้ยการใชว้ิธีวิทยาคิวในการศกึษามมุมองคณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอาย ุจากบรบิทคนในผูส้งูอายขุองชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
การใช้วิธีวิทยาคิวในการก าหนดองคป์ระกอบ 
ในขัน้นี ้ผูว้ิจยัจะน าเสนอขัน้ตอนของวิธีด  าเนินการวิจยัดว้ยเทคนิควิธีวิทยาคิว ควบคู่

กบัการอา้งอิงถึงการวิจยัในระยะท่ี 1 ประกอบกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ขัน้ก าหนดเนือ้หาสาระ 
2. ขัน้พฒันาชดุควิ 
3. ขัน้คดัเลือกชดุบคุคล 
4. ขัน้แยกและเรียงขอ้ความควิ 
5. ขัน้วิเคราะหแ์ละตีความ 

 

1. ข้ันก าหนดเนือ้หาสาระ 
ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะหแ์ละขอ้สรุปจากการสมัภาษณท์ัง้สองกลุ่ม ท่ีไดม้าจากผูใ้ห้

ขอ้มลูกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มท่ีเป็นผูส้งูวยัอย่างมีพลงั มาสรา้งเป็นขอ้สรุปรว่ม น าสารสนเทศท่ี
ไดใ้นระยะท่ี 1 ในประเด็น ก) นิยามความหมายคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ และ ข) องคป์ระกอบ
หรือมิติต่าง ๆ ของคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ มาใชใ้นการก าหนดเนือ้หาสาระ (concourse) ของ
ชดุควิ ใหค้รอบคลมุเนือ้หาสาระของคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ

จากการตีความ สงัเคราะหแ์ละจดักลุ่มความหมายท่ีไดจ้ากการวิจยัในชว่งท่ี 1 ระยะ
ท่ี 1 ไดค้วามหมายและองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ทัง้หมด 4 กลุ่มประเภท ไดแ้ก่ 1) 
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ คือการไดใ้ชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุคือ การมี
สมรรถนะของรา่งกายและมีสขุภาวะซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างรา่งกายกบัจิตใจ 3) คณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอายุ คือ การมีปฏิสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งจะช่วยใหผู้ส้งูอายเุห็นคณุคา่ของ
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การมีชีวิต และ 4) คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุคือ การไดเ้ข้าร่วมและเขา้ถึง สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน 
 

2. ข้ันพัฒนาชุดคิว 
ข้ันตอนที ่1 ก าหนดโครงสร้างและสร้างข้อค าถามของชุดคิว 

ในขัน้นี ้ผูว้ิจัยเริ่มจากการจดัท าโครงสรา้งชุดคิว เพ่ือเป็นกรอบในการสรา้งขอ้
ค าถามส าหรบัขอ้ความควิ (statement) และก าหนดจ านวนขอ้ค าถามในการวดัแตล่ะกลุ่มประเภท
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามมุมมององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิจัยขัน้ท่ี 1 ระยะท่ี 1 ดงัตาราง
โครงสรา้งตอ่ไปนี ้

ตาราง 7 โครงสรา้งตามมมุมององคป์ระกอบและจ านวนขอ้ความควิ 

มุมมององคป์ระกอบ จ านวนข้อ 
1) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ คือ การไดใ้ชชี้วิตอย่างภาคภมูิ  19 
2) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ คือ การมีสมรรถนะของรา่งกายและมีสขุภาวะ 14 
3) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ คือ การมีปฏิสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคม  12 
4) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ คือ การไดเ้ขา้รว่มและเขา้ถึง สภาพแวดลอ้มทาง    
     กายภาพและสงัคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน 

17 

รวม 62 
 

ตามตาราง 7 จะเห็นวา่จ านวนขอ้ความในแตล่ะดา้นของมมุมององคป์ระกอบจะ
มีจ านวนไม่เท่ากัน ทัง้นีเ้พราะผลการวิเคราะหข์อ้มูลในช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 นัน้ พบว่า ผูใ้หข้อ้มูล
สมัภาษณท์ัง้ 2 กลุม่ ใหน้  า้หนกัความส าคญัของแตล่ะองคป์ระกอบไม่เทา่กนั สงัเกตไดจ้ากความถ่ี
ท่ีพูดถึงในแต่ละเรื่องนัน้ ๆ และน า้เสียงประกอบกัน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสรา้งขอ้ความคิว ใหมี้จ านวน
ขอ้ไมเ่ทา่กนัในแตล่ะดา้น ตามน า้หนกัความส าคญัดงัตาราง 7 รวมทัง้สิน้ 62 ขอ้ความ 

มโนทศันข์องวิธีวิทยาคิว ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับชุดคิว (Q set) เพราะถือว่า
เป็นตัวอย่าง (sample) ดังนั้น ชุดของข้อความคิว นั้นเป็นตัวแทน (represent) ของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (sample size) หากเทียบกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Ramlo.  2016: 31) และยังพบอีกว่า 
หลาย ๆ ครัง้ จะมีการเรียกชุดคิวว่า ตัวอย่างคิว (Q sample) (Stephenson.  1986; Paige & 
Morin.  2016: 1-15; Ramlo.  2015: 210-11, 220; 91, 95, 97-129) 
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ข้ันตอนที ่2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ก่อนการน าชุดคิวไปใช้งาน ผู้วิจัยแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

(content-related evidence of validity) ดว้ยการน าขอ้ความคิวท่ีสรา้งขึน้ ไปตรวจสอบเพ่ือหาค่า
ดัช นีความสอดคล้อง ( index of consistency: IOC) ด  า เนินการโดยน าไปตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจาก 2 กลุ่ม จ  านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มลูสมัภาษณข์องช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 
ทัง้กลุ่มผูสู้งวยัอย่างมีพลงัและผูเ้ช่ียวชาญ ในท่ีนีเ้รียกว่า “กลุ่มเดิม” เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
อีกครัง้หนึ่ง (members’ check) จ านวน 3 ท่าน ไดม้าจากการเลือกตวัอย่างแบบ mixed methods 
ชนิด purposive random sampling (Teddlie; & Yu.  2007) ส่วนกลุ่มท่ี 2 ในท่ีนีเ้รียกว่า “นอก
กลุ่มเดิม” คือ บุคคลท่ีมีลกัษณะคณุสมบตัิเช่นเดียวกับผูเ้ช่ียวชาญในช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 แต่ไม่ใช่
คณะบุคคลของ “กลุ่มเดิม” จ  านวน 2 ท่าน ไดม้าจากการเลือกตวัอย่างแบบ purposive random 
sampling ผู้วิจัยใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าจากการใช้ผูพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีแตกต่างกัน 
(investigator triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช .  2549: 32-35; 2559:129-130) เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลูอีกดว้ย สรุปรายละเอียดดงัตาราง 8 

ตาราง 8 ผูต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของการพฒันาชดุควิ 

จ านวน รายนาม สถานะกลุม่ 
คณุลกัษณะตาม 
เกณฑใ์นการคดัเขา้ 

3 
แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร 

กลุม่เดมิ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ 
ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ ผูส้งูวยัอยา่งมีพลงั 

2 
ศาสตราจารย ์ระพีพรรณ ค าหอม 

นอกกลุม่เดมิ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศทุธิดา ชวนวนั ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ผลการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของ
การพฒันาชุดคิว พบว่า จากขอ้ความคิวจ านวน 62 ขอ้ ไดค้า่ IOC เท่ากับ 1 จ  านวน 16 ขอ้ความ 
เท่ากับ 0 จ  านวน 3 ขอ้ความ ค่า IOC ระหว่างค่าติดลบ (IOC < 0) ถึงค่านอ้ยกว่า 0.5 จ านวน 4 
ข้อความ และค่า IOC มากกว่า 0.5 จ านวน 39 ข้อความ ดังนั้นจะมีข้อความท่ีต ่ากว่าเกณฑ์
จ านวน 7 ขอ้ความ และขอ้ความท่ีสามารถน าไปสรา้งเป็นชดุคิวได ้จ  านวน 55 ขอ้ความ ดงัแสดง
รายละเอียดคา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา ตามตาราง xxx ในภาคผนวก ค 
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ส าหรบัจ านวนบัตรท่ีใช้งานไดน้ั้น จะมีจ านวนเท่ากับจ านวนข้อความ ท่ีผ่าน
เกณฑ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งเกินครึ่ง (IOC > 0.50) น าขอ้ความจ านวน 55 ขอ้ความ 
มาจดัพิมพล์งบนบตัรรายการ (Q cards) ขนาด 10 x 20 เซนติเมตร พิมพด์ว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่
เพ่ือความสะดวกแก่การอ่านส าหรบัผูสู้งอายุ แต่ละบตัรจะมีขอ้ความบตัรละ 1 ขอ้ความ และมี
หมายเลขขอ้ก ากบัไวด้า้นบนขวาของบตัร ในขณะท่ีดา้นบนซา้ยของบตัรท าชอ่งคะแนนเพ่ือส าหรบั
ท าเครื่องหมายบอกว่าบัตรรายการขอ้นีจ้ะไดค้ะแนนก่ีคะแนน เพ่ือใช้เป็นรหัสในการวิเคราะห ์
หลงัจากในขัน้การแยกบตัรและเรียงบตัรขอ้ความเพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของขอ้ความคิวตอ่ไป 
ตวัอยา่งบตัรรายการควิ แสดงในภาพประกอบ 15 
 

 

ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งบตัรรายการควิ 

น าชดุคิวท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแลว้ จ านวน 55 บตัรรายการ ไปทดลองใช ้
กบัผูส้งูอาย ุ1 ท่าน สงัเกต ซกัถามและปรบัขอ้ความอีกครัง้ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มเปา้หมาย ดงั
ขัน้ตอนการสรา้ง ตามภาพประกอบ 16 (Paige & Morin.  2016: 4) 
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ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการสรา้งขอ้ความ (ชดุ) ควิ 

ท่ี ม า : ดั ด แป ล งจ าก  Paige, J., & Morin, K. (2016). Q-Sample Construction: A 
Critical Step for a Q-Methodological Study. pp, 4-6 

3. ข้ันคัดเลือกชุดบุคคล 
ขัน้คดัเลือกชดุบคุคลนี ้ในวิธีวิทยาคิว จะเรียกว่า P set ในขณะท่ีขอ้ความคิว จะ

เรียกว่า Q set และดว้ยเหตท่ีุเป้าหมายปลายทาง คือ ท าการวิเคราะหแ์ละตีความ คณุภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุ ผ่านมุมมองของชุดบุคคลท่ีท าการศึกษา ในท่ีนีคื้อบริบทผูสู้งอายุท่ีตอ้งการพัฒนา
คณุภาพชีวิตผา่นโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบและสรา้งขึน้ 

วิธีวิทยาควิ ใหค้วามสนใจ คนท่ีจะมาเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีศกึษา ดงันัน้ จ  านวนคน 
ไม่มีความส าคญัเท่ากับว่าคนท่ีจะมาเป็น P set นัน้เป็นใคร (who they are) กล่าวโดยสรุปคือ P 
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set จงึเป็นผูท่ี้มีมมุมองท่ีชดัเจนในเรื่องท่ีผูว้ิจยัก าลงัสนใจศกึษาอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถตีความ
และใหค้วามหมายกบัเรื่องคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุอนัหมายถึงบรบิทท่ีจะท าการพฒันานั่นเอง  

จากการศึกษาของ โธมัสและบาส (Thomas; & Baas: 1993) พบว่า ชุดของ
ขอ้ความท่ีแตกต่างกนัท่ีมีการจดัโครงสรา้งดว้ยวิธีท่ีแตกตา่งกนั ผลท่ีไดใ้นท่ีสดุจะมาบรรจบพบกนั 
หรือสอดคลอ้งกนัในขอ้สรุป ดว้ยเหตท่ีุผูใ้หค้วามหมายของขอ้ความนัน้ คือผูท่ี้ท  าการแยกและเรียง
ขอ้ความควิ ซึ่งไมว่า่โครงสรา้งท่ีผูว้ิจยัคดัเลือกมาจะเป็นอยา่งไรก็ตาม  

ในท่ีนี ้P set คือ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ในชุมชนวัดบางปรง  บา้น
บางปรง หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจงจากผู้สูงอายุท่ีสมัครใจจ านวน 19 คน จากจ านวน 60 คน ท่ีเคยตอบและไดค้ะแนนใน
เกณฑต์ ่าจากแบบประเมินคณุภาพชีวิตผูส้งูอายท่ีุน าคะแนนมาวิเคราะหจ์ดักลุ่ม ส าหรบัเหตผุลท่ี
เป็นผูส้งูอายใุนชมุชนวดับางปรงนี ้จะน าเสนอในหวัขอ้ “การศกึษาก่อนลงสนาม” ในการวิจยัระยะ
ท่ี 3 
 

4. ข้ันแยกและเรียงข้อความคิว 
หลงัจากผูว้ิจัยไดส้รา้ง Q set และ คดัเลือก P set มาแลว้ ในขัน้นี ้P set จะท า

การแยกขอ้ความควิออกเป็นกอง ๆ และเรียงแตล่ะกองตามจ านวนท่ีก าหนด โดยเรียกการแยกและ
จัดเรียง (Q sort) แบบนีว้่า การกระจายแบบถูกก าหนด (forced distribution) เพ่ือให้เกิดการ
กระจายความถ่ีเป็นลกัษณะเป็นโคง้ปกติหรือใกลเ้คียงกับโคง้ปกติ (quasi normal distribution) 
เป็นการก าหนดการกระจายขอ้ความคิวแต่ละกองไวก้่อนล่วงหนา้ (prespecified distribution) 
(Stenner; Watts; & Worrell.  2010; Akhtar-Danesh; & Baumann.  2008; Watts; & Stenner.  
2005; Valenta; & Wigger.  1997; เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ.  2552; จินตนา ธนวิบูลยช์ัย.  2537) 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้งตน้บางประการของสถิติวิเคราะหต์ระกูลท่ีใช้
สหสัมพันธ์ เมตริกสหสัมพันธ์เป็นฐานในการวิเคราะห์ ได้แก่  การวิเคราะห์กระถดถอย 
(regression analysis) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (factor analysis) เป็นตน้ และยงัเป็นลกัษณะ
เด่นของวิธีวิทยาคิว ท่ีใชส้หสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากค่าประจ ากองท่ีก าหนด (scale 
value of the categories) มาใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Q – factor analysis) เพ่ือท่ีจะใชใ้น
การอธิบายโครงสรา้งของสภาวะอตัวิสยัของกลุม่คนไดโ้ดยตรง แทนท่ีจะใชค้่าท่ีไดจ้ากตวัแปร (R)  
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ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งการแยกและเรียงขอ้ความคิว 

ตัวอย่างในภาพประกอบ 17 เป็นการแยกและเรียงข้อความคิว จ  านวน 55 
ขอ้ความ ก าหนดเง่ือนไขให้แยกออกเป็น 13 กอง โดยบงัคบัใหเ้รียงบัตรในแต่ละกองได ้ไม่เกิน
จ านวนท่ีก าหนดไว ้เรียกว่า มีการกระจายแบบถูกก าหนด (forced distribution) ในท่ีนีก้  าหนดให ้
จ านวนบตัรท่ีสามารถเรียงได ้คือ (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (6) (5) (4) (4) (3) (2) จากซา้ยไปขวา 
โดยมีหลกัการว่า ผูเ้รียงบตัร จะแสดงมุมมอง/ความเห็น “ต่อขอ้ความบนบตัรรายการ” อย่างไร 
เช่น เขาเห็นดว้ยต่อขอ้ความบนบตัรมากท่ีสุด เป็นตน้ ไม่ใช่เป็นการใหผู้เ้รียงบตัรประเมินว่าจาก
ขอ้ความบนบตัร เขาเป็น/เขามี/เขาท า หรือไม ่อยา่งไร  

ตวัเลขแถวบนสุดท่ีเริ่มจาก -6 ดา้นซา้ยมือ แทนต าแหน่งไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไป
จนเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีคา่เท่ากับ 6 ดา้นขวามือ ตวัอย่างเช่น ในภาพบตัรขอ้ความคิวหมายเลข 41 
ถูกเรียงไวใ้นกองขวาสุด แสดงใหเ้ป็นตวัแทนตามมุมมอง/ความเห็นว่า “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ต่อ
ขอ้ความบนบตัรหมายเลข 41 และในท านองเดียวกนั ในกองถดั ๆ ไป จากขวาไปซา้ย จะลดระดบั
ความเห็นดว้ยลง จนถึงกองซา้ยมือสุด ท่ีเป็นตวัแทนตามมุมมอง/ความเห็นว่า “ไม่เห็นดว้ยอย่าง-
ยิ่ง” ซึ่งในท่ีนี ้คือ บตัรขอ้ความควิหมายเลข 18 และ 19 เป็นตน้ 
 

5. ข้ันวิเคราะหแ์ละตคีวาม 
ขัน้นี ้ผูว้ิจยัน าค่าท่ีไดจ้ากการแยกและเรียงขอ้ความคิว มาวิเคราะหแ์ละตีความ

เนือ้หาสาระ (concourse) ของชดุคิว ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณทางสถิติวิเคราะห ์โดยการแปลงเป็น
คา่คะแนนท่ีไดจ้ากการแยกและเรียงขอ้ความคิวแต่ละกองมาสรา้งเมตริกซส์หสมัพนัธ์ ท่ีเกิดจาก
การตีความแตล่ะขอ้ความ มาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบคิว (Q-factor analysis) (are subject to 
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statistical summary) (Ramlo.  2016: 33) ซึ่งจะท าใหไ้ดม้ิติตา่ง ๆ/องคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของ
มมุมองผูส้งูอายท่ีุเป็นบรบิทของการศกึษาครัง้นี ้ 

ผู้วิจัยท าการเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป PQ 
Method (Schmolck.  2014) เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานโดยเฉพาะกับวิธีวิทยาคิว ร่วมกับ Ken-Q 
analysis เป็น  web-based application (Banasick.  2019) ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมมีความจ าเพาะ
มากกวา่โปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีใชว้ิเคราะหท์างสถิตทิั่วไป และเป็นท่ีนิยมในหมูน่กัวิจยั (community) 
ท่ีใชว้ิธีวิทยาคิวในการวิจยั ผูว้ิจยัสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะหส์่วนประกอบมขุส าคญั (PCA: 
principal component analysis) และใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วย
วิธีแวริแมกซ ์(varimax method) พิจารณาจ านวนองคป์ระกอบ จากคา่ไอเกน (eigen value) และ
น า้หนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่ามีความแตกต่างของมุมมอง (distinct 
viewpoints) เพ่ือน าไปสู่การตีความของการจดัลุ่มของมุมมอง (point-of-view) ในการระบมุมุมอง
องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยเกณฑ์ค่าไอเกน มากกว่า 1 และเกณฑ์น ้าหนัก
องคป์ระกอบมากกว่าหรือเท่ากับ 0.30 (Hair; et al. 2010: 118) ประกอบกับเกณฑ ์1.96*(1/ n) 
เม่ือ n คือ จ านวนของขอ้ความคิว ซึ่งในท่ีนี ้มีคา่เท่ากบั 0.2643 ตามจ านวนขอ้ความ 55 ขอ้ความ 
โดยท่ีมุมมององคป์ระกอบท่ีระบุนัน้ จะมีเกณฑไ์ม่นอ้ยกว่าท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p< 
.05) (Watts; & Stenner.  2005: 87-88) รวมถึงพิจารณาโครงสรา้ง (construct) ตามทฤษฎีท่ีได้
จากการสงัเคราะหข์อ้สรุปความหมาย องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายท่ีุไดจ้ากการวิจยั 
ช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1จากนัน้ น าผลทัง้หมดท่ีไดม้าสรุป ตีความและตัง้ช่ือองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
ตามมมุมองบรบิทผูส้งูอายท่ีุจะท าการพฒันา  
 

การพทัิกษสิ์ทธิ์ของกลุ่มเป้าหมาย  
จากขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้คดัเลือกชดุบคุคล หรือ P set นัน้ จากท่ีไดผู้ส้งูอายท่ีุสมคัรใจเขา้

ร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ชี ้แจงต่อไปว่า ในจ านวน 19 ท่านนี ้ นอกจากกิจกรรมท่ีให้เรียง
บตัรรายการคิวแลว้ อาจมีการด าเนินการวิจยัขัน้ต่อไป ไดแ้ก่ ระยะท่ี 3 การสนทนากลุ่ม และการ
วิจัยช่วงท่ี 2 การทดลอง ผู้วิจัยจึงให้เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information 
sheet) กลับไปอ่านท่ีบา้นเพ่ือปรึกษาหารือกับครอบครวัเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเขา้รว่มการวิจยั 
เนือ้ความส าคญัประกอบดว้ยช่ือ ท่ีอยู่ และเบอรต์ิดต่อกลับของผูว้ิจยั วัตถุประสงค ์ประโยชนท่ี์
คาดว่าจะไดร้บั ระยะเวลา เหตผุลท่ีเชิญใหเ้ขา้รว่มในการวิจยั ตลอดจนขัน้ตอนการวิจัย ความไม่
สบายกาย หรือไม่สบายใจท่ีอาจจะเกิดขึน้ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ค่าใชจ้่ายท่ีผูเ้ขา้ร่วมการ
วิจยัจะตอ้งรบัผิดชอบเอง รวมไปถึงการปกปิดขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั และเอกสิทธ์ิในการขอ
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ถอนตัวออกจากการวิจัยเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เม่ือกลุ่มเป้าหมายแสดง
ความยินยอมในการเขา้รว่มการศกึษา ผูว้ิจยัจึงใหล้งลายมือช่ือในหนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่ม
ในโครงการวิจัย ( informed consent form) ก่อนการท าการวิจัยเก็บข้อมูล (ตามใบรับรอง
จรยิธรรมการวิจยั หมายเลขรบัรองการวิจยั SWUEC-G-074/2562) 

 
การวิเคราะหข้์อมูล  

ผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล หลงัจากไดร้วบรวมบตัรรายการคิวมาแลว้ ท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติบรรยายจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะหม์มุมององคป์ระกอบ
ผูส้งูอายุดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป PQ Method (Schmolck.  2014) รว่มกบั Ken-Q analysis (web-
based application) (Banasick.  2019) 
 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล: วิธีวิทยาคิว  
1. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น (assumption) 

1.1 วิเคราะหด์ว้ยสถิติทดสอบการแจกแจงของขอ้มลูวา่ การกระจายแบบถกู
ก าหนด (forced distribution) ของขอ้ความคิวนัน้ มีการกระจายความถ่ีเป็นลกัษณะเป็นโคง้ปกติ
หรือไม่ เลือกใชส้ถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov One Sample Test (Siegel.  1956: 47-49; 
นิภา ศรีไพโรจน.์  2538: 68-69) 
 

D     =     Maximum F0(X) – SN(X) 
 

 เม่ือ  D  แทน ค่าสูงสุดของความแตกต่าง  (Maximum Deviation) ระหว่าง 
F0(X) กบั SN(X) โดยไมค่ดิเครื่องหมาย 
   SN(X) แทน ฟังกช์นัการแจกแจงความถ่ีสะสมภายใต ้H0 หรือความถ่ีสะสมท่ี
คาดหวงัในรูปสดัสว่น 
   F0(X) แทน ฟังก์ชันการแจกแจงความถ่ีสัมพัทธ์สะสมของตัวอย่าง หรือ
ความถ่ีสะสมท่ีสงัเกตในรูปสดัสว่น 
 

1.2 สถิติ ท่ีใช้ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนจะน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (นงลกัษณ ์วิรชัชยั.  2542: 129) 

 1.2.1 ส ถิติ ท ดสอบ  Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) เป็ นการ
ทดสอบนัยส าคัญว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นเป็นเมตริกซ์
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เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ อาศัยหลักการทดสอบค่าไค-สแควรข์องดีเทอรม์ิแนนท ์
(determinant) ของเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ย่อมสะท้อนว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม หรืออีกนัยหนึ่งคือหากเป็นเมตริกซ์
สหสมัพนัธข์องตวัแปรเป็นเมตรกิซเ์อกลกัษณแ์ลว้จะไมส่ามารถน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบตอ่ได ้

 1.2.2 ดัชนีไกเซอร ์– ไมเยอร ์– ออลคิน (KMO : Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy) เป็นดชันีท่ีทดสอบความแตกต่างระหว่างเมตริกซส์หสมัพนัธ์
ของตวัแปรสงัเกตได ้  กบัเมตริกซส์หสมัพนัธแ์อนติอิมเมจ (anti – image correlation matrix)  ซึ่ง
เป็น เมตริกซข์องสหสมัพนัธบ์างส่วน (partial correlation) ระหว่างตวัแปรแตล่ะคู่ เม่ือขจดัความ
แปรปรวน (partial out) ของตวัแปรอ่ืน ๆ ออกไปแลว้ เพ่ือวดัว่ามีความเพียงพอของการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง (sampling) หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ว่าถ้า KMO มีค่ามากกว่า .50 หรือมีค่าเข้าใกล้หนึ่ง 
เมตรกิซน์ัน้เหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้
 

1.3 สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (simple correlation) ใชใ้นการเตรียมเมตริกซก์่อน
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ มีสตูรดงันี ้(Pedhazur.  1997: 39; ชศูรี วงศร์ตันะ.  2560: 360-361)  
 

         =          

 
 

 เม่ือ        แทน   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย 
     แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ X 
     แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ Y 

     แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

     แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
     แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y 
    N  แทน   จ านวนคนหรือสิ่งท่ีศกึษา 
 

2. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหคุ์ณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity evidence) ของแบบวดั โดย

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Operational Definition) โดยใชสู้ตรของโรวิเนลลีและแฮม
เบลตนั (Rovinelli; & Hambleton.  1977; บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์  2545: 179) 
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IOC  =  

เม่ือ IOC แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 
  N แทน จ านวนคน  
 

3. การวิเคราะห์ที่ใช้วิเคราะห์มุมมององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

3.1 การสกัดองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ (PCA: 
principal component analysis) โมเดลส าหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบในรูปสมการ ดงันี ้
 

   Z     =     (a1)(F1) + (a2)(F2) +…+ U     =     aF + U 
 

เม่ือ Z แทน คะแนนมาตรฐาน (standard score) ท่ีเกิดจากผลบวกเชิง
เสน้ 
   ระหวา่งองคป์ระกอบรว่มและองคป์ระกอบเฉพาะ 

 F แทน องคป์ระกอบรว่ม (common factor) 
 U แทน องคป์ระกอบเฉพาะ (unique factor) 
 a แทน น า้หนกัองคป์ระกอบ (factor loading) 

 

3.2 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ ์
(varimax method) 
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เม่ือ V แทน เมตรกิซอ์งคป์ระกอบท่ีหมนุแกนแลว้ ทีละคู ่ จนหมดทกุคู่
เพ่ือ 

   ใหไ้ดผ้ลรวมของความแปรปรวนรว่มสงูสดุ ส าหรบั 
   องคป์ระกอบนัน้ๆ 
 𝑏𝑖𝑗  แทน น า้หนกัของตวัแปร i บนองคป์ระกอบ j 

N

R

R
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 n แทน จ านวนตวัแปร 
 𝑣𝑗 แทน คา่ของความแปรปรวนรว่มบนองคป์ระกอบตวัท่ี j 
 r แทน จ านวนองคป์ระกอบ 
 ℎ2 แทน คา่การรว่มกนั (communality) 

 

การบูรณาการผลการวิเคราะหข้์อมูลในช่วงที ่1  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจัย น าผลการวิเคราะหข์อ้มูลในช่วงท่ี 1 มา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการผลการวิเคราะห์เข้าด้วยกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
กล่าวคือ 1) เพ่ือใหไ้ดค้วามหมายและองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุภายใตบ้ริบทชมุชน
วดับางปรง  บา้นบางปรง หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดย
อาศยัวิธีการทางเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณผสานกัน เป็นการผสานวิธีแบบ sequential mixed 
designs โดยการน าข้อค้นพบคือ ความหมาย และปัจจัยสาเหตุและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตท่ี ดีจากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะท่ี  1 ไปใช้ในการก าหนดเนื ้อหาสาระ 
(concourse) ของระยะท่ี 2 ท่ีใชว้ิธีวิทยาคิวในการวิจยั ซึ่งในระยะท่ี 2 นี ้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีวิทยาคิว 
เพราะคณุสมบตัิอันโดดเด่นเฉพาะของวิธีวิทยาคิว คือ การเช่ือมโยงระหว่างการน าความเป็นจิต
วิสัยท่ีสามารถส่ือสารได้ (subjective communicable) ซึ่งได้มาจากการอ้างอิงตนเอง (self-
reference) มาแปลงในเชิงวตัถวุิสยั (objective) ได ้โดยเฉพาะการใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบท่ี
เป็นวิธีการเชิงปริมาณในขัน้การวิเคราะหข์อ้มลู จะเห็นไดว้่า ชุดความรูท่ี้ไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 
เป็นการมองคณุภาพชีวิตผูส้งูอายจุากมมุมองคนนอก (ชมุชนวดับางปรง) และเป็นลกัษณะความรู้
ของผูเ้ช่ียวชาญ หากไดท้  าการวิจยัระยะท่ี 2 รว่มดว้ยแลว้ จะท าใหไ้ดค้วามรูจ้ากมมุมองคนในของ
บริบทชุมชนวดับางปรงท่ีมีต่อคณุภาพชีวิตผูสู้งอายเุอง เม่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูและบรูณาการ
ผลการวิจยัช่วงท่ี 1 แลว้ จะไดข้อ้คน้พบท่ีเห็นไดว้่า มีชุดความรูข้องคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุชดุหนึ่ง  
ซึ่งสามารถใช้ได้โดยทั่ ว ๆ ไป ในทุกชุมชน และขณะเดียวกันจะได้ ชุดความรูอี้กชุดหนึ่งท่ีมี
ความจ าเพาะมาจากมมุมองคนในบริบทซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาโปรแกรมท่ีมีลกัษณะออกแบบมา
โดยเฉพาะ (tailor-made) ในการวิจัยช่วงท่ี 2 ให้ไดเ้ป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสมต่อไป ซึ่งในส่วนนี ้
ผูว้ิจยัจะน าเสนอในผลการวิเคราะห ์มาบูรณาการขอ้สรุปรว่ม (meta-interface) ในลกัษณะ joint 
display ในบทท่ี 4 ตอ่ไป 
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วิธีด าเนินการวิจัยช่วงที ่2 
ในชว่งท่ี 2 นี ้ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปรว่มตา่ง ๆ รวมทัง้สารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัในชว่งท่ี 1 ทัง้ 

2 ระยะ มาใชใ้นการออกแบบและจดัท าโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายตุามบริบท
ของผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรงโขติการาม สามารถอธิบายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นทดลอง และ 2) เนือ้หาท่ีน ามาสรา้งโปรแกรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุดงัล าดบั ตอ่ไปนี ้
 

ระยะที่ 3 การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประเด็นปัญหาและความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
 

ในระยะนี ้ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดการวิจัยผสานวิธี ในการออกแบบการวิจัย  โดยท่ี
ความส าคัญประการหนึ่ งของวิธีวิจัยนี ้คือ การให้ความส าคัญและความหมายต่อความ
เฉพาะเจาะจงตอ่พืน้ท่ี (locality) ซึ่งตรงขา้มกบัแนวคิดของปฏิฐานนิยม ซึ่งใหค้วามส าคญักบัการ
มีนัยทั่วไปหรืออา้งอิงกลับไปสู่ประชากรได ้(generalization) แนวคิดการวิจัยผสานวิธีนีมี้จุดยืน
กระบวนทัศน์ (paradigm) ในเชิงปรชัญา คือ แนวคิดปฏิบัตินิยม (pragmatism) ท่ีเน้นและให้
ความส าคญัถึงวิธีการท่ีเหมาะสมและไดผ้ล นัน้ย่อมน ามาซึ่งความรู้ สอดคลอ้งกบัจดุยืนกระบวน
ทัศนข์องผู้วิจัยเอง ท่ีเห็นถึงความส าคัญของบริบทพืน้ท่ี ชุมชน ท่ีสนใจเป็นกรณีตัวอย่างท่ีน า
ความรูใ้นการวิจยัช่วงท่ี 1 ไปทดลองเพ่ือใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิต
ผูสู้งอายุท่ีผูว้ิจัยออกแบบและพัฒนาขึน้ โดยยึดปัญหาและความตอ้งการของบริบทชุมชนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้มีลักษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ  (tailor-made) ท่ีจะใช้ชุดความรูใ้นช่วงท่ี 1 ไป
พฒันา ในท่ีนีคื้อ ชมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป้าหมายท่ีผูว้ิจยัออกแบบใหมี้การวิจยัระยะท่ี 3 เหตเุพราะชุดความรูท่ี้ไดใ้นการผสาน
รวมความรูร้ะหวา่งมมุมองคนในและมมุมองคนนอกในการวิจยัช่วงท่ี 1 นัน้ ยงัไม่เพียงพอ ยงัขาด
ความรูใ้นเชิงน าไปปฏิบตัิ กล่าวคือ ความรูท่ี้ไดม้านัน้ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจต่อนิยามความหมาย 
องคป์ระกอบ รวมถึงปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไขคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ  แมว้่าจะไดมี้มมุมองของ
คนใน (emic) รว่มก าหนดความรูนี้ก็้ตาม หากแต่ในขัน้ของการไปสู่การปฏิบตัิ ประกอบกบัท่ีผ่าน
มาในอดีต จากการสมัภาษณผ์ูส้งูอายใุนชมุชนวดับางปรง ผูส้งูอายเุลา่ใหฟั้งวา่ ทางหนว่ยงานของ
รฐัมีการจดัสวสัดิการการพฒันาผูส้งูอายมุาอย่างตอ่เน่ืองก็จริง แตใ่นบางครัง้ ไม่สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั หรือไม่เป็นไปตามความตอ้งการท่ีอยากจะเป็น ยกตวัอย่างเชน่ มีการอบรมใหท้ า
ยาสระผม และน า้ยาลางจาน ซึ่งมีประโยชนก็์จรงิในแง่ลดคา่ใชจ้่าย และสามารถสรา้งรายได ้หาก
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น าไปขาย แตเ่ม่ือท าออกมาแลว้ก็มีปรมิาณมาก ใชไ้มท่นั น าไปขายก็ไมรู่ว้่าขายใหใ้คร ขาดความรู้
เรื่องการจดัการและการตลาด หรือกรณีท่ีอบรมการท าบหุงาร  าไป ก็ดสูวยดี แตไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ท าเสรจ็ก็ตัง้วางทิง้ไว ้เป็นตน้  

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงใชก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็น (needs assessment) ดว้ยการจัด
สนทนากลุ่ม เพ่ือการประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง และยงัไดป้ระโยชนอี์กทาง คือ ชว่ยท าใหท้ราบวา่ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัใน
ระยะท่ี 1 และ 2 นั้น ความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตใด ถือเป็นความหมายและ
องคป์ระกอบทั่วไป (general) ท่ีผูสู้งอายุทุกคน ใหค้วามส าคญัตามมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ และ
องคป์ระกอบใดท่ีเป็นองคป์ระกอบเฉพาะ (specific) ท่ีผู้สูงอายุในบริบทชุมชนวัดบางปรงให้
ความส าคญัถือวา่เป็นคณุภาพชีวิต 
 

การศึกษาก่อนลงสนาม 
ในขัน้ก่อนลงสนามนี ้ถือไดว้า่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากของการวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการ

ปรูากฐานของงานซึ่งจะท าใหง้านวิจัยลุล่วงไปดว้ยดี (สุภางค ์จันทวานิช.  2559: 25) อีกทัง้ช่วย
ประหยัดเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าใหส้ามารถเลือกสนามไดเ้หมาะสม ในขัน้นี ้
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาก่อนลงสนาม เริ่มประมาณกลางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดว้ยการสืบคน้
ขอ้มูล เอกสาร รวมถึง ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยติดต่อประสานงาน สัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัหลกั (key informant) หรือผูป้ระสานงาน หรือผูน้  าชุมชน 
เพ่ือประเมินความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ในการจดัการพฒันาโปรแกรมและคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ
ในชุมชน ท าให้ทราบถึงข้อมูลทางกายภาพและท่ีตั้งของชุมชน จ านวนคร่าว ๆ ของผู้สูงอาย ุ
ลกัษณะความสมัพนัธข์องคนและผูส้งูอายใุนชมุชน จากการประเมินสนามตา่ง ๆ พบว่า ชมุชนวดั
บางปรง  บา้นบางปรง หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความ
เหมาะสมในการเป็นสนามของการศึกษาในครัง้นี ้ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการลงพืน้ท่ีประมาณเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 กับผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ นาวาเอกสมพร (นามสมมตุิ) และใหผู้น้  าชมุชนแนะน า
ตวัและร่วมกิจกรรมส าคญัๆ ต่าง ๆ เช่น งานบุญวนัพระ วนัพระใหญ่ งานทอดกฐิน กิจกรรมให้
ความรูเ้รื่องสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่แล้ว 
กิจกรรมทางสงัคมเหล่านี ้ชาวชุมชนบางปรง มกัจะรวมกลุ่มกันจดักิจกรรมโดยใชส้ถานท่ีของวดั
บางปรงธรรมโชติการาม  ซึ่งเป็นพื ้นท่ีส่วนกลางของชุมชนใช้ในการกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 
สม ่าเสมอ นอกจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังใช้ในการตรวจเลือกคนเข้ากอง
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ประจ าการเกณฑท์หารหรือเกณฑท์หาร ใชเ้ป็นหน่วยเลือกตัง้ เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ตา่ง ๆ ดงักลา่ว โดยประสานงานกบัผูน้  าชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

การเลือกสนาม (field) 
การเลือกสนามพิจารณาถึงสภาพทั่วไปของสนาม กล่าวคือ ในสนามนัน้ตอ้งมีแนวโนม้

และความเป็นไปไดท่ี้จะตอบปัญหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการได ้ผูว้ิจยัพิจารณาจาก 
1. ความเป็นไปไดใ้นแง่ของขนาดสนาม คือ มีจ านวนผูส้งูอายุท่ีมากพอ และยงัเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสงัคม จากการสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม และสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ ท าใหท้ราบ
ว่า ผูสู้งอายุท่ียังมีความต่ืนตวัและเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน มีจ านวนไม่ต  ่ากว่า  20-40 คน ท่ียัง
มาร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ เช่น การออกเสียง แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ท่ี องคก์ารบริหาร
สว่นต าบลเชิญไปรว่มกิจกรรม การมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาท่ีวดับางปรงโชตกิาราม เป็นตน้ 

2. ความเป็นไปไดข้องการเก็บขอ้มลู กล่าวคือ นอกจาก ผูส้งูอายท่ีุยงัคงเขา้รว่มกิจกรรม
ในชุมชนอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอแล้ว ผู้น  าชุมชน ได้แก่ นาวาเอก สมพร (นามสมมุติ) ซึ่งเป็น
ขา้ราชการเกษียณอายุราชการยังใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ
ผูว้ิจยั เป็นอยา่งดี เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  

3. สถานท่ีตัง้ สามารถเขา้ถึงสนามโดยไม่ล  าบากจนเกินไป เน่ืองจากก่อนถึงขัน้ตอนการ
เรียงบัตรรายการ และการจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยมีความจ าเป็นท่ี จะต้องสรา้งความสัมพันธ ์
(rapport) กับบุคคลต่าง ๆ ในสนาม ดงันัน้ความบ่อยครัง้ท่ีจะตอ้งอยู่ในสนาม จึงเป็นอีกปัจจยัท่ี
ก าหนดวา่สนามนัน้จะเป็นสนามท่ีควรเลือกใชใ้นการศกึษาในกรณีท่ีผูว้ิจยัสามารถเลือกสนามท่ีมี
คณุสมบตัใิกลเ้คียงกนัได ้

4. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบชุมชน คือ เป็นชุมชนท่ีมีกึ่งเมืองกึ่งชนบท เพราะ 
ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีไมไ่กลจากตวัเมืองมากนกั สภาพภมูิประเทศ และชมุชนมีความเจรญิเขา้ถึง มีถนน
ตัดเป็นทางผ่านในชุมชน ท่ีอยู่อาศัยอยู่อย่างกระจายกันหลวม ๆ ไม่หนาแน่น จึงยังคงมีพืน้ท่ี
เกษตรกรรมในชมุชน และครวัเรือนเป็นแบบครอบครวัเด่ียวและครอบครวัขยายผสมกนั สมาชิกใน
ครอบครวัท่ีไม่ใช่ผูส้งูอายุมีทัง้ท่ีท  าเกษตรกรรม ท างานอ่ืนในชมุชนและตา่งชมุชน เช่น มาท างาน
ในกรุงเทพฯ ดงันัน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้งูอายกุบัสมาชิกในครอบครวัจงึมีความหลากหลาย 

ผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกสนาม คือ ชุมชนวดับางปรง  บา้นบางปรง หมู่ที่ 9 ต าบลบางพระ 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามเหตผุลดงักลา่ว 
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การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการสนทนากลุ่ม 
ผูว้ิจยัท าการเลือกกลุม่เปา้หมาย โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก จากการน าคะแนนแบบวดั

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคก์ารอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) มาท าการวิเคราะห์จัดกลุ่ม 
(cluster analysis) เลือกแบบเจาะจง ผูส้งูอายจุ  านวน 11 ท่าน ท่ีอยู่ในกลุ่มต ่า และเป็นผูส้งูอายุท่ี
เต็มใจเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม อีกทัง้ยินดีท่ีจะเป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยช่วงท่ี 2 อีกดว้ยหาก
พบวา่เม่ือสามารถระบปัุญหาและความตอ้งการแลว้  

หลงัจากท่ีไดชี้แ้จงถึงการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงนี ้รวมถึงในอนาคต ชีแ้จง
และท าการอ่านเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย (participant information sheet) ให้แก่ผูสู้งอายุ
ก่อน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจทัง้สองฝ่าย 

ผลการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการสนทนากลุ่ม จากผูสู้งอายุท่ีสมคัรใจในชุมชน 
ให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตดว้ยแบบวัดขององคก์ารอนามัยโลก จ านวน 60 คน น าผล
คะแนนมาวิเคราะหจ์ดักลุม่ ไดก้ลุม่ท่ีมีความเหมาะสมจ านวน 3 กลุม่ น าคะแนนมาเรียงล าดบัจาก
นอ้ยไปมากในแตล่ะกลุ่ม พิจารณาคะแนนรวมจากแบบวดัประกอบการพิจารณาเพ่ือเลือกบคุคล
ในการจดัสนทนากลุ่ม พบว่า cluster 1 มีจ  านวน 27 คน เม่ือเรียงคะแนนแลว้เทียบจากทัง้หมด
พบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนในเกณฑต์ ่า กล่าวคือ มีช่วงคะแนนตัง้แต ่66 ถึง 94 คะแนน ในขณะท่ี 
cluster 2 มีจ  านวน 30 คน เม่ือเรียงคะแนนแลว้เทียบจากทั้งหมดพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนใน
เกณฑส์งู กล่าวคือ มีช่วงคะแนนตัง้แต ่91 ถึง 116 คะแนน ส่วนท่ีเหลืออีก 3 คน จดัอยู่ใน cluster 
3 มีคะแนน 79 87 96 คะแนน ตามล าดบั ดงัแสดงตามตาราง xxx ในภาคผนวก ง 

ท าการติดต่อกับผูสู้งอายุแต่ละท่านท่ีอยู่ใน  cluster 1 จากท่านท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด ไล่
เรียงคะแนนขึน้มาและเลือกเจาะจงเฉพาะท่านท่ีสะดวกและสมัครใจ สามารถท่ีจะเป็นผูเ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มและมีความยินดีท่ีจะเป็นกลุม่ทดลองในการวิจยัชว่งท่ี 2 ตอ่ไปอีกดว้ย ไดผู้ส้งูอายเุพ่ือ
การจดัสนทนากลุม่จ  านวน 11 ทา่น ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 ผูส้งูอายใุนการจดัสนทนากลุม่ 

ช่ือ 
(สมมตุ)ิ 

ปลอด 
จ า-
เนียญ 

ช่อ ยพุิน 
สม้-
เกลีย้ง 

รุง่-
ทิพย ์

ปราณี จ าเนยีร สมหมาย ทองค า สนัต ์

อาย ุ 81 71 87 73 76 83 65 80 79 93 69 
คะแนน 66 72 76 77 78 79 79 80 83 83 84 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในระยะท่ี 3 นี ้ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่มในการรวบรวมขอ้มลู โดยมีเครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1. แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจัยไดน้  าผลการวิเคราะหข์อ้มูลใน 

ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 มาสรา้งเป็นแนวค าถามในการด าเนินการ (moderate) สนทนากลุ่ม 
กลา่วคือ 

ระยะท่ี 1ผลการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญและผูส้งูวยัอย่างมีพลงั ซึ่งเป็น
มุมมองคนนอกอย่างผู้เช่ียวชาญ ท่ีมองคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในลักษณะท่ีครอบคลุม สามารถ
อธิบายและท าความเขา้ใจไดโ้ดยทั่วไป (general)  

ในขณะท่ีระยะท่ี 2 ผลการศึกษาดว้ยวิธีวิทยาคิว จะไดผ้ลการวิเคราะห ์2 
สว่น คือ สว่นท่ีผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง มีมมุมองตอ่ขอ้ความท่ีใหจ้ดัเรียงเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต มี
ลกัษณะท่ีสามารถอธิบายและท าความเขา้ใจไดโ้ดยทั่วไป (general) กับอีกส่วน คือ มีลกัษณะท่ี
เฉพาะของผูสู้งอายุในชุมชนนี้ (locality) อธิบายไดว้่า โดยหลักการของวิธีวิทยาคิว เม่ือท าการ
วิเคราะหข์อ้มูลแลว้ ลกัษณะหรือคณุสมบตัิของขอ้ความท่ีท าหนา้ท่ีจ  าแนกบคุคลออกเป็นกลุ่ม ๆ 
จะไดข้อ้ความเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ขอ้ความท่ีมีความสามารถ หรือมีคุณสมบตัิท่ีจะ
จ าแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามมุมมองท่ีเขาเหล่านัน้เห็นร่วมกัน ซึ่งขอ้ความเหล่านี ้เรียกว่า 
ขอ้ความจ าแนกตามมุมมององค์ประกอบ (distinguishing statements) ส่วนขอ้ความอีกประเภท 
คือ ขอ้ความที่เป็นลกัษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ (consensus statements) หมายความ
ว่า ข้อความท่ีผู้เรียงบัตรทุกคนมีความเห็น มีมุมมอง สอดคล้องตรงกัน ข้อความนั้น ๆ จึงไม่
สามารถจ าแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ และยังกล่าวได้ว่า ข้อความนั้น ๆ เป็นข้อความท่ีมี
ความส าคญัตามมมุมองของคนทกุคนท่ีเรียงบตัร เหมือน ๆ กนัหมด นั่นเอง 

ดงันัน้ ในการด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัจึงน าผลท่ีได้จากการวิจยัทัง้
สองระยะนี ้มาสรา้งเป็นแนวค าถามเพ่ือด าเนินการสนทนา 

ดงัตวัอยา่งแนวค าถามการสนทนา ตอ่ไปนี ้
แนวค าถามหลัก 1: คณุคดิวา่คณุภาพชีวิตคืออะไร 

แนวคดิถามซกั (probe):  
1.1 อะไรท่ีท าใหค้ดิวา่คณุภาพชีวิตควรเป็นเชน่นัน้ 
1.2 คณุภาพชีวิตตามความเห็นของทา่นควรจะเป็นอยา่งไร  
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ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
แนวค าถามหลัก 2: คณุคดิวา่ ในปัจจบุนัตวัคณุมีคณุภาพชีวิตหรือไม่ 

แนวคดิถามซกั (probe) 
2.1 เพราะอะไรถึงคดิวา่...มี/ไมมี่ 
2.2 อะไรท่ีท าใหเ้รามีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าท่ีควร หรือถา้เราอยากมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คดิวา่อะไรบา้งท่ีจะท าใหดี้ขึน้  
2.3 ช่วงท่ีผ่านมาใน 1-2 เดือนนี ้เจออะไรท่ีเป็นปัญหาท่ีท าใหรู้ส้ึกว่า

คณุภาพชีวิตเราจะลดลง  
2.4 ถา้มี อยากแกปั้ญหานัน้ ใหล้ดนอ้ยลง หรือหมดลงไปหรือไม ่ 
2.5 หรือถา้ไมมี่ อยากไดอ้ะไร หรืออยากท าอะไรเพ่ือใหเ้รามีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้  
อย่างไรก็ดี ตวัอย่างตามขา้งตน้นี ้สามารถยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และ

พลวตัของกลุม่ท่ีจะขบัเคล่ือนใหไ้ดข้อ้มลูตามวตัถปุระสงค ์จากมมุมองของผูส้งูอายเุอง 
 

2. บุคคลทีใ่ช้ในการด าเนินการสนทนากลุ่ม ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
2.1 ผูด้  าเนินการสนทนา คือ ผูว้ิจยั 
2.2 ผูจ้ดบนัทกึการสนทนา 
2.3 ผูบ้นัทกึเทปวีดทิศัน/์อดัเสียง ดแูลทั่วไปและอ านวยความสะดวก 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1. ติดต่อนัดหมาย วัน เวลา กับผูใ้ห้ขอ้มูลและผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีจะท าการสนทนา

กลุม่ลว่งหนา้ และเตรียมสถานท่ีส าหรบัการจดัสนทนากลุม่ โดยขออนญุาตกบัเจา้อาวาสในการใช้
พืน้ท่ีใตอ้าคารเอนกประสงคข์อง วดับางปรงโชตกิาราม  

2. จดัต าแหนง่วงสนทนา (setting) โดยมีต าแหนง่ ตามภาพประกอบ 19 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 18 ต  าแหนง่ตา่ง ๆ ในวงสนทนาของผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่และผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะหข้์อมูล 
เม่ือท าการสนทนากลุ่มจบลงแลว้ น าเทปเสียงและเทปวีดิทัศนท่ี์บนัทึกมาถอด

เทป ประกอบกบับนัทึกการสนทนา และบนัทึกภาคสนาม (field note) จากนัน้น าขอ้มลูมาตดัทอน 
สรุป และวิเคราะหด์ว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis)  
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ระยะที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรง 
 

ดงัท่ีไดเ้สนอมาแลว้ในตอนทา้ยของช่วงท่ี 1 ของการวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งการใหไ้ดช้ดุความรูท่ี้
สามารถน ามาใชพ้ฒันาโปรแกรมท่ีมีลกัษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ (tailor-made) ในการพฒันา
คณุภาพชีวิตส าหรบัผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรงนัน้ เน่ืองดว้ยการวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารวิจยัผสานวิธีแบบ 
ชนิด iterative sequential mixed designs ดงันัน้ในระยะท่ี 4 นี ้ผูว้ิจัยจึงทราบผลการศึกษาของ
ระยะท่ี 1 2 และ 3 แลว้ ผูว้ิจยัขอสรุปโดยสงัเขป เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงเหตผุลท่ีเลือก “เรื่องหรือ
ประเด็น” ท่ีใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรบัชุมชนวัดบางปรง
ตอ่ไป ส าหรบัรายละเอียดนัน้ จะน าเสนอในผลการวิเคราะหข์อ้มลูในบทท่ี 4 ตามล าดบั 

ในระยะท่ี 4 นี ้ถึงแมว้่าผูว้ิจยัจะมุ่งเป้าหมายท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตโดยรวมก็จริง แต่
ดว้ยขอ้จ ากดัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถพฒันาผูส้งูอายไุดท้กุ ๆ ดา้น ทกุองคป์ระกอบ ตามความหมายท่ี
ได้ค้นพบในการวิจัยช่วงท่ี 1 ทั้งสองระยะนั้น อีกทั้งในขั้นการสรา้งโปรแกรมท่ีออกแบบมา
โดยเฉพาะ (tailor-made) จงึมุง่เนน้กบัสิ่งท่ีสนใจพฒันาเป็นส าคญั อนัไดแ้ก่คณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ
ของบริบทชมุชนวดับางปรง ท่ีเป็นปัญหาหรือความตอ้งการของท่านมากท่ีสดุและส าคญัท่ีสดุ ดงั
สะทอ้นจากผลการวิจยัระยะท่ี 3 ท่ีพบว่า ผูสู้งอายุมีปัญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลบั ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคญัและเป็นความตอ้งการเรง่ดว่นมากท่ีสดุ ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะสนใจพฒันาโปรแกรมการ
นอนหลับเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต แม้กระนั้นก็มิไดจ้ะพัฒนาการนอนหลับเพียงอย่างเดียว 
หากแต่ตัง้อยู่บนผลการวิจยัในช่วงท่ี 1 ท่ีมีฐานคิดรองรบัว่า “การนอนหลับ คือ หนึ่งในคุณภาพ
ชีวิต” ตามนิยามความหมายคณุภาพชีวิต ว่า การมีคณุภาพชีวิต คือ “การมีสมรรถนะของรา่งกาย
และสุขภาวะ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ” ตามความหมายนีน้ัน้ สามารถ
เช่ือมโยงกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูส้งูอายใุนบรบิทวดับางปรงท่ีเป็นปัญหาเรง่ด่วน
ดงัผลการวิจยัระยะท่ี 3 และนอกจากนีแ้ลว้ ปัญหาการนอนไม่หลบั นอกจากสง่ผลตอ่รา่งกาย และ
จิตใจแล้ว ยังส่งผลต่ออารมณ์ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นไปตามนิยามความหมายคณุภาพชีวิตผูส้งูอายท่ีุว่า การมีคณุภาพชีวิต คือ “การมีปฏิสมัพนัธ์
และกิจกรรมทางสงัคม” ดงับทสนทนาบางตอนในผลการวิจยัระยะท่ี 3 ดงันี ้

 
    “มีส ิพอนอนไม่หลบัเราก็อ่อนเพลยี” 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
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    “พอตอนกลางวนัเราก็จะง่วง” 

(สนทนากลุม่ จ  าเนียร (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “สะโหลสะเหล” 

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

ในขณะท่ี คุณภาพชีวิตตามมุมมององค์ประกอบ ท่ีได้จากวิธีวิทยาคิวในระยะท่ี 2 
ผูสู้งอายุชมุชนวดับางปรง ถึงแมว้่าในระยะท่ี 2 จะเป็นผูเ้รียงบตัรรายการขอ้ความคิวเองก็ตาม ก็
ไม่ได้สะท้อน หรือแสดงออกมาในช่วงการจัดสนทนากลุ่ม ไม่ว่ าจะเป็นมุมมององคป์ระกอบ
คณุภาพชีวิต 1) การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น 3) ความเขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้น และ 4) ความมั่นคง ปลอดภยั และระบบนิเวศทางสงัคมวฒันธรรม แมจ้ะเป็นองคป์ระกอบท่ี
ถกูสรา้งขึน้ จากขอ้ความท่ีจ าแนกตามมมุมององคป์ระกอบ (distinguishing statements) ท่ีโดด-
เด่น (dominant) นั่นย่อมแสดงว่า ผูสู้งอายชุุมชนวดับางปรง ก าลงัแสดงออกถึงปัญหาและความ
ต้องการท่ีมีลักษณะพ้องตรงกันกับความหมายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีได้จากระยะท่ี 1 โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัแสดงในแผนภาพประกอบ 18 ในความหมายคณุภาพชีวิตแบบทั่วไป (general) ดงั
ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มในระยะท่ี 3 ท่ีสะทอ้นถึงปัญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ 
เป็นปัญหาส าคญัและเรง่ดว่น 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะสรา้ง “โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต
ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ในการวิจยัระยะท่ี 4 นี ้

 
1) กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการทดลอง 
อา้งถึงการวิจยัช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 3 ท่ีน าแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุขององคก์าร

อนามยัโลก (WHOQOL-OLD) และน าคะแนนมาก าหนดเกณฑใ์นการเขา้กลุ่มส าหรบัผูสู้งอายุท่ี
ท าการสนทนากลุม่ โดยพิจารณาจากคะแนนและการวิเคราะหจ์ดักลุม่ ไดผู้ส้งูอายจุ  านวน 11 ทา่น 
หลงัจากวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการจดัสนทนากลุม่แลว้ ไดข้อ้สรุปว่าผูส้งูอายุ
ในบริบท เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีกระทบตอ่คณุภาพชีวิต โดยเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าควรมีโปรแกรมพฒันา
คณุภาพชีวิตมากท่ีสดุ คือการแกปั้ญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลบั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าขอ้สรุปนี ้
ไปศึกษา และน าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลบัของพิทสเบิรก์ ฉบบัภาษาไทย (Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI) (Methipisit; et al.  2016) ให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 11 ท่าน ได้ผลการ
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ประเมินว่า มีผูสู้งอายุ 9 ท่าน ท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ คือ มีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน แปล
ความไดว้่า มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดี สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลการจัด
สนทนากลุ่มท่ีพบว่ามีผูสู้งอายุ 9 ใน 11 ท่านท่ีประสบปัญหานี ้ท าการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposeful) เพ่ือเขา้กลุ่มเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 8 ท่าน และเช่นเดียวกันส าหรบักลุ่มควบคุม 
ผูว้ิจัยน าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับไปทดสอบกับผูสู้งอายุท่ีมีคะแนนคุณภาพชีวิตใน
เกณฑก์ลุ่มต ่า ท่ีไม่ใช่คนเดียวกันกับท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีจดัสนทนากลุ่ม ไดก้ลุ่มควบคมุจ านวน 8 ท่าน 
ซึ่งการน าเขา้กลุม่นีใ้ชว้ิธีจบัคู ่(matching) เพ่ือพยายามลดความล าเอียง ดงัแสดงในตาราง 10 

ตาราง 10 กลุม่เปา้หมายท่ีใชใ้นการทดลอง 

 
 ชื่อ (สมมุต)ิ 

คะแนนจากแบบประเมิน
คุณภาพชีวิต (QOL-OLD) 

คะแนนจากแบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับ (PSQI) 

กลุ่
มท

ดล
อง

 

1 ปลอด 66 12 

2 จ าเนียร 72 11 

3 ชอ่ 74 16 

4 ยพุิน 76 11 

5 สม้เกลีย้ง 77 10 

6 รุง่ทิพย ์ 79 8 

7 ปราณี 83 9 

8 สมหมาย 86 11 

กลุ่
มค

วบ
คุม

 

1 ลออ  69 16 

2 ประยรู  75 7 

3 ชว้น  78 5 

4 ฉ ่า  79 9 

5 บญุยงค ์ 84 10 

6 ฉิม  87 6 

7 ส ารวย  87 8 

8 ร  าพงึ  88 7 
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ส าหรบัจ านวนกลุ่มเปา้หมายท่ีใชใ้นการทดลองทัง้ 2 กลุ่มนัน้ ค  านวณมาจากโปรแกรม 
G star power หลกัการมีอยู่ว่า คะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายจุ  านวน 60 
คน และน าผลคะแนนมาวิเคราะหจ์ดักลุ่ม ดงัตาราง xxx ในภาคผนวก ง นัน้ พิจารณากลุม่สงูและ
กลุ่มต ่า ใหก้ลุ่มต ่าเป็นกลุ่มท่ีใชใ้นการทดลอง ส่วนกลุ่มสูงเป็นกลุ่มท่ีคาดหวังว่าเม่ือสิน้สุดการ
ทดลองแลว้ กลุ่มต ่าควรมีคะแนนคณุภาพชีวิตเท่ากับหรือมากกว่ากลุ่มสูง ดงันัน้ท าการก าหนด
ก าลังการทดสอบ (power) ไวท่ี้ระดบั 0.80 ตามท่ีโคเฮน (Cohen) ไดแ้นะน าไวว้่าการวิจัยทั่วไป
ควรมีก าลงัการทดสอบอย่างนอ้ย 0.80 (1 - Type II error: 1 -) หรือนยัยะหนึ่งคือ  เท่ากับ .20 
(Lipsey; & Hurley.  2009: 44-; องอาจ นัยพัฒน์.  2544: 4-14) และก าหนดระดับนัยส าคัญ 
(Type I Error) ท่ีระดับ .05 เพ่ือค านวณค่าขนาดอิทธิพล ท าการแทนค่าคะแนนเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนแบบประเมินคณุภาพชีวิตของกลุ่มสูง (Mean และ SD Group 1) 
เท่ากับ 106.5733 และ 5.1529 ตามล าดับ และแทนค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก
คะแนนแบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มต ่า (Mean และ SD Group 2) เท่ากับ 77.2667 และ 
5.4178 ตามล าดบั เม่ือแทนค่าต่าง ๆ ดงักล่าว ในโปรแกรม จะไดค้่า ขนาดอิทธิพล (effect size: 
dz) เท่ากับ 2.9611616 ผลการค านวณขนาดตวัอย่างท่ีไดข้ัน้ต  ่าคือ 4 คู่ หรือ 8 คน ส าหรบักลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุแตล่ะกลุม่ ดงัภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 19 ค  านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม G star power 

เพ่ือตรวจสอบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุท่ีก าหนดนัน้เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ทางสถิติ ว่าก่อนการทดลองทัง้สองกลุ่มมีคณุสมบตัิไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงน าคะแนนท่ีไดจ้าก
แบบประเมินคณุภาพชีวิตตามตาราง 10 มาวิเคราะหเ์พ่ือแสดงหลกัฐานเรื่องการเทา่กนัของความ
แปรปรวน (equality of variance) และเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใชส้ถิติในการวิเคราะหเ์ม่ือ
สิน้สุดการทดลองว่า ควรใชส้ถิติแบบพาราเมตริกหรือนอนพาราเมตริก พิจารณาจากขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ของสถิติวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของทัง้สองแบบ ดงัตาราง 11 
ถึง 14 ตอ่ไปนี ้

 
 
 
 



  85 

ตาราง 11 ทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เรื่องการเทา่กนัของความแปรปรวนของกลุม่ทดลองและ
ควบคมุ (คะแนนคณุภาพการนอนหลบั)  

การเทา่กนัของ
ความแปรปรวน 

�̅� S.D. df1 df2 
F  

(Levene test) 
p. 

กลุม่ทดลอง 11.0000 2.39046 1 14 .728 .405 
กลุม่ควบคมุ 8.5000 3.42261     

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 11 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแปรปรวน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ ก่อนการทดลองทัง้สอง
กลุม่มีคะแนนคณุภาพการนอนหลบัท่ีไดจ้ากการประเมินไมแ่ตกตา่งกนั  

ตาราง 12 ทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เรื่องการเทา่กนัของความแปรปรวนของกลุม่ทดลองและ
ควบคมุ (คะแนนคณุภาพชีวิต) 

การเทา่กนัของ
ความแปรปรวน 

�̅� S.D. df1 df2 
F  

(Levene test) 
p. 

กลุม่ทดลอง 66.7500 6.58461 1 14 .259 .619 
กลุม่ควบคมุ 72.6250 6.50137     

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 12 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแปรปรวน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ ก่อนการทดลองทัง้สอง
กลุม่มีคะแนนคณุภาพชีวิตท่ีไดจ้ากการประเมินไมแ่ตกตา่งกนั  

ตาราง 13 ทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เรื่องการแจกแจงปกตขิองกลุม่ทดลองและควบคมุ (คะแนน
คณุภาพการนอนหลบั) 

การแจกแจง
ปกติ 

�̅� S.D. 
ความ
เบ ้

ความ
โดง่ 

คา่สถิตทิดสอบ 
Kolmogorov-Smirnov 

(Lilliefors) 
df p. 

กลุม่ทดลอง 11.0000 2.39046 1.255 2.702 .250* 8 .150 

กลุม่ควบคมุ 8.5000 3.42261 1.710 3.516 .206* 8 .200 
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ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 13 พิจารณาความเบ ้ความโด่ง ประกอบกับนัยส าคญัของ
สถิติทดสอบ Lilliefors (ใน SPSS ใช้ว่า Kolmogorov-Smirnov) พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีการแจกแจงคะแนนคณุภาพการนอนหลบัเป็นปกตท่ีิระดบันยัส าคญั .05 ทัง้สองกลุม่  
 

ตาราง 14 ทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เรื่องการแจกแจงปกตขิองกลุม่ทดลองและควบคมุ (คะแนน
คณุภาพชีวิต)  

การแจกแจง
ปกติ 

�̅� S.D. 
ความ
เบ ้

ความ
โดง่ 

คา่สถิตทิดสอบ 
Kolmogorov-Smirnov 

(Lilliefors) 
df p. 

กลุม่ทดลอง 66.7500 6.58461 -.355 .158 .175* 8 .200 

กลุม่ควบคมุ 72.6250 6.50137 -.407 -1.24 .250* 8 .152 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 14 พิจารณาความเบ ้ความโด่ง ประกอบกับนัยส าคญัของ
สถิติทดสอบ Lilliefors (ใน SPSS ใช้ว่า Kolmogorov-Smirnov) พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีการแจกแจงคะแนนคณุภาพชีวิตเป็นปกตท่ีิระดบันยัส าคญั .05 ทัง้สองกลุม่  

ดงันัน้จงึสรุปจากตาราง 11 ถึง 14 ไดว้่า กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมีการแจกแจงเป็น
ปกติและมีความแปรปรวนของคะแนนคณุภาพชีวิตพอๆ กนั ขณะก่อนการทดลอง สามารถใชส้ถิติ
วิเคราะห์พาราเมตริกได้ ส าหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  และเพ่ือให้ทราบ
ความกา้วหนา้ของคะแนน (gain score) ของแตล่ะบคุคลภายหลังท าการทดลองไปแลว้ ในท่ีนีท้  า
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และ ใชค้ะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์(relative gain 
score) เพ่ือแสดงนยัส าคญัความแตกตา่งของคณุภาพการนอนหลบั และความกา้วหนา้ของแตล่ะ
บุคคล ตามล าดับ เพ่ือท่ีว่าหลังจากเสร็จสิน้การทดลองแลว้ ผู้เขา้ร่วมจะมีการนอนหลับท่ีดีขึน้
หรือไม่เพียงใด ส าหรบัคะแนนพฒันาการสมัพทัธน์ัน้ สามารถอธิบายไดเ้ป็นรอ้ยละเม่ือเทียบกับ
คะแนนเต็มซึ่งง่ายตอ่การเขา้ใจ กอปรกบัมีจ านวนหน่วยท่ีเขา้รว่มการทดลองไม่มาก (กลุ่มทดลอง 
8 คน) จึงเห็นว่าการพิจารณาเป็นรายบคุคลมีความเหมาะสม ในขณะท่ีประสิทธิผลของโปรแกรม
นัน้ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพ่ือให้ทราบผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
นอนหลบัวา่สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายไุด ้

ส าหรับการทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ผู้วิจัยใช้แบบ
แผนการวิจัยทดลองกึ่ง (quasi-experimental design) ชนิดศึกษาสองกลุ่มวัดสองครั้ง (the 
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pretest-posttest design) (วรรณี แกมเกตุ.  2555: 146) เขียนเป็นแบบแผนการทดลองได้ดัง
ตาราง 15 

ตาราง 15 แบบแผนการวิจยักึ่งทดลองในวิธีด  าเนินการวิจยัระยะท่ี 4 

กลุ่มทดลอง  E O1 X O2 
กลุ่มควบคุม C O3 - O4 

 
ทัง้นี ้ก่อนท่ีจะเริ่มการทดลอง นอกจากท่ีผูว้ิจยัจะพยายามจดัเขา้กลุ่มใหมี้ความล าเอียง

นอ้ยท่ีสดุ เน่ืองจากในทางปฏิบตัิ มีผูส้งูอายบุางท่าน ไมส่ะดวกเขา้รว่มกิจกรรมจนครบทกุกิจกรรม
ตลอดการทดลอง เป็นต้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีจัดเข้ากลุ่มทดลองและควบคุม โดยการใช้วิธีจั บคู ่
(matching) และยังแสดงผลการวิเคราะห์ (ในบทท่ี 4) ในส่วนของผลการตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งตน้ว่าดว้ยความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือยืนยันว่าก่อนเริ่มการ
ทดลอง ใชโ้ปรแกรมส่งเสรมิการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีคณุภาพการนอนหลับ และคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั หรือพอ ๆ กัน
นั่นเอง  
 

การพทัิกษสิ์ทธิ์ของกลุ่มเป้าหมาย  
จากท่ีไดร้ะบกุารพิทกัษส์ิทธ์ิในการวิจยัช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 2 ส  าหรบักลุ่มทดลองแลว้นัน้ ใน

ท านองเดียวกัน ผูว้ิจัยไดท้  าการขอความยินยอมและด าเนินการให ้เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมวิจัย 
(participant information sheet) กลบัไปอ่านท่ีบา้นเพ่ือปรกึษาหารือ จากนัน้เม่ือกลุ่มเปา้หมายท่ี
เป็นกลุม่ควบคมุแสดงความยินยอมในการเขา้รว่มการศกึษา ผูว้ิจยัจงึใหล้งลายมือช่ือในหนงัสือให้
ความยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจัย ( informed consent form) ก่อนการท าการวิจัยเก็บขอ้มูล 
(ตามใบรบัรองจริยธรรมการวิจยั หมายเลขรบัรองการวิจยั SWUEC-G-074/2562) และเม่ือสิน้สุด
การทดลองแลว้ ผูว้ิจัยจะท าการสอบถามไปยงัผูเ้ขา้ร่วมทดลองในกลุ่มควบคมุว่า สนใจท่ีจะรบั
โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต หรือไม่ หากผูใ้ดสนใจก็จะท าการอบรม 
จะจดักิจกรรมใหเ้พ่ือไมเ่ป็นการเลือกปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม 
 

2) เนือ้หาของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลในช่วงท่ี 1 ทัง้ 3 ระยะ และฉันทามติจากการสนทนากลุ่ม ท่ี
ประเมินและระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุภาพชีวิตผูสู้งอายขุองผูสู้งอายชุมุชน
วดับางปรง พบว่า ผูส้งูอายมีุปัญหาการนอนไม่หลบั และตอ้งการแกปั้ญหานีเ้ป็นล าดบัแรก เน่ือง
ดว้ยสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและการใชชี้วิตประจ าวนัอยา่งมาก 

หลักการและแนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้ในการสร้างโปรแกรม 
หลงัจากท่ีไดข้อ้สรุปส าหรบัการสรา้งโปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายตุาม

บริบทแล้ว ผู้วิจัยน าผลการศึกษาของ ช่วงท่ี 1 ทั้ง 3 ระยะ และท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพการนอนหลบั และ /หรือ ปัญหาการนอนไม่หลบัใน
ผูสู้งอายุ โดยการประยุกตโ์ปรแกรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และเก่ียวขอ้งตามทฤษฎีและแนวคิดดงักล่าว 
(Lundh; & Broman.  2000; Perri & Richards.  1977; Prochaska; DiClemente; & Norcross. 
1992; Cormier; Nurius; & Osborn.  2008; สนธยา มณีรตัน.์  2562; สุรีรตัน ์ณ วิเชียร; และคน
อ่ืนๆ.  2561; รังสิมันต ์สุนทรไชยา.  2560; ธิติมา ณรงค์ศักดิ์.  2560; จุไรรัตน์ ดือขุนทด; สิริ
ลกัษณ ์โสมานสุรณ์; และ วารี กงัใจ.  2559) มาออกแบบและสรา้งโปรแกรมการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอายเุนน้ท่ีบรบิทเป็นส าคญั มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 

แนวคิดที ่1 แนวคิด/ทฤษฎีเร่ืองการนอนหลับ 
เพ่ือท าความเขา้ใจถึงกระบวนการการนอนหลบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลต่อการ

นอนหลบัทัง้ปัจจยัขดัขวางและปัจจยัสนบัสนนุ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นโปรแกรมสง่เสรมิการนอน
หลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตกบับรบิทผูส้งูอาย ุรวมถึงน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการจดัสนทนากลุ่ม
ประกอบการพิจารณาในการออกแบบใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัตา่ง ๆ ของบรบิท 

ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดทฤษฎีการนอนไม่หลบัหลบัของ Lundh; & Broman (2000) 
ท่ีเช่ือว่า การนอนไม่หลบัเป็นกระบวนการปฏิสมัพันธร์ะหว่างกระบวนการการแทรกแซง/รบกวน 
(sleep-interfering) และกระบวนการตีความหรือการให้ความหมายของบุคคลต่อการนอนหลับ 
(sleep-interpreting) ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการทั้งสองประกอบด้วยปัจจัยทั้งทางจิต 
(psychological) ความรู้ (cognitive) อารมณ์ (emotional) ความเช่ือ  (belief) การกระตุ้นเร้า 
(arousal) การตีความ (appraisal) และกิจกรรมระหว่างวนัของบุคคล (daytime functioning) ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎี ท่ีนายแพทย์รังสิมันต์ สุนทรไชยา (2560) เรียกว่า ทฤษฎีบูรณาการ 
(integrative model) และเป็นไปในทางเดียวกนักับ สนธยา มณีรตัน ์(2562) ท่ีว่า ปัญหาการนอน
ไม่หลบัของผูสู้งอายุเกิดจากสาเหตหุลายประการ ไดแ้ก่ สาเหตดุา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
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ดงันัน้ โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุจึง
บรรจเุนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและยบัยัง้ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่การนอนไม่
หลบัของ ผูส้งูอาย ุดงัขา้งตน้ 
 

แนวคิดที ่2 โปรแกรมการจัดการตนเอง (self-management program)  
จากแนวคิดท่ี 1 ท่ีกล่าวถึงเนือ้หาว่า โปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบั

คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุควรมีเนือ้หาดา้นใดบา้ง ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงหลกัการจดัโปรแกรม โดย
อาศยัแนวคิดของ Cormier; Nurius; และ Osborn (2008) ท่ีใหไ้วเ้รื่องโปรแกรมการจดัการตนเอง
ว่า มีกลยุทธท่ี์ตอ้งใหค้วามส าคญั 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การเตือนตนเอง (self-monitoring) ไดแ้ก่ การ
สงัเกตและจดบนัทึกพฤติกรรมตนเอง 2) การควบคมุตวักระตุน้ (stimulus control) การตระเตรียม
ล่วงหนา้หรือใหค้  าแนะน า เพ่ือเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของพฤติกรรมเป้าหมาย จากการศึกษา
พบว่า การคุมคมุตวักระตุน้จะไม่เกิดผลในระยะยาว หากขาด “การควบคมุผลของกรรม” (self-
presented consequences) ร่วมด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ก) การตั้งเป้าหมาย (goal setting) 
และ ข) การเตือนตนเอง (self-monitoring) ดงันัน้จะเห็นว่าหลกัของขอ้ 1) และ 2) นัน้สมัพนัธก์ัน
อย่างแยกไม่ได ้3) การให้รางวลัตนเอง (self-reward) เป็นการให้ตวักระตุน้เชิงบวก 4) การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เป็นความเช่ือและความคาดหวงัของความสามารถท่ีจะ
ท าสิ่งใด ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งแนวคิดนี ้ไดน้  ามาจาก Bandura (1986, 1997) ไดน้  าเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1. ประสบการณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ (enactive mastery experiences) 2. ประสบการณ์หรือแบบอย่างจากบุคคลอ่ืน 
(vicarious experiences/role models)  จ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริง (live 
model) และตัวแบบสัญลักษณ์ (symbolic model) 3. การใช้ค  าพูดชักจูง (verbal persuasion)  
4. สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ (physiological and affective states) นอกจากนี้ การใช้
เทคนิควิธีต่าง ๆ ผสานกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใชเ้ทคนิควิธีเพียงอย่างเดียว  (Cormier; 
Nurius; & Osborn.  2008 : 522; Perri & Richards.  1977: 178-183) โดยมีขั้นตอนของการ
เปล่ียนแปลงแต่ละขัน้ตามแนวคิด โมเดลการเปล่ียนพฤติกรรมของผูร้บับริการ (transtheoretical 
model of client change) ของ Prochaska; DiClemente; และ  Norcross (1992 : 231 -232 ) 
ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นชวนให้คิด (precontemplation) 2) ขั้นสร้างบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยและใหเ้ห็นคุณค่าการเปล่ียนแปลง (contemplation) 3) ขัน้เตรียมการ (preparation) 
4) ขัน้ปฏิบตั ิ(action) และ 5) ขัน้รกัษาสภาพหลงัเปล่ียนแปลง (maintenance)  
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ดังนั้น การจัดโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุจะมีลกัษณะผสมผสานเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีอาศยัแนวคิดการจดัการตนเองและเนน้ท่ีการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง โดยมีล าดบัขัน้ตอนตามโมเดลการเปล่ียนพฤติกรรมของผูร้บับรกิาร 
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ตาราง 16 ตรวจสอบแนวคิดและทีม่าของโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติ
ของผูสู้งอาย ุ

ตา
รา
ง 1
4 ต

รว
จส
อบ
แน
วค
ิดแ
ละ
ที่ม
าข
อง
โป
รแ
กร
มส
ง่เส

ริม
กา
รน
อน
หล
บัเ
พื่อ
ยก
ระ
ดบั
คณุ

ภา
พชี
วิต
ขอ
งผ
ูส้งู
อา
ยุ 
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(ต
อ่)
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ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาโปรแกรมโดยไดบ้รรจุกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมส่งเสริมการ
นอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุมีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสง่เสริมคณุภาพการนอน
หลบั และยบัยัง้ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การนอนไม่หลบัของผูส้งูอายุ ดงัตาราง 15-23 โดย
มีวิทยากร ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั และนางธนิดา คงสมยั ต าแหน่ง พยาบาลผูป้ระสานงานทางคลินิกอาวโุส 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ตลอดการจดักิจกรรม 
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ตาราง 17 กจิกรรมที ่1 นอนหลบั คอือะไร - กจิกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

ตา
รา
ง 1
5 กิ

จก
รร
มที่
 1 
นอ
นห
ลบั
 คื
ออ
ะไ
ร -
 กิ
จก
รร
มใ
นโ
ปร
แก
รม
สง่
เส
รมิ
กา
รน
อน
หล
บัเ
พื่อ
ยก
ระ
ดบั
คณุ

ภา
พชี
วิต
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 ตา
รา
ง 1
5 กิ

จก
รร
มที่
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นอ
นห
ลบั
 คื
ออ
ะไ
ร –
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นโ
ปร
แก
รม
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รมิ
กา
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หล
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ระ
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 (ต
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ตาราง 18 กิจกรรมที ่2 ฤาใจเป็นนาย และกายเป็นบ่าว - กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

ตา
รา
ง 1
6 กิ

จก
รร
มที่
 2 
ฤา
ใจ
เป็
นน
าย
 แล

ะก
าย
เป็
นบ

า่ว
 - 
กิจ
กร
รม
ใน
โป
รแ
กร
มส
ง่เส

รมิ
กา
รน
อน
หล
บัเ
พื่อ
ยก
ระ
ดบั
คณุ

ภา
พชี
วิต
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ตาราง 19 กิจกรรมที ่3 เร็ว ๆ เขา้ ตัง้ปณธิานกนั- กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
รา
ง 1
7 กิ

จก
รร
มที่
 3 
เรว็
 ๆ 
เข
า้ ต

ัง้ป
ณิ
ธา
นก
นั-
 กิ
จก
รร
มใ
นโ
ปร
แก
รม
สง่
เส
รมิ
กา
รน
อน
หล
บัเ
พื่อ
ยก
ระ
ดบั

คณุ
ภา
พชี
วิต
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ตาราง 20 กิจกรรมที ่4 บา้นของฉนั นา่นอนหลบั - กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
รา
ง 1
8 กิ

จก
รร
มที่
 4 
บา้
นข
อง
ฉนั
 น
า่น
อน
หล
บั 

- กิ
จก
รร
มใ
นโ
ปร
แก
รม
สง่
เส
รมิ
กา
รน
อน
หล
บัเ
พื่อ
ยก
ระ
ดบั
คณุ

ภา
พชี
วิต
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ตาราง 21 กิจกรรมที ่5 แกว่งแขนขยบั พากนัหลบัโดยงา่ย - กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
รา
ง 1
9 กิ

จก
รร
มที่
 5 
แก
วง่
แข
นข
ยบั
 พ
าก
นัห
ลบั
โด
ยง
่าย
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กิจ
กร
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กร
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ริม
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รน
อน
หล
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ระ
ดบั
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พชี
วิต
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พื่อ
ยก
ระ
ดบั

คณุ
ภา
พชี
วิต
 (ต
อ่)
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ตาราง 22 กิจกรรมที ่6 นวดเทา้สบายๆ ผอ่นคลายดว้ยลูกแกว้ - กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
รา
ง 2

0 กิ
จก
รร
มที่
 6 
นว
ดเ
ทา้
สบ
าย
ๆ ผ

อ่น
คล
าย
ดว้
ยล
กูแ
กว้
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กิจ
กร
รม
ใน
โป
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กร
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ตาราง 23 กิจกรรมที ่7 ชืน่ใจกนัแลว้ เคลิม้หลบัโดยพลนั - กิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
รา
ง 2

1 กิ
จก
รร
มที่
 7 
ชื่น
ใจ
กนั
แล
ว้ เ
คล
ิม้ห
ลบั
โด
ยพ
ลนั
 - 
กิจ
กร
รม
ใน
โป
รแ
กร
มส
ง่เส

รมิ
กา
รน
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 (ต
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ตาราง 24 กิจกรรมที ่8 ทกุคืนทกุวนั เพลงกล่อมเราเขา้นทิรา - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ตา
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รร
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คืน
ทกุ
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รฝึ
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ตาราง 25 กิจกรรมที ่9 โทรศพัท์พดูคยุ ติดตามถาม และชืน่ชม 

ตา
รา
ง 2

3 กิ
จก
รร
มที่
 9 
โท
รศ
พัท

พ์ดู
คยุ
 ต
ิดต
าม
ถา
ม 
แล
ะชื่
นช
ม 
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คุณภาพเคร่ืองมือ - โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพือ่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผูว้ิจยัน าโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้นวิจยั วดั และประเมินและดา้นการพยาบาลท่ีมีประสบการณม์ากกวา่ 20 ปี ดงั
รายนามในภาคผนวก ก พิจารณาคุณภาพของโปรแกรมฯ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค ์
เนือ้หา วิธีการ และกระบวนการท่ีใช ้จากดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดผ้ลคือ ทุกกิจกรรมมีค่า
เท่ากบั 1 (IOC = 1) ดงัแสดงตามตาราง xxx ดชันีความสอดคลอ้งของแตล่ะกิจกรรมในโปรแกรม
ส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ในภาคผนวก ค น าค าแนะน าท่ีไดร้บั
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย
ผูส้งูอาย ุ

ส าหรบัเครื่องมืดวดัท่ีใชว้ดัก่อนและหลงัการทดลองนัน้ ผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือวดั 2 
ชิน้ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินคณุภาพการนอนหลบัของพิทสเบริก์ ฉบบัภาษาไทย (Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) (Methipisit.  2016) และ  2) แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
(องคก์ารอนามยัโลก) ฉบบัภาษาไทย (กรวรรณ ยอดไม.้ 2556) โดยแบบประเมินทัง้สองฉบบัมีคา่

ความเช่ือมั่น (- Cronbach) เท่ากบั .830 และ .869 ตามล าดบั ส าหรบัรายละเอียดนัน้ น าเสนอ
อยูใ่นภาคผนวก ค 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัแบง่การเก็บรวบรวมขอ้มลูในชว่งท่ี 2 นี ้เป็น 2 ระยะ คือ  
1) ระยะเตรียมการก่อนทดลอง 

1.1) ผูว้ิจยัท าหนงัสือขออนญุาตใชส้ถานท่ีในการจดักิจกรรมฝึกอบรมกบัเจา้
อาวาสวดับางปรงธรรมโชติการาม บา้นบางปรง หมู่ท่ี 9 ต  าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหนงัสือขอความอนเุคราะหผ์ูน้  าชมุชน เป็นผูป้ระสานงานกบัผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 
นาวาเอกสมพร (นามสมมตุ)ิ จากบณัฑิตวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 

1.2) น าหนงัสือขออนญุาตและขอความอนเุคราะหน์ าส่งเจา้อาวาสและผูน้  า
ชุมชน เพ่ือประสานงานนัดวันเวลาท่ีผู้สูงอายุกลุ่มทดลองทั้ง 8 ท่าน และทางวัดสะดวกให้ใช้
สถานท่ี 

1.3) ใหผู้สู้งอายุ 11 ท่าน ท่ีไดค้ะแนนในเกณฑต์ ่า จากแบบวดัคณุภาพชีวิต
ผูสู้งอายุขององคก์ารอนามัยโลกและเป็นผูท่ี้เคยจดัสนทนากลุ่มมาแลว้ในช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 3 ท า
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แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) เพ่ือใหท้ราบและ
สามารถก าหนด 8 ทา่น เขา้กลุม่ทดลอง ไดผ้ลคะแนน ดงัตาราง 10 

1.4 จดัเตรียมคูมื่อโปรแกรม อปุกรณ ์และสถานท่ี  
2) ระยะทดลอง 
ผูว้ิจยัท าการจดัอบรมโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต

ของผูสู้งอายุ ในท่ี 5 เมษายน 2562 ตัง้แต่เวลา 9.30-13.30 น. (รวมรบัประทานอาหารกลางวนั) 
ณ วดับางปรงธรรมโชติการาม ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ใชเ้วลา
อบรม 180 นาที โดยมีกิจกรรมของการอบรม ดงันี ้
 

1. นอนหลบันัน้ คืออะไร 
2. ฤาใจเป็นนาย และกายเป็นบา่ว 
3. เรว็ ๆ เขา้ ตัง้ปณิธานกนั 
4. บา้นของฉนั นา่นอนหลบั 
5. แกวง่แขนขยบั พากนัหลบัโดยง่าย 
6. นวดเทา้สบาย ๆ ผอ่นคลายดว้ยลกูแกว้ 
7. ช่ืนใจกนัแลว้ เคลิม้หลบัโดยพลนั 
8. ทกุคืนทกุวนั เพลงกลอ่มเราเขา้นิทรา 
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ตาราง 26 เครื่องมือวดั/ประเมินและอปุกรณท่ี์ใชใ้นกิจกรรมการอบรม 
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ตาราง 27 เครื่องมือวดั/ประเมินและอปุกรณท่ี์ใชใ้นกิจกรรมการอบรม (ตอ่) 

 
 

เม่ือจบการอบรม ผูสู้งอายุกลุ่มทดลองกลับไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ี 5-8 แต่ละ
กิจกรรมอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 5 ครัง้ รวมทั้งสิน้ 4 กิจกรรม ตลอดเวลาทดลอง 4 สัปดาห ์เป็น
จ านวนรวมไม่ต  ่ากว่า 80 ครัง้ ลงในแบบบนัทึกกิจกรรม “สมดุประจ าตวัเพ่ือการนอนหลบัท่ีดี” ดงั
ภาคผนวก ฉ  

เม่ือสิน้สุดระยะทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพชีวิต 
(WHOQOL-OLD) และแบบประเมินคณุภาพการนอนหลบั (PSQI) เก็บขอ้มลูกบักลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ในวันท่ี 6 พฤษภาคม และขอรับแบบประเมินทั้งสองฉบับกลับคืนในวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือการวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
เม่ือสิน้สดุการทดลอง ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1)  วิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงบรรยายขอ้มูลทั่วไปของผู้สูงอายุผูท้  าการเรียงบัตร และ

คณุลกัษณะของการเรียงบตัรรายการ 
2) วิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เรื่องการเท่ากนัของความแปรปรวน และ

การแจกแจงปกตขิองกลุม่ทดลองและควบคมุ ดงัแสดงในตาราง 11 ถึง 14 ขา้งตน้ 
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3) วิเคราะห์เพ่ือตอบจุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 3 ท่ีว่าด้วยประสิทธิผลของ
โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยน าคะแนนท่ีได้หลังการทดลอง จากแบบ
ประเมินคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุขององคก์ารอนามัยโลก และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 
เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลองท่ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลไว้ในการวิจัยช่วงท่ี 1 และระยะ
เตรียมการก่อนทดลอง ในการวิจยัช่วงท่ี 2 เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ของคะแนน (gain score) 
ภายหลังท าการทดลองไปแลว้ ดว้ยการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในท่ีนีเ้ลือกใชส้ถิติ
ทดสอบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปร
ร่วม (covariate) วิเคราะหค์ะแนนทัง้สองแบบประเมิน คือ แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ของพิทสเบิร ์ก ฉบับภาษาไทย (Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และ แบบประเมิน
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (องค์การอนามัยโลก) ฉบับภาษาไทย  รวมทั้งวิเคราะห์คะแนน
พฒันาการสมัพทัธ ์ (relative gain score) เพ่ือแสดงหลกัฐานคะแนนความกา้วหนา้ 
 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูลในการวิจัยระยะที ่4 
 

1. สถติพิืน้ฐาน รอ้ยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ไดแ้ก่  

2.1 สถิติทดสอบที แบบกลุ่มอิสระ (independent sample t-test) ใช้ทดสอบ
ความเทา่เทียมกนัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง 

2.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA: analysis of covariance) ใช้
ในการทดสอบเก่ียวกบัการจดักระท า (manipulation check)  

2.3 การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชง้าน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน -
รว่ม ประกอบดว้ย  

2.3.1 ความเทา่กนัของการแปรปรวน (homogeneity of variances)  
2.3.2 การแจกแจงแบบปกต ิ(normality) 
2.3.3 สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรวดัก่อนและวดัหลงั 
2.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร่วม (covariate) และตวัแปรตาม เพ่ือดูว่า

จะตอ้งเทา่กนัในทกุกลุม่ (homogeneity of regression slopes) 
3. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบประสิทธิผลของตัวแปรตาม 

3.1 ทดสอบความแตกต่างของคุณภาพการนอนหลบัก่อนและหลงัการทดลอง 
เพ่ือเปรียบเทียบว่าแตล่ะบุคคล เม่ือไดร้บักิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบั
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คณุภาพชีวิตแลว้ มีคณุภาพการนอนหลบัท่ีดีขึน้จากเดิมหรือไม่ ทดสอบจากคะแนนพฒันาการ
สมัพทัธ ์(relative gain score) ดว้ยสตูรดงันี ้(ศริชิยั กาญจนวาสี.  2556.) 

𝐺𝑆 (%) =
𝑌 − 𝑋

𝐹 − 𝑋
× 100 

 
เม่ือ    GS(%)  แทน      คะแนนรอ้ยละของพฒันาการของผูเ้รียน  
              (development score or gain score) (คดิเป็นรอ้ยละ) 
 X แทน      คะแนนวดัครัง้ก่อน 
 Y แทน      คะแนนวดัครัง้หลงั 
 F แทน      คะแนนเตม็ 

 
3.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณภาพการนอนหลับ และคะแนน

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คา่เฉล่ียของสองกลุ่มดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA: analysis of covariance) 
โดยก าหนดใหค้ะแนนท่ีไดจ้ากการวดัก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม (covariate) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยัเรื่อง การพฒันาโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุท่ีมีประสิทธิผล: 
การวิจัยผสานวิธี ประยุกตใ์ช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีขั้นสูง (advance mixed methods design: 
intervention design) โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่การนาเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู เป็น 4 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ระยะท่ี 1: การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ระยะท่ี 2: วิธีวิทยาควิ 
สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ระยะท่ี 3: การสนทนากลุม่ 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ระยะท่ี 4: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ

พฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรบัชมุชนวดับางปรง 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูล ระยะที ่1: การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
การวิจัยในส่วนนีอ้าศยั แนวคิดของ Cochran-Smith และ Lytle (2001) ว่าดว้ยความรู้

เพ่ือการปฏิบตัิและความรูใ้นการปฏิบตัิ โดยศึกษาจากประสบการณ์และมุมมองของคนในเป็น
กรอบแนวคิดด้านเนื ้อหา  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) นิยามความหมาย 
องคป์ระกอบหรือมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ และ 2) ปัจจยัสาเหตุและเง่ือนไขของ
การน าไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจนข้อมูลอ่ิมตัว 
(saturation) จากผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั 2 กลุ่ม ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ 1) 
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้ด้า้นผูส้งูอาย ุในฐานะท่ีสามารถเป็นผูใ้หแ้ละก าหนดความหมายของความรูเ้พ่ือ
การปฏิบตัิ จ  านวน 5 ท่าน และ 2) ผูส้งูวยัอย่างมีพลงัหรือผูเ้ป็นซึ่งมีองคค์วามรูใ้นการปฏิบตัิจริงท่ี
อยู่ในตวับุคคลเกิดจากการสั่งสมประสบการณ ์จ านวน 3 ท่าน ท าวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล
ตามระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก โดยการก าหนดรหัสแบบบรรทัดต่อบรรทัด การวิเคราะหจ์  าแนก
ประเภทขอ้มูล ชนิดการวิเคราะหก์ลุ่มค า เพ่ือคน้หาความหมายรว่มกัน โดยการท าดชันีขอ้มูลเชิง
ตีความ ทดลองเขียนประโยค สรา้งข้อเสนอ/สรุปชั่วคราว และสรา้งบทสรุปตามแนวทางของ 
Charmaz (2006) ไดผ้ลการวิเคราะห ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ความหมายและมิตติ่าง ๆ หรือองคป์ระกอบ “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” 
ความหมายของ “คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ” มีความเป็นพลวตัร ปรบัเปล่ียนแปรผนัไป

ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียน การให้คุณค่าของแต่ละบุคคล จึงไม่สามารถ
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ก าหนดเป็นความหมายท่ีแน่นอนตายตวั หรือใหน้ิยามความหมายเพียงชดุใดชุดหนึ่ งท่ีก าหนดได้
อย่างเป็นมาตรฐานสากลหรือเป็นค่ากลางได้ ทัง้นีม้ิติต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบของคณุภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ไม่สามารถตีความแยกออกจากกันจากความหมายได ้ซึ่งก็คือ การสรา้งสมดุล
ระหวา่งองคป์ระกอบตา่ง ๆ 

ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงใหค้วามหมายท่ีเป็นภาพรวมชุดหนึ่ง จากการตีความท่ีไดจ้ากผูรู้แ้ละผู้
เป็นไดว้่า การรบัรูข้องผู้สูงอายุต่อสถานะในชีวิตของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวัฒนธรรม  และ
ความหมายของระบบสงัคมท่ีผูสู้งอายุอาศยัอยู่ ทัง้ยงัสมัพันธก์บัเป้าหมายเชิงปัจเจก มาตรฐาน
ของสงัคมและสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความหมายดงักล่าว สามารถตีความ สังเคราะหแ์ละจดักลุ่มความหมายไดท้ัง้หมด 4 
กลุ่มประเภท ไดแ้ก่ 1) คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุคือการไดใ้ชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) คณุภาพชีวิต
ของผูส้งูอายคืุอ การมีสมรรถนะของรา่งกายและมีสขุภาวะซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกนัระหว่างรา่งกาย
กับจิตใจ 3) คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุคือ การมีปฏิสมัพันธ์และกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งจะช่วยให้
ผูส้งูอายุเห็นคณุคา่ของการมีชีวิต และ 4) คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายคืุอ การไดเ้ขา้ร่วมและเขา้ถึง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสังคมเสมือน  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.1 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือการได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 
หมายถึง ความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอยู่ของผูสู้งอายุนัน้ขึน้อยู่กับสามารถพึ่ง

ตวัเองได ้ท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตวัเอง ใชชี้วิตอย่างมีความสุข มีศกัดิ์ศรี เป็นท่ีรกัของลูกหลาน 
ไดถ้่ายทอดภูมิปัญญาทางวฒันธรรม และไดจ้ากโลกนีไ้ปอย่างสงบสุข ไม่มีเรื่องใหต้อ้งคิดกงัวล
วา้วุ่นใจ ซึ่งเหล่านีต้อ้งอาศยัทัง้สุขภาพกายท่ีดี สขุภาพจิตท่ีดี และการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลต่าง 
ๆ ในครอบครวั ชมุชน และสภาพแวดลอ้มท่ีดี ดงัปรากฏในตวัอย่างบางช่วงของบทสมัภาษณเ์ชิง
ลกึท่ีผูใ้หข้อ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
 
  “ไม่ตอ้งไปพึ่งพาคนอืน่ จะท าใหรู้ส้กึคนเรามีศกัดิศ์รี”  

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
  “คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ... เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน ตายกบัลูกหลาน และอยู่
บา้นตนเอง”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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ยิ่งไปกว่านัน้ ยงักินความรวมไปถึง การมองเห็นคณุค่าในตวัเอง เห็นประโยชนข์อง

ตัวเอง มีโอกาสไดป้ฏิสัมพันธ์กับผู้คน ได้รบัการยอมรับนับถือ ท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดใ้ชชี้วิตท่ีเหลืออยู่อย่างมีคุณค่า ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรูใ้ห้กับครอบครวั 
ชุมชน และสังคมได้ ดังปรากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีผู้ให้ข้อมูลแสดง
ออกมา ดงันี ้
 
   “สง่เสริมใหเ้ขาไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของเขา เป็นความภูมิใจของผูสู้งอาย”ุ  

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
  “เห็นคณุคา่ในตวัเอง มองเหน็ประโยชนข์องตวัเอง สามารถท าประโยชน์ใหก้บัคนอืน่ 
ถา่ยทอดความรูใ้นเชิงของวฒันธรรม”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
  “เขา้ถึงศาสนา ลูกหลาน ครอบครวัที่ดี รฐับาลกลางที่เอาใจใส่เขา มีอายุที่ยืนยาว 
สุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่สดใส มีความโชคดี มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ มีหนา้ที่
การงานทีด่ ีไดจ้ากโลกนีไ้ปดว้ยความสขุ ดว้ยความไม่วา้วุน่ใจ อนันีค้อืสดุยอดของการเป็นคน” 
  “ตอ้งการมีชีวิตอยู่ที่พึ่งพาตวัเองไดใ้หน้านที่สุด ลดเวลาที่จะเจ็บป่วยมากที่สุด ลด
เวลาทีจ่ะอยู่ในระยะสุดทา้ยใหส้ัน้ที่สดุ ... มีสมอง ก าลงัวงัชาที่ดี สามารถใหค้ าแนะน าใหก้บัคน
รุ่นใหม่ได ้คอืสิ่งที ่Balance คณุภาพชีวติทีด่”ี  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
 
  “เป็นคนแก่ที่น่ารกั เพราะเขา Fulfil เขาเต็มหมดแลว้ พรอ้มที่จะ Share พรอ้มที่จะ
ท าประโยชน ์ดกีบัลูกหลาน” 

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
 

ทัง้นี ้การไดใ้ชชี้วิตอยา่งภาคภูมิของผูส้งูอายุเป็นเสมือนผลลพัธ ์เป็นความสมดลุของ
องคป์ระกอบ ท่ีเป็นกระบวนการประกอบเขา้ดว้ยกัน และไดใ้ช้ศกัยภาพของตนเองตามอตัภาพ 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม เหลา่นีไ้มส่ามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด
หรือโดยสิน้เชิง ในนิยามความหมายของคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ
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1.2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสุขภาวะ 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ 

ในท่ีนี ้หมายถึง สมรรถนะของรา่งกาย และการมีสขุภาวะ (health) ขยายความไดว้่า 
โดยทั่วไปแลว้คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายแุละคนทั่วไปจะคลา้ยคลึงกนั ทัง้ในเรื่องของรา่งกายและ
จิตใจ เพียงแต่ผู้สูงอายุจะให้น ้าหนักกับเรื่องสมรรถนะของร่างกายมากกว่า บุคคลทั่ วไป 
เน่ืองมาจากความเส่ือมถอย พิการ หรือการท างานท่ีไม่ปกติของสภาพร่างกายตามอายุท่ีมากขึน้
ไม่เหมือนสมยัท่ียงัเป็นวยัหนุ่มสาว ทัง้นี ้นอกจากจะเป็นไปตามวยัแลว้ ยงัขึน้อยู่กบัพฤติกรรมใน
อดีตท่ีผ่านมา (life course) ของแต่ละคน การดูแลสุขภาพ และโรคประจ าตัว ซึ่งส่งผลโดยตรง
สะสมต่อสมรรถนะของร่างกาย และต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ผลคือ หากไม่สามารถใช้
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติแลว้ จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผูส้งูอายุ แสดงใหเ้ห็นว่าเป็น
การเช่ือมโยงกนัระหวา่งรา่งกายกบัจิตใจ อยา่งไรก็ดี แมว้า่มีปัญหาทางสภาพรา่งกาย เชน่ มีความ
พิการ เป็นอมัพาต ติดเตียง หรือมีโรคประจ าตวัท่ีเป็นปัญหาตอ่สมรรถนะหรือสขุภาวะ แตถ่า้มีการ
มองโลกซึ่งเป็นเรื่องของสภาพจิตใจท่ีดี สามารถปรบัตวัยอมรบักบัสภาพกายท่ีผิดปกติไปได้ มอง
วา่ไม่มีปัญหา ไม่เป็นอปุสรรค เหล่านีป้รากฏในตวัอย่างของบทสมัภาษณเ์ชิงลึกท่ีผูใ้หข้อ้มลูแสดง
ออกมา ดงันี ้ 
 
  “...เราตอ้งการอะไรผูสู้งอายุก็ตอ้งการอย่างนัน้แหละ แต่เขา Sensitive กว่าดว้ยซ ้า 
เนื่องจากว่า Physical เขามีปัญหา เขาตอ้งการความรกั เขาตอ้งการคนยอมรบั ตอ้งการความมี
อสิระ”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
  “ความเสือ่มของระบบร่างกายมนัมีผลต่ออารมณ์จิตใจ บางคนใชร้่างกายเปลอืงมาก 
ความเสือ่มของระบบมนัจะไม่เท่ากนั คณุภาพชีวติดา้นร่างกายก็จะต่างกนั ตรงนีม้นัโยงไปทีจิ่ตใจ 
แลว้ก็อารมณ์”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561)   
 

  “ไม่สขุกายเพราะมีโรคภยัมาเบียดเบยีน อ่อนแอ เป็นโรคต่าง ๆ นานา เบาหวานบา้ง 
โรคหวัใจ โรคอะไรบา้ง ทีม่นัจะท าใหไ้ม่สขุกาย ไม่สขุใจ เกิดจากปัญหาทางดา้นมีความวติกกงัวล 
เรือ่งลูกหลานเดอืดรอ้น เป็นหนีส้นิ ทีจ่ะท าใหเ้ราทกุข์ใจ ยงัตดัไม่ขาดมนัก็ท าใหไ้ม่สขุใจ…” 
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   “...คนเรามีดี ระดบัแตกต่างกนั มองโลกแตกต่างกนั... บางคนก็อยู่อย่างพึ่งพา
ตวัเองไม่ได ้ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ก็อยู่อย่างมีความทุกข์ใจ แต่ที่จริงแลว้มนัขึน้อยู่กบัจิตใจ บาง
คนก็พกิาร แตช่่วยเหลอืตวัเองได ้ใจเขาสบาย”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
  “ทุกคนมันตอ้งร่างกายเสื่อมลงไป ก็ตอ้งยอมรบัตามสภาพ อาหารไม่ย่อยแลว้ กิน
อาหารเหนยีว ๆ  ไม่ได ้ฟันก็ไม่ดแีลว้... ผูสู้งอายนุอนไม่คอ่ยหลบั ถา้นอนไม่หลบั ทกุข์เลย”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
  “คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ รวมค าเดียวไม่ได ้ตอ้งสุขภาพที่ดี มีการท างาน มีความ
มั่นคง สขุภาพประกอบดว้ย สขุภาพกายตอ้งดี ไม่มีบาดแผล ไม่เป็นโรค สขุภาพจิตตอ้งดี ไม่เป็น
คนบา้ …” 

(สมัภาษณ ์นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช, เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561) 
 
  “… ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจนตอ้งมีคนมาคอยดูแล อยู่ในสภาพที่จิตใจ สบายไม่เป็น
ทกุข์เป็นรอ้น เป็นปัจจยัจากตวัเคา้เองทีม่องโลก การมองโลกแบบไม่รูจ้กัพอเพยีง แบบยงัมีความ
วติกกงัวลกบัเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กิดขึน้ มีจิตใจทีต่ดัไม่ขาด” 

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 

ทัง้นี ้ไม่สามารถกล่าวไดว้่า ระหว่างรา่งกายและจิตใจนัน้ สิ่งใดมีผลกระทบตอ่การมี
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุมากกว่ากนั หากแตท่ัง้สองมิตินัน้ สอดประสานกันโดยไม่สามารถแยก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งออกจากกนัได ้การรบัรูส้มรรถนะทางดา้นรา่งกาย ไม่เจ็บไม่ป่วย ดแูลตนเอง และ
ความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผู้อ่ืน ส่งผลโดยตรงต่อการรบัรูค้วามรูส้ึกทางใจเชิงบวก ในทาง
กลบักันการมีสภาวะจิตใจท่ีดีส่งผลต่อการรบัรู ้เกิดความเขา้ใจตอ่ตนเอง แมจ้ะมีสภาพรา่งกายท่ี
ไม่สมบูรณ์ก็ตาม ยงัมีปัจจัยในเรื่องปัจเจก การมองโลก จิตปัญญา (spiritual) รูดี้ชั่วควรไม่ควร 
การใหค้วามหมายต่อสภาพร่างกาย สังคม และสิ่งแวดลอ้ม  ซึ่งเป็นกรอบท่ีก าหนดความหมาย
คณุภาพชีวิตดว้ยเชน่กนั 
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1.3 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การมีปฏิสัมพันธแ์ละกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้สูงอายุเหน็คุณค่าของการมีชีวิต 

อธิบายไดว้่า การรบัรูต้นเองหรืออตัมโนทศัน ์จะเป็นตวัก าหนดคณุค่าของการมีชีวิต 
ผา่นการปฏิสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคมของผูส้งูอาย ุและสิ่งนีเ้อง คือคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ
ขยายความไดว้่า การมีปฏิสมัพนัธก์่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ของผูส้งูอายุกับบคุคลและสงัคม ท าให้
ผูสู้งอายุรบัรูต้นเองและสรา้งตวัตน ขึน้มา การรบัรูว้่าตนไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตนเป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบคุคลอ่ืนในสงัคม (เป็นผูใ้ห)้ ท าใหผู้ส้งูอายเุกิดความตระหนกัถึงคณุคา่ในตนเอง 
เห็นคุณค่าของการมีชีวิต และอยากด าเนินชีวิตท่ีมีประโยชนแ์ก่ครอบครวั ชุมชน และสังคม ใช้
ศกัยภาพในตวัเองท่ีสั่งสมมาหยิบย่ืนใหส้งัคม และไม่ตอ้งการเป็นภาระของผูอ่ื้น เหล่านีล้ว้นเป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีสรา้งคณุค่าให้ผูสู้งอายุมองเห็นคุณค่าในตนเอง หล่อหลอมใหเ้กิดเป็น
คณุภาพชีวิต ตามการรบัรูแ้ห่งตน เหล่านีป้รากฏในตวัอย่างของบทสมัภาษณเ์ชิงลึกท่ีผูใ้หข้อ้มูล
แสดงออกมา ดงันี ้
 

  “ถา้เรา active ก็โอเคไม่เก็บตวั ไม่อะไร หรือไอก้ารที่เรายัง productive อยู่เนีย้ ก็
เรียกว่ายังมี participation ... สร้างคลังสมองของชาติ ให้พยายามดึงผู ้สูงอายุต่าง ๆ ให้มี 
contribution ทางสงัคม หรือ participation ต่าง ๆ อย่างเช่น เวลามีงานสงกรานต์ก็เชิญผูสู้งอาย ุ
มานั่งใหค้นเคา้รดน ้า มานั่งเป็นผูใ้หญ่ ใหเ้ด็ก ๆ เคา้ บางทีไปนั่งในอยู่ในพิธีอะไรสกัอย่าง ถือว่า 
โอเคใหม้ีผูอ้าวโุสอยู ่อยา่งเนีย้ ใหม้ี participation”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
  “ใหอ้อกก าลงักายคนเดียวก็ไม่สนกุแลว้ ถา้เกิดมารวมกลุ่มกนั นดัแนะกนั เป็นชมรม
... สนกุแลว้ ตอ้งนดัแลว้ จะออกก็ตะโกนเรียก... ไปรึยงั?” 

 (สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
  “กิจกรรมในเชิงสังคม เล่นหมากฮอส หมากรุก รอ้งเพลงในหอ้งคาราโอเกะ ตัว 
Social Participation มนัจะตอ้งมี คลา้ย ๆ กบั Innovation กบัสงัคม ลกัษณะของ Organization 
Management หรือ Human Resource แลว้ก็คิด Service ขึน้มา ที่รองรบัผูสู้งอายุ แลว้ก็เปลี่ยน
ได ้เพราะว่าผูสู้งอายุยงัเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อย … การออกสู่สงัคมไม่ใช่แค่ไปดู ไปเที่ยว แต่ท าอะไร
บางอย่างเพือ่ชุมชน เพือ่สงัคม เพราะยงัมีแรงอยู่ ... ไปเปิดหูเปิดตา มีปฏิสมัพนัธ์กบัคน หรือว่า
อาจจะบอกวา่ไปท างานอาสาสมคัร ช่วยเหลอืสงัคม”   

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
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  “ออกจากบา้น ไปวดั ไปหาเพื่อนที่ไหน ไปที่ไหน คือ การออกสู่สงัคม การออกไป
ร่วมกิจกรรม การมีมนุษยสมัพนัธ์กับคนอื่น การไปท ากิจกรรม ไปท าประโยชน์ใหก้บัคนอื่นเพื่อ
สว่นรวม พวกนีค้อืกิจกรรมทีจ่ะช่วยท าใหเ้ขาเห็นคณุค่าของตวัเอง … ผูสู้งอายตุอ้งมีสมัพนัธภาพ
กบัผูอ้ืน่ และสามารถทีจ่ะยงัคงท ากิจกรรมได ้มีทีอ่ยู่อาศยัทีม่ั่นคง เอือ้ต่อการใชช้ีวิตประจ าวนัได ้
เช่น เรือ่งความปลอดภยั เรือ่งความแข็งแรง เรือ่งการอ านวยประโยชน”์ 
  “...การมีมนษุยสมัพนัธ์กบัคนอืน่ การไปท ากิจกรรม ไปท าประโยชน์ใหก้บัคนอืน่เพือ่
ส่วนรวม พวกนีค้ือกิจกรรมที่จะช่วยท าใหเ้ขาเห็นคุณค่าของตัวเอง ... การท ากิจกรรมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตวัผูสู้งอาย ุต่อครอบครวั ต่อสงัคม เช่น การไปเป็นอาสาสมคัร การเขา้ร่วมกิจกรรม 
หรือการไปบ าเพ็ญประโยชน์ ท าอาชีพในครัวเรือน สรา้งรายไดท้างอื่น หรือเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาสมคัร...”  

 (สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
 
 
  “กระตุน้ใหม้ี socialization อย่าใหเ้กิด isolation ของผูสู้งอายุ ถา้ขาด interaction 
เพราะ once ทีเ่ขา isolate จากสงัคม สมองมนัไปเลย…” 
  “… เช่น เขาไปชี่กง เขาไปแลว้เขามีสงัคม มีเพือ่น ไปกิน ไปซือ้อาหารกลบับา้นกนั 
model ลกัษณะใหเ้กิด community ของผูสู้งอาย”ุ 

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
 
  “ผูสู้งอายก็ุเป็นสตัวส์งัคม มีความเหงาเหมือนกนั อยูค่นเดยีว คดิอะไรไปเรือ่ยเป่ือย” 

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
  “ธนาคารความดี ก็เป็นอาสาสมคัร ไปดูแลผูสู้งอาย ุไปขุดลอกคลอง แลว้แต่เขาจะ
ท าในชมุชน เขาก็จะมีสมดุเล็ก ๆ แลว้ก็จะมีหวัหนา้กลุม่หรือผูน้  าชมุชน เซ็นรบัรองวา่คณุไปท าจริง
ในกลุม่รวมกนัเอาไปแลกของ เป็นแพค็สบู ่แปรงสฟัีน ยาสฟัีน เหมือนสมดุธนาคาร” 

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
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  “… ท าไดง้า่ย ๆ มี 4 อยา่ง กระชบัมิตร พชิิตอปุสรรค รูจ้กัพอ เยินยอตนเอง แลว้มนั
คืออะไรบ้าง ...1. กระชับมิตร มีพรรคพวกเพื่อนฝูง ถ้าพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่มีนะ โอ๊ย 
ตายยยยย…!” 

(สมัภาษณ ์นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช, เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561) 
 

1.4 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมทีเ่หมาะสม รวมถงึสังคมเสมือน 

อธิบายไดว้่า การรบัรูว้่าไดอ้ยู่ ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสถานท่ีทัง้ภายใน
บ้าน นอกบ้าน และสถานท่ีในสังคมเสมือนท่ีเหมาะส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น ในสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตา่ง ๆ มีความปลอดภยัและมั่นคงในชีวิต อยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถกูกกัขงั 
การคมนาคมรวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีถูกออกแบบมาให้รองรับข้อจ ากัดทาง
กายภาพของผูสู้งอายุ การรบัรูว้่าสามารถเขา้ถึงแหล่งประโยชนด์า้นการเงิน สถานบริการทาง
สขุภาพและสงัคมสงเคราะห ์การรบัรูว้า่สามารถเขา้ถึงขา่วสาร แหลง่เรียนรู ้ผ่านส่ือในรูปแบบตา่ง 
ๆ รวมทั้งการไดมี้ตัวตน ไดเ้ขา้ถึงและเข้าร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในสังคมในโลกและสังคม
เสมือนดว้ย อีกทัง้ยงัเขา้ถึงโอกาสสามารถฝึกฝนทักษะต่าง ๆ จากสถาบนัหรือสถานบริการทาง
สงัคม เชน่ วดั โรงพยาบาล โรงเรียนผูส้งูอาย ุไดร้บักิจกรรมนนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง 
ตามความตอ้งการของตน เป็นตน้ เหลา่นีป้รากฏในตวัอยา่งบางชว่งของบทสมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้ห้
ขอ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
 

  “ดดัแปลงบา้นเขา ท า ageing-in-place ใหด้ี ๆ บา้นสมัยใหม่ เขาก็ออกแบบเป็น 
Universal Design ยา้ยหอ้งนอนลงมาอยู่ขา้งล่าง หอ้งน ้าติดราวจับเพิ่ม แสงไฟสว่างปรับให้
เหมาะสม พืน้อยา่ใหล้ืน่ เตมิ ramp หนา้บา้น” 

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
  
  “ปรับสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อการเป็นตัวของตัวเองหรือแก่คนได ้เช่น ถนน
หนทาง ระบบบริการขนสง่สาธารณะ อาคารสถานทีต่่าง ๆ  เรียก universal design จะช่วยใหค้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได ้อนันีไ้ม่ใช่ปัจจัยจากภายในพฤติกรรม แต่เป็นปัจจัยจากภายนอก จาก
สิ่งแวดลอ้ม”… 
 “…สิ่งแวดลอ้มเนีย้ก็มีส่วนอย่างมาก สมมุติว่าการคมนาคมขนส่ง รถต่าง ๆ สามารถที่
จะให้คนพิการหรือผูสู้งอายุขึ้นไปได้อย่างสะดวก ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดีขึ้น 
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ยกระดบัขึน้มา เขาจะไปไหนเคา้ก็บอกว่าดีเวย้ ก็สขุกายสบายใจเหมือนกนั จะไปไหนไดโ้ดยทีเ่รา
ไดดู้ตวัเอง”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
  
  “สิ่งแวดลอ้มที่ดี... ตอ้งการอากาศที่ดี ใหค้วามสุขกบัคนไดท้างดา้นกายภาพ กลุ่ม
คนในสงัคมทีด่ ีเพือ่นบา้น เพือ่น ครอบครวั ลูก หลาน” 

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
  
  “Wheel chair ไปไดแ้ค่ไหนถา้ลานบา้นมนัเป็นอย่างนัน้ นั่นคือสภาพแวดลอ้ม เราก็
ใหเ้ขาเลอืก เรียงล าดบัความส าคญัมา”… 

 (สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 

นอกจาก สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพสงัคมเสมือน (cyberspace) จะมี
ผลตอ่การใชชี้วิตอย่างมีคณุภาพของผูสู้งอายุแลว้ สภาพแวดลอ้มทางสงัคมก็มีความส าคญัดว้ย
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั เช่น การจดับริการจากภาครฐั เอกชน และอาสาสมคัร ถือไดว้่าการเขา้รว่ม
กิจกรรมและการเขา้ถึง (access) ในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมนี ้นบัเป็นความหมายของคณุภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุเช่นกัน เหล่านีป้รากฏในตวัอย่างบางช่วงของบทสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีผูใ้หข้อ้มูล
แสดงออกมา ดงันี ้
 

  “…ใชเ้ป็นทีก่ลางของชุมชน ทีท่กุคนมาไดส้ะดวก อาจจะเป็นวดั หรือโรงเรียน ทีท่าง
ชมุชนเขาจดัให”้… 
  “…ครอบครวั เพื่อนบา้น ชุมชน geographically ที่อยู่ใกล ้… cyberspace เพราะ 
contact มนัขา้มเรือ่งพืน้ที ่เศรษฐกิจ สงัคม สขุภาพ สภาพแวดลอ้ม มนั vary ไปตามบคุคล” 
  “เครื่องมือเขา้มาช่วยเสริม เบีย้ยงัชีพ เรื่องระบบบ าเหน็จบ านาญ การส่งเสริมการ
ท างานผู ้สูงอายุ ลงทุนกับ Infrastructure รัฐอาจจะจัด facility ให้ แต่กิจกรรมในนั้นทั้งหมด 
อาจจะเป็นรฐัท าบา้ง เอกชนท าบา้ง volunteer ท าบา้ง” 

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 
  “โรงเรียนผู ้สูงอายุ day-care เพราะ ผู ้สูงอายุต้องการความรู้ ต้องการเท่าทัน
เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง ตอ้งการพืน้ทีท่ี่เป็นส่วนกลางทีม่ีกิจกรรมต่าง ๆ คือมนัจะตอ้งไหลเลือ่น
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เปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการของสงัคม มีพืน้ทีท่ีเ่ขาสามารถมาเจอกนัมารวมกนัได ้ศูนย์หรือ
ชมรมผู ้สูงอายุ รัฐท้องถิ่นต้องเตรียมให้ มีโรงพยาบาลที่ดี การเข้าถึงพยาบาล การเข้าถึง
สาธารณูปโภค”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
 
   “หลกัสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนผูสู้งอายุ เป็นสิ่งที่ผูสู้งอายุควรจะรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ 
โรคต่าง ๆ การใชย้า อนันีผู้สู้งอายตุอ้งรู ้จ าเป็นเลย แลว้ก็ควรจะใหเ้ขาออกความเห็นดว้ยวา่ กลุ่ม
นีเ้ขาสนใจอะไร เขาอยากรูอ้ะไร ก็ตอ้งจดัใหเ้ขา ดงึดูดความสนใจ เขาจะไดอ้ยากไปโรงเรียน” 

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 

สรุปได้ว่า ความหมายของค าว่า “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” และมิติต่าง ๆ หรือ
องคป์ระกอบ ไม่สามารถแยกจากกันไดอ้ย่างสิน้เชิง กล่าวคือ ในการอธิบายความหมายนัน้จะ
กล่าวถึงองคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตไปพรอ้ม ๆ กนั ซึ่งคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายเุป็นการรบัรูต้อ่
สถานะในชีวิตของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรมและความหมายของระบบสงัคมท่ีผูสู้งอายุ
อาศยัอยู่ ผนัแปรไปตามบริบท ทัง้ยงัสมัพนัธก์ับเป้าหมายเชิงปัจเจก มาตรฐานของสงัคมและสิ่ง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถจดักลุม่ความหมายไดท้ัง้หมด 4 กลุม่ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
 

2. ปัจจัยสาเหตุและเงือ่นไขทีจ่ะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
พบว่า ปัจจัยสาเหตุและเง่ือนไขของการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีลักษณะ

เชน่เดียวกนักบัการนิยามความหมายและองคป์ระกอบ กล่าวคือ เป็นพลวตัท่ีล่ืนไหลไปตามบริบท
ของสงัคม ยคุสมยั สภาพแวดลอ้ม และความเป็นปัจเจก ทัง้ภูมิหลงัและความตอ้งการท่ีแตกตา่ง
กนั ทัง้นี ้การเตบิโตและด ารงอยูใ่นสงัคมท่ีมีเง่ือนไขแตกตา่งกนั ท าใหก้ารมองโลกของแตล่ะบคุคล
ตอ่คณุภาพชีวิตแตกต่างกันไปดว้ย อย่างไรก็ตาม ปัจจยัส าคญัพืน้ฐานท่ีมนุษยท์ุกคนหรือแมแ้ต่
ผูสู้งอายุตอ้งการ คือ ปัจจยัส่ี สุขภาวะ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตปัญญาท่ีเช่ือมโยงซึ่งกัน
และกนัอยา่งแบง่แยกมิได ้การขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งยอ่มสง่ผลตอ่ความสมดลุในปัจจยัอ่ืน ๆ 

2.1 ปัจจัยภายใน: การควบคุมคุณภาพชีวิตแบบองคร์วม  
หมายถึง ปัจจยัท่ีมาจากการเลือกท่ีจะท าหรือท่ีจะเป็น เพ่ือการสรา้งสมดลุของกาย 

ใจ สงัคม จิตปัญญาซึ่งปัจจยัเหล่านีไ้ม่สามารถแยกออกจากกันได ้ตอ้งพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน 
เกิดจากการวางแผนระยะยาว และการสั่งสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภายใตส้ิ่งแวดลอ้มทาง
สงัคมและกายภาพท่ีท าใหรู้ส้กึปลอดภยั 
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2.1.1 การเตรียมตัวและวางแผนตลอดชีวิต 
จากการวิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีได้จากผู้รูแ้ละผู้เป็นทั้ง 2 กลุ่ม ต่างให้

ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ในช่วงสูงวัยเป็นดั่งผลลัพธ์ของการเตรียมการ การ
ปฏิบตัิตนท่ีสั่งสมมาตลอดทัง้ชีวิตท่ีผ่านมา มีความแตกต่างกันตามแตล่ะปัจเจกบุคคล ขึน้อยู่กับ
ทัง้ภูมิหลงั สิ่งแวดลอ้ม และโลกทศัน ์ซึ่งตอ้งอาศยัระยะเวลาและวินยัในตนเองมาตลอดทัง้ชีวิต 
มิใชเ่ริ่มเตรียมตวัเม่ือเขา้สูช่ว่งสงูวยัแลว้ ไมว่า่จะเป็นเรื่องสขุภาพกาย ใจ การสรา้งสขุนิสยั การเขา้
สงัคม การรูจ้กัผิดชอบชั่วดี เฉลียวฉลาดเท่าทัน ซึ่งตอ้งสั่งสมทัง้ความรูแ้ละทักษะเพ่ือใหเ้กิดสิ่ง
เหล่านี ้นอกจากนี ้การประหยัด มัธยัสถ์ การลงทุน การจัดการการเงิน เป็นการเตรียมตัวและ
วางแผนเพ่ือสรา้งหลักประกันในชีวิตจวบจนเข้าสู่ช่วงสูงวัย เหล่านีป้รากฏในตัวอย่างของบท
สมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้หข้อ้มลูสดงออกมา ดงันี ้
 
   “ช่วงปลาย ๆ ของ life course ของชีวิต เป็น result ของการเตรียมการอะไรต่าง 
ๆ ในช่วงชีวิตตลอดมา การปลอดโรคมันก็ท าใหเ้รา independent ได ้ก็ตอ้งดูแลมาตลอด life 
course เราตอ้งสรา้งความตระหนกัและตระหนก” 
   “… ควบคุมทางดา้น lifestyle ควบคุมทางดา้นการออม แก่อย่างมีคุณภาพ 
spiritual ตอ้งได”้ 

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
 
   “…เตรียม living will ไวแ้ลว้ ท าไวห้มดทุกอย่างแลว้ ตอ้งประหยดั จะสรุุ่ยสรุ่าย 
ก็ไม่ไดแ้ลว้ ท าใหค้ณุภาพชีวติไม่ค่อยด ีผมสบาย ผมจดัการเรือ่งสนิทรพัย์ของผมเรียบรอ้ยหมด มี
พรอ้มแลว้ ไม่ตอ้งหว่งแลว้”  
   “…ท าไมถึงตอ้ง…เตรียมตวัดี โรครา้ยหายสูญ สมองตรองคิดเพิ่มพูน ไพบูลย์
มากดว้ยปัญญา…”  

(สมัภาษณ ์นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช, เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561) 
 
   “ค าว่า life course เสน้ทางชีวิต คือทกุอย่าง คณุภาพชีวิตของคนเรา ตอ้งท ามา
ตลอดเสน้ทางชีวิต อย่าง health ก็ตอ้งดูแลกนัมาตลอด ตัง้แต่เด็กอยู่ในทอ้ง เกิดมา พฤติกรรม
เร่ิมมาตัง้แต่เด็ก ๆ ตัง้แต่ยงัหนุ่มสาว การออกก าลงักาย ไม่ใช่ว่าอายุมาก สรา้งนิสยัตัง้แต่เด็ก ๆ 
พฤตกิรรมเสีย่งตา่ง ๆ กินเหลา้สูบบหุรี”่ 
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   “... ตอ้งรูจ้กัออม รูจ้กัการมีพฤตกิรรมมธัยสัถ ์การประหยดั มธัยสัถ ์รูจ้กัพอเพยีง 
ไม่ใช่ว่าหนุ่มสาว ๆ ใช้เงินกันไป ไม่มีนิสัยในการเก็บ ไม่มีการวางแผนอนาคต life course 
approach ก็คอื ตลอดเสน้ทางชีวติของคนแตล่ะบคุคล”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 
   “การออม ลงทนุ ขึน้อยูก่บัวนิยัในอดตีของทา่น ความรูท้างดา้นการเงนิในอดตี”  
   “…ปัจจุบนัเราบริหารจดัการเงินไดอ้ย่างมีเหตมุีผล มีประสิทธิภาพ เกิดดอกออก
ผลมาใชพ้อตอนแก่ไหม? ณ ตอนทีเ่ราเลือกได ้สมมติว่าเราแก่ตวัไป แลว้เวลาท างานเราไม่ไดย้าว 
ก็ตอ้งถามว่าอะไรคือ best ที่สุด ผมว่ามนัก็คือ choice เดิม เพราะว่า choice ใหม่ มนัก็มีความ
เสีย่ง วธีิมนัไม่ใช่การออม แตม่นัคอืเรือ่งการบริหารจดัการ…”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 

ขอ้สังเกตหนึ่งจากการวิเคราะหข์อ้มูลของผูเ้ป็นหรือผูสู้งวัยอย่างมีพลัง ซึ่งเป็นผูมี้
ความรูแ้บบฝังลึก ท าให้ทราบถึงตัวแบบท่ีดีในการเตรียมตัว และการวางแผนตลอดชีวิตท่ีมี
ประสิทธิผล ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพประจกัษข์องตวัทา่นเองในปัจจบุนั 
 

2.1.2 การรักษาสุขภาพกาย ใจ และจิตปัญญา 
จากท่ีว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตนัน้มีความเช่ือมโยงถึงกัน ไม่สามารถแยก

ออกจากกนัได ้ดงันัน้การรกัษาสขุภาพกาย ใจ และจิตปัญญา ใหอ้ยูใ่นสภาวะความสมดลุระหวา่ง
ปัจจัยทัง้ส่ีนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตปัญญา ซึ่งหมายถึง การรูจ้กัแยกแยะ รูดี้ชั่ว อะไรควรไม่ควร 
เฉลียวฉลาด  รูเ้ท่าทัน  เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้ รูถ้ึงความ
เปล่ียนแปลง และรูถ้ึงความตอ้งการของตนท่ีจะเปล่ียนแปลง ท่ีจะท าใหต้นเองมีความผาสุก อนั
เกิดมาจากสิ่งท่ีบคุคลยดึมั่น เคารพและปฏิบตัใินสิ่งท่ีดีงาม ทัง้นีส้ขุภาวะทางจิตปัญญาจะเกิดขึน้
เม่ือบุคคลหลุดพ้นจากตัวเอง (self-transcendence) อย่างไรก็ดีสมดุลดังกล่าวนีย้ังขึน้อยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม และความเป็นปัจเจกของแตล่ะบคุคล รวมทัง้ภูมิหลงัและความตอ้งการท่ีแตกตา่ง
กันอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมี “ระดับ” แตกต่างกัน เหล่านี ้ปรากฏในตัวอย่างของบท
สมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้หข้อ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
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   “... เป็นเกณฑ์ ถา้ใครอยูด่กิีนดหีรือสขุกายสบายใจ ก็แสดงวา่มีคณุภาพชีวติทีด่”ี 
   “...คนที่อยู่ดี กินดี คนที่มีความสขุน่ะ คนที่มีความสุข สุขก็คือสุขทัง้กายและใจ 
สขุกายคอื ไม่เจ็บไม่ป่วย สขุใจคอืใจเราสบาย ไม่มีความทกุข์  
   “... บางคนที่เคา้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศ ไม่เจ็บไม่ไข ้มีจิตใจที่สบาย ทุกอย่าง
นบัวา่ดีเลิศ แต่บางคนก็ร่างกายเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ มีโรคภยั มีโรคเรือ้รงั มีโรคประจ าตวั แลว้
จิตใจก็ห่อเหีย่ว เศรา้หมองห่อเหีย่ว ก็ถอืวา่สขุภาพชีวิต องคป์ระกอบตา่ง ๆ มนัแย่ คณุภาพชีวติก็
ต ่าหนอ่ย”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 
   “ความสขุมนัมาทัง้กายใจ”  
   “…สขุภาพกายดีแต่จิตใจคบัแคบ ไม่อยากท าอะไร มนัก็จะใชช้ีวิตไดอ้ย่างไม่มี
ความสขุ”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
   “การด ารงชีวิต ทัง้ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และครอบครวั เพือ่นบา้น ชุมชน 
geographically ที่อยู่ใกล้ cyberspace เพราะ contact มันข้ามเรื่องพื ้นที่  เศรษฐกิจ สังคม 
สขุภาพ สภาพแวดลอ้ม มนั vary ไปตามบคุคล”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 
   “มนัเป็นเรื่องประสบการณ์ของเขา เช่น เขารูแ้ลว้ว่าเขากินเนือ้ไม่ได ้ตอ้งเร่ิมกิน
อาหารอ่อน อาจจะกินปลาหรือกินเนือ้ไก่ ปรากฏว่าค่าเก๊าต์ขึน้ ปวดขอ้ปวดกระดูก ต่อไปตอ้งไม่
กินไก่ เพราะฉะนัน้ ตอ้งเป็นคนทีรู่จ้กัร่างกายตวัเอง รูจ้กัสขุภาพของตวัเอง   
   “... รูจ้ักตัวเอง เช่น ถ้าฉันฟังเพลงนี ้คนเดียว ฉันคงนั่งรอ้งไห้ เพราะว่ามัน 
depressed คู่ครองตาย แสดงว่าพอไดย้ิน ตอ้งพยายามไม่คิดถึงแลว้ ไปท าอย่างอื่น ตอ้งรูจ้กัทัง้
ร่างกายและจิตใจของตวัเอง”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
   “...ตนเป็นทีพ่ึ่งแหง่ตน ด าเนินสายกลาง ทกุข์ สาเหตแุหง่ทกุข์ เปา้หมายของการ
ขจดัทกุข์ และวธีิการออกจากทกุข์ 
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   “…ผูสู้งอายุจะตอ้งเรียนรูต้ลอด ตอ้งเรียนรูต้ลอดชีวิต สขุภาพจิต ปัญญา ที่มา
จากภาษาองักฤษวา่ spiritual health”  

(สมัภาษณ ์นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช, เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561) 
 

2.1.3 การสร้างความม่ันคง และปลอดภัย 
การสรา้งความมั่นคง และปลอดภัย ในท่ีนีค้รอบคลุมทั้งความปลอดภัยทาง

กายภาพและจิตใจซึ่งเกิดมาจากการมีหลกัประกนัหรือมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะจะท าใหไ้ม่เกิด
ความวิตกกังวล รบกวนตอ่ทัง้กายใจ ผู้รูไ้ดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า โดยเฉพาะสงัคมเมืองท่ีมีความซบัซอ้น 
ค่าครองชีพ และค่าใชจ้่ายมากกว่าชนบท น า้หนกัทางดา้นการเงินจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
การมีหลักประกันเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธก์ลมกลืนกับการเตรียมความพรอ้ม การวางแผนและการ
จดัการทางการเงิน เหล่านีส้่งผลใหผู้สู้งอายุสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีคณุภาพและมีความสุข ใน
ส่วนนีเ้ป็นการสงัเคราะหม์าจากการถอดบทเรียนและประสบการณข์องผูรู้แ้ละผูเ้ป็น ซึ่งปรากฏใน
ตวัอยา่งบางชว่งของบทสมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้หข้อ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
 
   “จิตใจเป็นอสิระ อยากจะใชเ้งนิก็ไดใ้ช”้ 

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. อาชญัญา รตันอบุล, เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 
   “ผูสู้งอายุอาจจะใหน้ ้าหนักกับบางเรื่องมากกว่าคนธรรมดาเช่น ความเหงา 
สขุภาพ เศรษฐกิจ…ชีวติเขาดขึีน้ เพราะท าใหปั้จจยัดา้นเศรษฐกิจเขาดขึีน้”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
  
   “ผูสู้งอายุตอ้งมี...มีที่อยู่อาศยัที่มั่นคง เอือ้ต่อการใชช้ีวิตประจ าวนัได ้เช่น เรื่อง
ความปลอดภัย เรื่องความแข็งแรง เรื่องการอ านวยประโยชน์… security มีไดห้ลายอย่างนะ 
security ทางดา้นการเงินการทอง มีหนีส้ินมัย้ หรือความรูส้ึกปลอดภัย ก็เป็น second security 
เหมือนกนั”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
 
   “สงัคมเปลี่ยนไป สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป คุณภาพชีวิตที่ดีถูกก าหนดดว้ย
เรือ่งรายได ้เรือ่งเงนิ เรือ่งเกีย่วกบัคา่ใชจ่้ายมากกวา่...”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
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   “…รายไดม้ากกว่ารายจ่าย คือเหลือเก็บออม เพื่อท าใหเ้กิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ” 

(สมัภาษณ ์นายแพทยบ์รรล ุศริพิานิช, เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561) 
 

2.2 ปัจจัยภายนอก: การสร้างเสริมระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม  
ในส่วนนี ้เป็นปัจจัยและเง่ือนไขจากภายนอก ซึ่งหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมท่ีผูส้งูอายมีุปฏิสมัพนัธ ์ใหค้ณุคา่ คา่นิยม ทัง้เป็นผูถ้กูกระท าและไดก้ระท า
ตอ่สภาพแวดลอ้มของตนเพ่ือก่อใหเ้กิดคณุภาพชีวิต จงึเป็นการจดัการความสมัพนัธก์นัระหวา่งตวั
ผู้สูงอายุเอง กับครอบครวัชุมชน สังคม หรือระบบนิเวศ ทั้ง โลกจริงและโลกเสมือน ทั้งตนเอง 
ชมุชน และสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ 

2.2.1 การมีปฏิสัมพันธกั์บครอบครัว ชุมชน สังคม 
จากการวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มลูท่ีไดจ้ากผูรู้แ้ละผูเ้ป็นทัง้ 2 กลุ่ม สงัเคราะหไ์ด้

วา่ เป็นการจดัการความสมัพนัธก์นัระหว่างตวัผูส้งูอายเุองกบัผูอ่ื้น ซึ่งเป็นผลลพัธจ์ากการรบัรูข้อง
ผูสู้งอายุ 2 ลกัษณะ คือ  1) เจตคติของตนเองต่อผูอ่ื้น คือ การเปิดใจตอ่การออกไปหาผูอ่ื้น ไม่ว่า
จะเป็นครอบครวัหรือผูอ่ื้น ไม่ถือทิฐิว่าผูอ่ื้นตอ้งเขา้หาตนเองก่อน และ 2) การรบัรูเ้จตคติท่ีผูอ่ื้นมี
ตอ่ตนเอง ทัง้ครอบครวั ลกูหลาน เพ่ือน เพ่ือนบา้น เพ่ือนในสงัคมเสมือน และชมุชนใหก้ารยอมรบั
นบัถือ สามารถท าใหผู้ส้งูอายุ รูส้ึกว่าตนเองมีคณุคา่ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีประโยชน์
กบัสงัคม ทัง้นีก้ารรบัรูท้ัง้ 2 ลกัษณะหากไดร้บัการสรา้งเสริม สนบัสนนุจะผลกัดนัใหเ้กิดคณุภาพ
ชีวิตในผู้สูงอายุ เหล่านีป้รากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีผู้ให้ข้อมูลแสดง
ออกมา ดงันี ้
   “เขาไปชี่กง เขาไปแลว้เขามีสังคม มีเพื่อน ไปกิน ไปซื้ออาหารกลับบา้นกัน 
model ลกัษณะใหเ้กิด community ของผูสู้งอาย”ุ  

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
 
   “สรา้งคลงัสมองของชาติ ใหพ้ยายามดึงผูสู้งอายตุ่าง ๆ ใหม้ี contribution ทาง
สงัคม หรือ participation ต่าง ๆ อยา่งเช่น เวลามีงานสงกรานต์ก็เชิญผูสู้งอาย ุมานั่งใหค้นเคา้รด
น า้ มานั่งเป็นผูใ้หญ่ ใหเ้ด็ก ๆ เคา้ บางทีไปนั่งในอยู่ในพิธีอะไรสกัอย่าง ถือว่า โอเคใหม้ีผูอ้าวุโส
อยู ่อยา่งเนีย้”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
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   “ส่งเสริมสนับสนุนได ้โดยทอ้งถิ่นกับชุมชนนะ มีผูน้  า และการรวมตัวกันเป็น
ชมรมเพือ่จดักิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน ์รวมทัง้มิตติา่ง ๆ ทีบ่อกวา่มนัจะสง่เสริมคณุภาพชีวติ....” 

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
   “family-care empower ครอบครัว community-base เกือ้หนุนครอบครัว ดึง
เอาผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรมหรือท าใหเ้กิดการดูแลร่วมกนัในชุมชน … สรา้งจิตอาสาขึน้ในกลุ่มคน
วยัรอง ปัจจยัเงือ่นไขทีจ่ะท าใหผู้สู้งอายเุขามีความสขุ เราพูดง่าย ๆ ว่าการมีคณุภาพชีวติ ก็คือ มี
ความสขุ มนัอาจจะไม่ครบทกุดา้น แตเ่ขาพอใจแลว้ เขาสขุแลว้”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
 
    “ตัว social participation มันจะตอ้งมี คลา้ย ๆ กับ innovation กับสังคม 
…ทีร่องรบัผูสู้งอาย ุแลว้ก็เปลีย่นได ้เพราะวา่ผูสู้งอายยุงัเปลีย่นรุ่นไปเรือ่ย”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 

2.2.2 การอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เป็นปัจจยัและเง่ือนไขภายนอก สภาพแวดลอ้มในท่ีนี ้มีทัง้ระดบัครอบครวั และ

ระดบัชมุชน จ าแนกไดท้ัง้ทางกายภาพ ภายในบา้น เช่น หอ้งน า้ หอ้งนอน ราวจ า นอกบา้น ไดแ้ก่ 
พืน้ลาด ลิฟต ์บันไดรถเสมอทางเท้า เป็นตน้ และทางสังคม เปิดโอกาสการเขา้ถึง ตัง้แต่การมี
นโยบายไปสู่การน าไปปฏิบตัิ การดแูล สนบัสนุน ส่งเสริมการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน สถาน
บริการทัง้ภาครฐัและเอกชน ปัจจยัเหล่านีล้ดความเส่ียงต่ออุบตัิเหตุโดยไม่จ  าเป็น อ านวยความ
สะดวกโดยตรงทางกาย และสง่ผลสมัพนัธก์บัทางใจ เหตเุพราะผูส้งูอายสุามารถด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างปลอดภยั ไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น (autonomous) ก่อใหเ้กิดความเป็น
อิสระ ย่ิงไปกว่านีก้ารน าเทคโนโลยีสมยัใหม่ ยงัสามารถส่งเสริมกิจกรรมตา่ง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัตอบสนองความตอ้งการการเรียนรูเ้พ่ือใหเ้ท่าทันต่อโลกปัจจุบนั ทัง้หมดนีเ้ป็น
ปัจจยัท่ียกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุเหล่านีป้รากฏในตวัอยา่งของบทสมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้ห้
ขอ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
 
   “การจดัระเบยีบภายในบา้นใหม้นัเอือ้กบัการใชช้ีวิตในยามสูงวยั”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.วรเวศม ์สวุรรณระดา, เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
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   “ดดัแปลงบา้นเขา ท า ageing-in-place ใหด้ี  ๆ  บา้นสมยัใหม่ เขาก็ออกแบบ
เป็น universal design …” 
   “...ยา้ยหอ้งนอนลงมาอยู่ขา้งล่าง หอ้งน ้าติดราวจับเพิ่ม แสงไฟสว่างปรับให้
เหมาะสม พืน้อยา่ใหล้ืน่ เตมิ ramp หนา้บา้น...”  
   “...หา tools มาช่วย นาฬิกา track ตดิตามตวั”  

(สมัภาษณ ์แพทยห์ญิงนาฎ ฟองสมทุร, เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 
 
   “สิ่งแวดลอ้มที่ดี ตอ้งการอากาศที่ดี ใหค้วามสุขกับคนไดท้างดา้นกายภาพ มี
โรงพยาบาลทีด่ ีการเขา้ถงึพยาบาล การเขา้ถงึสาธารณูปโภค ...”  
   “...มีพืน้ที่ที่เขาสามารถมาเจอกันมารวมกันได้ ศูนย์หรือชมรมผู ้สูงอายุ รัฐ
ทอ้งถิ่นตอ้งเตรียมให.้..”  
   “... โรงเรียนผูสู้งอาย ุday-care เพราะ ผูสู้งอายุตอ้งการความรู ้ตอ้งการเท่าทนั
เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง ตอ้งการพืน้ทีท่ี่เป็นส่วนกลางทีม่ีกิจกรรมต่าง ๆ คือมนัจะตอ้งไหลเลือ่น
เปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการของสงัคม”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
 
    “...เป็นที่กลางของชุมชน ที่ทุกคนมาไดส้ะดวก อาจจะเป็นวดั หรือโรงเรียน ที่
ทางชมุชนเขาจดัให.้..” 

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
   “ปรบัสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อการเป็นตวัของตวัเอง หรือแก่ตนได ้เช่น ถนน
หนทาง ระบบบริการขนส่งสาธารณะ หรือสิ่งต่าง ๆ เนีย้ อาคารสถานที่ต่าง ๆ ก็ตอ้งปรบั … เคา้
เรียก universal design จะช่วยใหค้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได ้น่ะ อันนีไ้ม่ใช่ปัจจัยจากภายใน
พฤตกิรรม แตเ่ป็นปัจจยัจากภายนอกจากสิ่งแวดลอ้ม”  

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 

2.2.3 นโยบายภาครัฐ หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนา 
ปัจจยัและเง่ือนไขภายนอกส่วนสุดทา้ย คือ นโยบายภาครฐั หลกัสูตร โปรแกรม

การพฒันา จากความหมายคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายนุัน้ มีความเป็นพลวตัร เปล่ียนแปลง ไปตาม
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บริบทของสงัคม ยุคสมัย และความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามภาครฐัและ
ภาคประชาคม มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนนุในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ
ดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัผูส้งูอายท่ีุมีคณุภาพชีวิตในระดบัต ่ามากกว่าในกลุ่ม
สงู  เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคมท่ีจะเป็นปัญหาสงัคมตอ่ไปได ้เหล่านีป้รากฏในตวัอย่างบาง
ชว่งของบทสมัภาษณเ์ชิงลกึท่ีผูใ้หข้อ้มลูแสดงออกมา ดงันี ้
 
   “mean ตวัค่ากลาง ๆ อยู่ อย่างเช่น ถา้รัฐบาลที่ดี รฐับาลก็จะตอ้งเตรียมสิ่งที่
สงัคมตอ้งการ ผูสู้งอายุไทยส่วนใหญ่ก็การศึกษานอ้ย ไม่มีเงินออม เป็นหนีส้ิน ลูกหลานตอ้ง
ท างาน ประเทศนีจ้ะตอ้งมีเบีย้ยงัชีพ”  

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์ดร. วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
 
   “participation มีส่วนร่วมในสังคมเท่าไหร่ ท างานอะไรยังไง ได้เหมือนคน 
active มัย้ ท างานมีส่วนร่วมในการท างานมัย้ หรือมีกิจกรรมมีส่วนร่วมในสงัคมในอะไรมัย้ ก็ไป
หามา …”  
   “ผูสู้งอายุจะตอ้งใส่ใจตวัเองทุกอย่าง ... ในขณะเดียวกนัทางรฐั ทอ้งถิ่น ชุมชน 
ตอ้งหาทางช่วยดูแลผูสู้งอายใุนชมุชน”  

(สมัภาษณ ์นางธิดา ศรีไพพรรณ,์ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561) 
 
   “หลกัการมนัร่วม แต่ตวัวิธีปฏิบตัิมนัตอ้งขึน้อยู่กบับริบทของแต่ละพืน้ที่ ของแต่
ละกลุม่ แตล่ะชมุชน” …” 
   “กทม. ส่วนกระทรวงการพฒันาสังคมฯ ที่มีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวดั ใน
ระดบัอ าเภอ หรือเป็นศูนย์ ไปเตรียมการในเรือ่งของคนทีจ่ะเขา้สูว่ยัสูงอายมุนัตอ้งคดิใหเ้หมือนกนั 
คดิร่วมกนั ช่วยกนั …” 
   “ใช ้resource จาก partnership ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่เขามีนโยบาย CSR 
หรือส่วนงาน CSR เอามาใชป้ระโยชน์ คน ความรู ้สิ่งของ ทรพัยากร ขึน้อยู่กบัวิสยัทศัน์ของตวั
ผูน้  าชุมชน ผูน้  าองค์กร หรือการใหค้วามรู ้การใหช้่องทางหรือแหล่งทรพัยากรที่เขาสามารถไปใช้
ประโยชนไ์ด”้ 

(สมัภาษณ ์รองศาสตราจารย ์เล็ก สมบตัิ, เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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   “อิทธิพลทีจ่ะท าใหค้นมีคุณภาพ คือ ระเบียบ ออกกฎเกณฑ์ ใหเ้อือ้ ใหส้่งเสริม 
สง่เสริมใหค้นมีพฤตกิรรมอยา่งนี ้นะ แมก้ระทั่งการกินการอยู่ แลว้ก็จะออกกฎหมายควบคมุ... หา
โปรแกรมเพือ่ให ้กระตุน้หรือชกัจูง...” 

(สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประสาทกลุ, เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 

จากวตัถปุระสงคข์องการศกึษาท่ีว่า เพ่ือท าความเขา้ใจและอธิบายความหมายของค าว่า 
“คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ” และมิติต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบ กอปรกบัผลการวิเคราะหส์งัเคราะห์
ขอ้มลู ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นแนวคดิ “ดอกไมค้ณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย”ุ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 20 แนวคิด “ดอกไมค้ณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย”ุ 

โดยท่ีคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เปรียบดั่ง ดอกไม ้เพราะดอกไมคื้อผลลพัธเ์ป็นผลผลิต
ของพืชพันธุ์ ดังส านวนท่ีว่าผลิดอกออกผล ประกอบด้วย 4 กลีบ แทน 4 ความหมายและ
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การไดใ้ชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) การมีสมรรถนะของรา่งกายและมีสุขภาวะ 
3) การมีปฏิสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคม และ 4) การไดเ้ขา้รว่มและเขา้ถึง สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ไม่สามารถแยกกัน
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ไม่ได ้เพราะหากแยกกนัจะไม่เป็นดอกไม ้เป็นไดแ้คเ่พียงกลีบดอก จ าเป็นตอ้งอยู่รว่มกนัจึงจะเป็น
ดอกไม ้ 

เม่ือน ามาประกอบกบัผลการศกึษาในสว่นท่ี 2 ปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไขท่ีจะน าไปสูก่ารมี
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 21 ความหมาย องคป์ระกอบ ปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไข ท่ีจะน าไปสูก่ารมีคณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอาย ุ

จากผลการศกึษาในสว่นท่ี 2 ปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ แสดงให้เห็นเป็นภาพรวมว่า คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุนั้น มีปัจจัยสาเหตุเง่ือนไขทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ สามารถอธิบายไดด้ว้ยภาพ
จ าลองดงัภาพประกอบ 22 กล่าวคือ คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุจะดีหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายใน หมายถึง การควบคมุคณุภาพชีวิตแบบองคร์วม กล่าวคือ เป็นการสรา้งสมดลุของกาย ใจ 
สงัคม จิตปัญญาซึ่งปัจจยัเหลา่นีไ้ม่สามารถแยกออกจากกนัได  ้ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั ภายใต้
การวางแผนระยะยาว และการสั่งสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท่ีอยู่ในสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ
อนัจะท าใหรู้ส้ึกปลอดภัย ประกอบดว้ย 1) เตรียมตวัและวางแผนตลอดชีวิต เปรียบเสมือนล าตน้ 
กา้น ใบ ท่ีจะเป็นท่อหล่อเลีย้งตน้ไมไ้ปสู่ดอกไม ้ถา้ล าตน้ กา้น และใบดี ดอกไมก็้จะดีตาม 2) การ
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รกัษาสขุภาพกาย ใจ และจิตปัญญา เป็นเสมือนดนิน า้และปุ๋ ยท่ีจะบ ารุงส่งอาหารผ่าน ล าตน้ กา้น
และใบ หากดินดี น า้ดี ปุ๋ ยดี สมดุล ไม่มากไปน้อยไป จะส่งผลต่อดอกไมว้่าจะออกดอกหรือไม ่
หรือออกดอกมากนอ้ยตามระดบัการดูแลรกัษาและบ ารุง 3) ความมั่นคง และปลอดภัย เป็นดั่ง
กระถางต้นไม้ ท่ีจะป้องกัน คุ้มภัย จากฐานรากท าให้ต้นไม้มีความมั่นคง นอกจากนี้ปัจจัย
ภายนอก ไดแ้ก่ การสรา้งเสรมิระบบนิเวศทางสงัคมและวฒันธรรม  หมายถึง ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเป็น
นามธรรมและรูปธรรมท่ีผูส้งูอายมีุปฏิสมัพนัธ ์ใหค้ณุคา่ คา่นิยม ทัง้เป็นผูถ้กูกระท าและไดก้ระท า
ตอ่สภาพแวดลอ้มของตนเพ่ือก่อใหเ้กิดคณุภาพชีวิต จงึเป็นการจดัการความสมัพนัธก์นัระหวา่งตวั
ผู้สูงอายุเอง กับครอบครวัชุมชน สังคม หรือระบบนิเวศ ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน ทั้งตนเอง 
ชมุชน และสงัคมท่ีผูส้งูอายอุาศยัอยู ่ประกอบดว้ย 1) การมีปฏิสมัพนัธก์บัครอบครวั ชมุชน สงัคม 
เปรียบเหมือนจุดมุน (สามเหล่ียม) ในภาพประกอบ  2) สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก 
และ 3) นโยบายภาครฐั หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนา ซึ่งแทนดว้ยลูกศรชีล้ง อธิบายว่า ปัจจัย
ภายนอกทั้งสามส่วนนี ้สามารถส่งผลต่อความสมดุลของคานซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กระถางดอกไม ้ตน้ไม ้และดอกไม ้อนัหมายถึงคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายนุั่นเอง 

สรุปว่า ผลการศกึษาในส่วนนี ้เป็นชดุความรูท่ี้มอง “คณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ” จากมมุมอง
อย่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นคนนอก (etic view) กวา้งขวาง ครอบคลมุ (general) กบัผูส้งูอายโุดยทั่ว ๆ 
ไป ทกุชมุชน ซึ่งเป็นเหตใุหผู้ว้ิจยัมีความจ าเป็นท่ีจะศกึษาในระยะท่ี 2 เพ่ือใหเ้ขา้ใจความรูเ้ก่ียวกบั
คณุภาพชีวิตผูส้งูอายจุากมมุมอง (viewpoints) ของคนในผา่นวิธีวิทยาควิ 
 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูล ระยะที ่2: วิธีวิทยาคิว 
การวิจยัในส่วนนีใ้ชว้ิธีวิทยาคิวเพ่ือท าใหท้ราบว่ามมุมององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากผูสู้งอายุ

ในบริบทชุมชนวดับางปรงธรรมโชติการาม นัน้เป็นอย่างไร มีองค์ประกอบส่วนใดท่ีเหมือน หรือ
สว่นใดท่ีแตกตา่งกนักบัการวิจยัเชิงคณุภาพในช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 ซึ่งมาจากผูรู้ห้รือผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ผูส้งูอาย ุและผูเ้ป็นหรือผูส้งูวยัอยา่งมีพลงั 

ผูว้ิจัยน าเสนอ น าเสนอผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ลกัษณะขอ้มูลพืน้ฐาน
ดว้ยสถิติเชิงบรรยายของ P set (ผูเ้รียงบตัรรายการ) และ Q set (บตัรรายการ) 2) ผลการวิเคราะห์
มมุมององคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Q-exploratory factor analysis) ไดผ้ลการวิเคราะห ์ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ลักษณะข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงบรรยายของ P set (ผู้เรียงบัตรรายการ) 
และ Q set (บัตรรายการ) 

1.1 ลกัษณะขอ้มลูพืน้ฐานดว้ยสถิตเิชิงบรรยายของ P set (ผูเ้รียงบตัรรายการ)  
ผูสู้งอายุ ท่ีท าการเรียงบตัรรายการ (cards sort) มีจ  านวนทัง้สิน้ 19 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีจ านวน 14 คน และเป็นชาย 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74 และรอ้ยละ 26 ตามล าดบั 
ส าหรบัอายเุฉล่ียของผูเ้รียงบตัรรายการคิวนัน้ เท่ากบั 77.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
เทา่กบั 8.4617 

1.2 ลกัษณะขอ้มลูพืน้ฐานของ Q set (บตัรรายการ)  
บตัรรายการมีจ านวนทัง้หมด 55 ใบ การเรียงบตัรของผูเ้รียงบตัรใหค้า่เฉล่ียการเรียง

บตัรรายการคิว เท่ากบั 0 เน่ืองจากมีการก าหนดการกระจายไวแ้ตแ่รกใหเ้ป็น forced-distribution 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.1798 

เมทริกซส์หสัมพันธ ์(correlation matrix) เพ่ือดสูหสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัเรียง
บตัรรายการระหวา่งผูส้งูอาย ุ19 คน 
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ตาราง 27 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ การจดัเรียงบตัรรายการระหว่างผูสู้งอาย ุ19 คน 
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2. ผลการวิ เคราะห์มุมมององค์ประกอบเชิ งส ารวจ (Q-exploratory factor 
analysis) 

ในส่วนนี ้ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะหต์ามหลกัการวิธีวิทยาคิว (Q factor analysis) 
ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบทั่วไป (R factor analysis) แตกตา่งกนัใน
ส่วนท่ีเมทริกซส์หสัมพันธ์ท่ีไดจ้ากการหาค่านั้นมาจากมุมมองของผู้เรียงบัตร (point of view) 
ไม่ใช่ผลของการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามวิธีปกติทั่วไป ดงัล าดบัการน าเสนอ ดงันี ้1) 
ทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของเมทริกซส์หสมัพนัธท่ี์จะน าไปใชว้ิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 2) การสกัด
องค์ประกอบ 3) การหมุนแกน 4 ) ค านวณคะแนนองค์ประกอบ (factor scores) ของแต่ละ
ขอ้ความคิว 5) ขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ (consensus statements) 6) 
เมทริกซส์หสัมพันธค์ะแนนองคป์ระกอบ (factor score correlations) 7) การตัง้ช่ือองคป์ระกอบ
จากตีความลักษณะของมุมมององคป์ระกอบหรือรูปแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ พิจารณาจาก
คะแนนองคป์ระกอบ รว่มกบัโครงสรา้งเชิงทฤษฎี (construct) ท่ีไดจ้ากการวิจยัชว่งท่ี 1 ระยะท่ี 1 
 

2.1 ทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของเมทริกซส์หสัมพันธ ์
ในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยท าการทดสอบความ

เหมาะสมของขอ้มลูว่าสามารถน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบไดห้รือไม่ โดยพิจารณาว่า 1) เมตรกิซ์
สหสมัพนัธท่ี์ค  านวณไดน้ัน้ เป็นเมตรกิซเ์อกลกัษณ ์(identity matrix) หรือไม่ กลา่วคือ เม่ือทดสอบ
นยัส าคญัแลว้ หากพบวา่มีนยัส าคญัทางสถิต ิหมายความว่าเมตรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้ไม่เป็นเมตรกิซ์
เอกลกัษณ ์มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปได้ ดว้ยสถิติทดสอบ Bartlett 
(Bartlett’s test of sphericity) และ 2) เปรียบเทียบขนาดของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธท่ี์สงัเกตได ้
กับขนาดของสหสัมพันธ์บางส่วน (partial correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เม่ือขจัดความ
แปรปรวนของตวัแปรอ่ืน ๆ ออกไปแลว้ ดว้ยคา่ดชันี KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of 
sampling adequacy) โดยมีเกณฑว์่า ดชันีควรมีคา่เขา้ใกล ้1 ถา้ค่า KMO นอ้ยกว่า 0.5 เมตริกซ์
สหสมัพนัธน์ัน้ ไม่ควรน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปได ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั. 2542: 129; ดษุฎี 
โยเหลา.  2543: 41; ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ. 2546: 8) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS ส าหรับการ
วิเคราะหใ์นสว่นนี ้ดงัแสดงผลการวิเคราะหต์ามตาราง 29 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 28 ทดสอบความเหมาะสมของขอ้มลูก่อนการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

สถติทิดสอบและดัชนี ค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) .819 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 709.359 

df 171 
p. .000 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 29 พบวา่ คา่ดชันี KMO มีคา่สงู คือ เทา่กบั 0.819 
ซึ่งมีค่าเขา้ใกล ้1 สะทอ้นว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปได้ใน
ระดับดีมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 149) และเม่ือพิจารณาสถิติทดสอบ Bartlett ท่ีระดับ

นัยส าคัญ .01 พบว่า มีระดบันัยส าคญัทางสถิติ (2
(171) = 709.359; p < .01) ซึ่งหมายความว่า

เมตริกซส์หสัมพันธ์ท่ีตัง้ไวใ้นการทดสอบสมมุติฐานว่าเป็นเมตริกซเ์อกลักษณ์ (identity matrix) 
นัน้ถกูปฏิเสธ นั่นหมายความว่า เมตรกิซท่ี์น ามาวิเคราะหน์ัน้ไม่เป็นเมตริกซเ์อกลกัษณ ์จึงสามารถ
น าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบตอ่ไปได ้สรุปแลว้ขอ้มลูชดุนี ้มีความเหมาะสมสามารถน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้
 

2.2 การสกัดองคป์ระกอบ 
ผู้วิจัยใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ  (PCA : 

principal component analysis) เม่ือพิจารณาจากภาพ scree plot ดังภาพประกอบ 23 แล้ว 
ประกอบกบัค่าไอเกนเท่ากบั 1 แลว้ พบว่า ในเบือ้งตน้ควรสกดัองคป์ระกอบใหไ้ด ้4 องคป์ระกอบ 
อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองก าหนดองคป์ระกอบใหเ้ป็น 3 และ 5 องคป์ระกอบตามล าดบั 
พบว่า แมว้่าเม่ือก าหนดใหส้กดัองคป์ระกอบได ้5 องคป์ระกอบ แต่มุมมององคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การเรียงบตัรรายการคิวของผูส้งูอาย ุ19 คนนัน้ ส  าหรบัองคป์ระกอบท่ี 5 มีผูร้ว่มวิเคราะหม์ุมมอง
เพียง 1 คน จึงไม่เหมาะสมท่ีจะพิจารณาองคป์ระกอบท่ี 5 เป็น 1 องคป์ระกอบ แมว้่าจะสามารถ
อธิบายร้อยละของความแปรปรวนสะสมได้ 72.155 สูงกว่าเม่ือสกัดองค์ประกอบได้ 4 
องคป์ระกอบซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า คือ มีค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 66.859 ดงัแสดง
ในตาราง 28 ในขณะเดียวกันเม่ือทดลองสกัดองคป์ระกอบให้ได ้3 องคป์ระกอบ แม้ว่าแต่ละ
องคป์ระกอบจะมีคนก าหนดใหค้วามหมาย วิเคราะหม์มุมององคป์ระกอบจ านวน 6 คน 4 คน และ 
5 คน ตามล าดบั แมก้ระนัน้เม่ือพิจารณาค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมซึ่งสามารถอธิบาย
มมุมององคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายไุดเ้พียง รอ้ยละ 60.542 ซึ่งสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 
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(ยุทธ ไกยวรรณ์.  2556) ท่ีควรพิจารณายอมรบัให้เป็น 1 องคป์ระกอบไดเ้พียงเล็กน้อย ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจสกัดองคป์ระกอบใหไ้ด ้4 องคป์ระกอบ ดงัเหตผุลท่ีไดใ้หไ้วข้า้งตน้ ดงัแสดงผล
การวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าการร่วมกัน  (communality) จ  านวนองค์ประกอบ (component) 
ค่าไอเกน (eigen values) ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (% of variance) ค่ารอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสมในแต่ละข้อและและแต่ละองค์ประกอบ (cumulative % of variance) ของ
ผูส้งูอายท่ีุท าการเรียงบตัรรายการควิ 19 คน ปรากฏผลดงัตาราง 30 และตาราง 31 ตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 22 scree plot ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
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ตาราง 29 คา่การรว่มกนัก่อนและหลงัสกดัองคป์ระกอบ 

คนที ่
คา่การรว่มกนัของ 

การสกดัองคป์ระกอบ 
ก่อนสกดั หลงัสกดั 

1 1 0.78178 
2 1 0.62520 
3 1 0.76147 
4 1 0.68089 
5 1 0.80111 
6 1 0.54530 
7 1 0.62333 
8 1 0.75920 
9 1 0.73157 
10 1 0.75544 
11 1 0.71414 
12 1 0.57846 
13 1 0.80366 
14 1 0.70573 
15 1 0.73820 
16 1 0.61449 
17 1 0.51236 
18 1 0.36007 
19 1 0.61074 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 30 จะเห็นไดช้ดัว่าการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขส าคญั (PCA) นัน้ ก่อนการสกดัองคป์ระกอบจะมีค่าความรว่มกนัเท่ากบั 1 และ
เม่ือท าการสกดัองคป์ระกอบแลว้ คา่การรว่มกนัจะเปล่ียนไปเกิดจากการสรา้งตวัแปรองคป์ระกอบ
(component) ท่ีไดจ้ากวิธีนีจ้ะไมมี่ความสมัพนัธก์นัเลย   
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ตาราง 30 จ านวนองคป์ระกอบ  คา่ไอเกน  คา่รอ้ยละของความแปรปรวน  คา่รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสมในแตล่ะขอ้และแตล่ะองคป์ระกอบหลงัสกดัองคป์ระกอบ 

คนที ่
คา่ไอเกนเริม่ตน้ 

ผลรวมของน า้หนกัองคป์ระกอบยกก าลงัสอง 
หลงัสกดัองคป์ระกอบ 

คา่ไอเกน 
รอ้ยละของ 

ความแปรปรวน 
รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสม 

คา่ไอเกน 
รอ้ยละของ 

ความแปรปรวน 
รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 8.419 44.312 44.312 8.419 44.312 44.312 
2 1.806 9.505 53.816 1.806 9.505 53.816 
3 1.278 6.725 60.542 1.278 6.725 60.542 
4 1.200 6.317 66.859 1.200 6.317 66.859 
5 1.006 5.297 72.155    
6 0.834 4.389 76.545    
7 0.811 4.270 80.814    
8 0.746 3.925 84.739    
9 0.538 2.832 87.571    
10 0.482 2.538 90.108    
11 0.429 2.260 92.368    
12 0.357 1.880 94.248    
13 0.274 1.443 95.690    
14 0.244 1.283 96.973    
15 0.188 0.990 97.963    
16 0.176 0.927 98.890    
17 0.091 0.479 99.368    
18 0.088 0.466 99.834    
19 0.032 0.166 100.000    

 
ผลการวิเคราะหท่ี์ปรากฏในตาราง 31 เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล พบว่า ผูส้งูอายท่ีุ

ท าการเรียงบตัรรายการคิวทัง้ 19 คน สามารถใหค้วามหมายเป็นมมุมององคป์ระกอบท่ีรว่มกนัใน
เบือ้งตน้ไดจ้  านวน 4 องคป์ระกอบ (component) พิจารณาจากขอ้ท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 จาก
ค่าไอเกนเริ่มตน้เป็นส าคญั โดยมีพิสัยของค่าไอเกนระหว่าง 1.200 ถึง 8.419 และเม่ือพิจารณา
ต่อไปถึงผลรวมของน า้หนักองคป์ระกอบ ยกก าลังสองหลังจากสกัดองคป์ระกอบ จะไดค้วาม
แปรปรวนก่อนการหมนุแกนองคป์ระกอบ โดยท่ีมมุมององคป์ระกอบทัง้ 4 นี ้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 66.859 ของความแปรปรวนทัง้หมด 
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2.3 การหมุนแกน 
ผู้วิจัยใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิ ธีแวริแมกซ ์

(varimax method) ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันในชุมชน (community) ผู้ใช้วิธีวิทยาคิว จึงได้มีการ
พฒันาซอฟแวรเ์ฉพาะเพ่ือใชง้าน ดงัท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ โปรแกรม PQ Method 
(Schmolck.  2014) ร่ ว ม กั บ  Ken-Q analysis ซึ่ ง เ ป็ น  web-based application (Banasick.  
2019) ส  าหรับการหมุนแกนแบบท่ีเลือกใช้นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายโครงสรา้งของมุมมอง
องคป์ระกอบ ใหง้่ายตอ่การแปลความหมาย ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตาราง 32 และ 33 

ตาราง 31 จ านวนองคป์ระกอบ  คา่ไอเกน  คา่รอ้ยละของความแปรปรวน  คา่รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสมในแตล่ะขอ้และแตล่ะองคป์ระกอบหลงัหมนุแกน 

คนท่ี 
คา่ไอเกนเริม่ตน้ 

ผลรวมของน า้หนกัองคป์ระกอบยกก าลงัสอง 
หลงัหมนุแกน 

คา่ไอเกน 
รอ้ยละของ 

ความแปรปรวน 
รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสม 

คา่ไอเกน 
รอ้ยละของ 

ความแปรปรวน 
รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 8.419 44.312 44.312 4.155 21.866 21.866 
2 1.806 9.505 53.816 3.535 18.608 40.474 
3 1.278 6.725 60.542 3.216 16.926 57.400 
4 1.200 6.317 66.859 1.797 9.458 66.859 
5 1.006 5.297 72.155    
6 0.834 4.389 76.545    
7 0.811 4.270 80.814    
8 0.746 3.925 84.739    
9 0.538 2.832 87.571    
10 0.482 2.538 90.108    
11 0.429 2.260 92.368    
12 0.357 1.880 94.248    
13 0.274 1.443 95.690    
14 0.244 1.283 96.973    
15 0.188 0.990 97.963    
16 0.176 0.927 98.890    
17 0.091 0.479 99.368    
18 0.088 0.466 99.834    
19 0.032 0.166 100.000    
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ผลการวิเคราะหท่ี์ปรากฏในตาราง 32 เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล พบว่า ผูส้งูอายท่ีุ
ท าการเรียงบตัรรายการคิวทัง้ 19 คน สามารถใหค้วามหมายเป็นมมุมององคป์ระกอบท่ีรว่มกนัใน
ไดจ้  านวน 4 องคป์ระกอบ (component) พิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 จาก
ค่าไอเกนเริ่มตน้เป็นส าคัญ  เม่ือท าการสกัดองคป์ระกอบและหมุนแกนแล้ว พบว่า มีพิสัยของ
ค่าไอเกนระหว่าง 1.797 ถึง 4.155 แมว้่าเม่ือหมุนแกนแลว้จะท าใหค้วามสามารถในการอธิบาย
ของมุมมององค์ประกอบ 1 ลดลงจากเดิม 8.419 มาเป็น 4.155 แต่สามารถท าให้มุมมอง
องคป์ระกอบท่ีเหลืออีก 3 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตไดม้าก
ขึน้ จากเดิมรอ้ยละ 1.806, 1.278 และ 1.200 ไปเป็น 3.535, 3.216 และ 1.797 ส  าหรบัมุมมอง
องคป์ระกอบ 1 2 และ 3 ตามล าดับ และมุมมององคป์ระกอบทั้ง 4 นี  ้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 66.859 ของความแปรปรวนทัง้หมด 
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ตาราง 32 น า้หนกัองคป์ระกอบจากการหมนุแกนแบบมมุฉาก ดว้ยวิธีแวรแิมกซ  ์

คนที ่
องคป์ระกอบ (component) ผลรวมของน า้หนกั

องคป์ระกอบยกก าลงัสอง 

ของแตล่ะองคป์ระกอบ (h2) 
มมุมอง 

องคป์ระกอบ 1 
มมุมอง 

องคป์ระกอบ 2 
มมุมอง 

องคป์ระกอบ 3 
มมุมอง 

องคป์ระกอบ 4 
1 0.005 0.361 0.766 0.254 0.782 
2 0.459 0.381 0.417 0.309 0.625 
3 0.404 0.162 0.756 0.006 0.762 
4 0.729 0.327 0.206 0.001 0.681 
5 0.463 0.225 0.732 -0.005 0.801 
6 0.715 -0.007 0.177 0.050 0.545 
7 0.744 -0.108 0.230 0.069 0.623 
8 0.144 0.340 0.779 0.127 0.759 
9 0.392 0.692 0.309 -0.068 0.732 
10 0.745 0.375 0.111 0.217 0.755 
11 -0.036 0.757 0.237 0.289 0.714 
12 0.354 0.380 0.407 0.378 0.579 
13 0.741 0.493 0.046 0.098 0.804 
14 0.211 0.730 0.353 -0.061 0.706 
15 0.629 0.298 0.472 0.177 0.738 
16 -0.021 -0.230 0.061 -0.747 0.615 
17 0.152 0.611 0.116 0.320 0.512 
18 0.295 -0.013 0.400 0.337 0.360 
19 0.126 0.018 0.277 0.720 0.611 

ผลรวมของน า้หนกั
องคป์ระกอบ 
ยกก าลงัสอง 
หลงัหมนุแกน 

4.155 3.215 3.535 1.797  

รอ้ยละของ 
ความแปรปรวน 
ท่ีอธิบายได ้

21.866 18.608 16.926 9.458 
รวม 

66.859 % 

* ส่วนที่แรเงา คือ ผู้ที่ เป็นคนก าหนดคุณลักษณะมุมมององค์ประกอบ (factor characteristics) ร่วมกัน 
ในแตล่ะองคป์ระกอบ 

ผลการวิเคราะหต์ามตามราง 32 การหมุนแกนแบบมุมฉาก ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ ได้
มุมมององคป์ระกอบท่ีเหมาะสมจ านวน 4 องคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบจะมีผูสู้งอายุให้
ความหมายต่อคุณภาพชีวิต ตามบัตรรายการ โดยก าหนดคุณลักษณะมุมมององคป์ระกอบ 
(factor characteristics) ร่วมกัน ตามมุมมององคป์ระกอบท่ี 1, 2, 3 และ 4 เป็นจ านวน 6, 4, 4 
และ 2 คน ในแตล่ะองคป์ระกอบ ตามล าดบั  
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การหมุนแกนนี้ช่วยอธิบายโครงสรา้งของมุมมององคป์ระกอบให้สามารถ แปล
ความหมายไดง้่ายขึน้ เปรียบเทียบค่าไอเกนในตาราง 31 จากเดิม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.419, 1.806, 
1.278 และ 1.200 ตามล าดบั เม่ือหมนุแกนแลว้คา่ไอเกนเปล่ียนไปเป็น 4.155, 3.215, 3.535 และ 
1.797 ดงัตาราง 33 ตามล าดบั 
 

2.4 คะแนนองคป์ระกอบ (factor scores) ของแต่ละข้อความคิว 
เพ่ือไปสู่การจดัขอ้ความคิวจากบตัรรายการใหเ้ป็นกลุ่ม ตามมุมมององคป์ระกอบท่ี

ไดจ้ากการสกัดองคป์ระกอบและหมุนแกนแลว้ จึงตอ้งท าการค านวณหาคา่คะแนนองคป์ระกอบ
ของแต่ละขอ้ความ จากค่ามาตรฐาน (Z-score) แลว้จึงน าจัดเขา้มุมมององคป์ระกอบต่อไป ดงั
แสดงผลการวิเคราะหป์รากฏในตาราง 34 ดงันี ้

ตาราง 33 คะแนนองคป์ระกอบของแตล่ะขอ้ความคิว จ าแนกตามมมุมององคป์ระกอบ 

ขอ้ความที ่
คะแนนองคป์ระกอบ (Z-score) ของแตล่ะขอ้ความควิ จ าแนกตามมมุมององคป์ระกอบ 

มมุมององคป์ระกอบ 1 มมุมององคป์ระกอบ 2 มมุมององคป์ระกอบ 3 มมุมององคป์ระกอบ 4 

1 2.38 0.89 1.51 -1.72 
2 1.06 0.66 1.24 1.25 
3 2.19 0.74 1.41 0.75 
4 1.92 0.97 1.33 0.75 
5 1.72 0.30 1.34 0.37 
6 0.58 -0.12 0.54 -1.90 
7 0.93 0.70 0.75 -0.50 
8 1.18 1.10 0.38 0.88 
9 0.55 0.70 -1.00 -1.87 
10 -0.14 0.48 0.02 0.90 
11 -1.25 -0.46 0.67 0.75 
12 -0.78 0.55 1.39 -0.64 
13 0.19 -0.40 1.65 0.90 
14 -0.34 0.28 0.40 0.40 
15 -0.14 0.40 -0.02 0.24 
16 -0.41 1.29 0.15 0.22 
17 -1.61 -1.78 -1.99 -2.05 
18 -1.54 -2.35 -2.18 -1.65 
19 -1.50 -2.03 -2.01 -1.28 
20 -1.37 -1.94 -1.73 -0.80 
21 0.80 0.67 0.60 -0.92 



  153 

ตาราง 34 คะแนนองคป์ระกอบของแตล่ะขอ้ความคิว จ  าแนกตามมมุมององคป์ระกอบ (ตอ่)  

ขอ้ความที ่
คะแนนองคป์ระกอบ (Z-score) ของแตล่ะขอ้ความควิ จ าแนกตามมมุมององคป์ระกอบ 

มมุมององคป์ระกอบ 1 มมุมององคป์ระกอบ 2 มมุมององคป์ระกอบ 3 มมุมององคป์ระกอบ 4 

22 0.40 0.74 0.27 0.33 
23 -0.09 0.23 -0.50 -0.73 
24 -0.15 1.55 1.05 1.32 
25 -1.05 -0.27 -1.63 -0.80 
26 0.26 0.20 0.75 0.88 
27 -0.26 -1.74 -0.74 -1.50 
28 0.35 -1.59 -0.46 -0.40 
29 0.14 0.29 0.06 0.77 
30 0.31 0.54 -0.73 -0.62 
31 0.26 0.31 0.42 -0.18 
32 0.45 0.23 0.60 0.37 
33 -0.64 0.24 0.11 -0.77 
34 -0.03 0.13 0.51 -0.18 
35 -0.07 0.02 0.41 1.90 
36 -0.88 -0.36 -1.46 -1.12 
37 -1.47 0.20 -0.68 0 
38 -1.79 -0.03 0.87 -0.55 
39 0.39 -1.75 -0.68 0.48 
40 0.79 -0.09 -0.41 0.44 
41 0.37 0.47 0.90 -0.02 
42 -1.53 -0.24 -0.89 -1.08 
43 0.68 -0.46 1.51 -0.60 
44 0.06 0.90 0.78 -0.37 
45 0.64 -1.69 -1.12 1.12 
46 0.67 1.54 0.50 0.42 
47 0 -0.12 -1.29 1.52 
48 0.67 1.24 -0.01 0.84 
49 0 0.36 0.16 0.80 
50 -1.66 -1.69 -0.54 -0.70 
51 -1.22 -0.40 -0.60 1.35 
52 -1.37 -1.24 -0.47 0.31 
53 0.09 -0.65 -1.16 0.44 
54 0.89 1.72 0.48 0.18 
55 0.37 0.72 -0.43 2.05 
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2.5 ข้อความทีเ่ป็นลักษณะร่วมของมุมมององคป์ระกอบ  
ก่อนท่ีจะแยกข้อความให้เป็นกลุ่ม ตามมุมมององคป์ระกอบ ด้วยการพิจารณา

คะแนนองคป์ระกอบ (Z-score) ของแต่ละขอ้ความ ตามตาราง 33 น าไปทดสอบนยัส าคญั และ
พิจารณาค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ พบว่า มีขอ้ความท่ีผูเ้รียงบตัรมีความเห็นร่วมกันทุกคน ทุกคน
เห็นตรงกัน ซึ่งหลกัการของวิธีวิทยาการคิว เป็นการใชมุ้มมองของผูเ้รียงบตัรท่ีมีต่อขอ้ความ เพ่ือ
แยกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามมุมมอง/ความเห็นท่ีมีต่อข้อความท่ีท าการเรียง (sort) ดังนั้น 
ขอ้ความท่ีคนทุคนให้ความส าคญั มีความเห็นตรงกัน ขอ้ความนัน้ ๆ จึงไม่สามารถแยกบุคคล
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได ้ขอ้ความนัน้ ๆ มีความส าคญัตามมุมมองของคนท่ีเรียงบตัรทุกคน เหมือน ๆ 
กันหมดนั่นเอง ข้อความเหล่านี ้เรียกว่า ขอ้ความที่เป็นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ 
(consensus statements) ซึ่งตรงกนัขา้มกบัขอ้ความอีกประเภท ท่ีสามารถจ าแนกบคุคลออกเป็น
กลุ่ม ๆ ได ้ขอ้ความเหล่านี ้เรียกว่า ขอ้ความจ าแนกตามมุมมององค์ประกอบ (distinguishing 
statements) นั่นก็คือ ขอ้ความท่ีจะไปเป็นขอ้ความท่ีแสดงมมุมององคป์ระกอบ ตอ่ไป 

ผูว้ิจยัท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติคะแนนองคป์ระกอบของขอ้ความแตล่ะขอ้ ท่ี
ระดบั .05 และ .01 ไดข้อ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมุมมององคป์ระกอบ จ านวน 16 ขอ้ความ 
ดงัปรากฏในตาราง 35  
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ตาราง 34 คะแนนองคป์ระกอบของขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ 

   
ขอ้ความที ่

ขอ้ความที่เป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
(Z-score) ตามมมุมอง

องคป์ระกอบ 1 

คะแนนองคป์ระกอบ 
(Z-score) ตามมมุมอง

องคป์ระกอบ 2 

คะแนนองคป์ระกอบ 
(Z-score) ตามมมุมอง

องคป์ระกอบ 3 

คะแนนองคป์ระกอบ 
(Z-score) ตามมมุมอง

องคป์ระกอบ 4 

2 1.057 0.665 1.243 1.254 
8 1.180 1.100 0.380 0.879 
14 -0.340 0.277 0.400 0.398 
15 -0.144 0.398 -0.019 0.245 
17 -1.612 -1.776 -1.989 -2.049 
18 -1.540 -2.350 -2.180 -1.652 
19 -1.497 -2.032 -2.014 -1.277 
22 0.400 0.738 0.270 0.329 
23 -0.092 0.230 -0.500 -0.730 
26 0.257 0.201 0.752 0.879 
29 0.141 0.290 0.062 0.772 
31 0.260 0.314 0.415 -0.176 
32 0.454 0.234 0.598 0.374 
34 -0.033 0.130 0.514 -0.176 
41 0.369 0.474 0.900 -0.020 
49 0 0.357 0.157 0.800 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 35 พบว่า ไม่พบนยัส าคญัทางสถิติของขอ้ความทัง้ 16 
ขอ้นี ้นั่นย่อมแสดงว่า แต่ละบุคคลท่ีเรียงบตัร มีความเห็นต่อขอ้ความ ไปในท านองเดียวกัน ไม่
แตกต่างกันในแต่ละขอ้ความ จึงสะท้อนว่าขอ้ความเหล่านี ้ไม่สามารถจ าแนกบุคคล  ออกเป็น
กลุ่มๆ ได้ หรือกล่าวได้ว่า เม่ือพิจารณาแต่ละข้อความแล้ว ผู้สูงอายุท่ีเรียงบัตรรายการให้
ความส าคญัตอ่ขอ้ความตามมมุมองของตนเหมือน ๆ กนัหมดนั่นเอง  

ส าหรับตาราง 36 แสดงถึงข้อความ ทั้ง 16 ข้อความ ว่ามีข้อความอะไรบ้างท่ีไม่
สามารถจ าแนกผูส้งูอายท่ีุเรียงขอ้ความนี ้ออกเป็นกลุม่ ๆ ตามมมุมองของผูเ้รียงได ้
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ตาราง 35 ขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ (consensus statements) 

ข้อความที ่ ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 

2 ฉนัท ากิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตวัของฉนัเอง 

8 ถา้ฉนัจะจากโลกนีไ้ป ก็จะจากไปดว้ยความสขุ 

14 ฉนัยงัมีความจ าเป็นตอ้งจนุเจือเงินของฉนัใหก้บัคนในครอบครวั 

15 ฉนัพอใจตอ่การไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน 

17 ฉนัพอใจจากการรบัรูข้า่วสารผา่นสือ่ตา่ง ๆ ผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์เช่น ไลน ์หรอืเฟซบุ๊ก 

18 ฉนัพอใจจากการรบัรูข้า่วสารผา่นสือ่ตา่ง ๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน ์หนงัสอืพิมพ ์ 

19 ฉนัพอใจที่ไดค้ยุกบัเพื่อน ๆ หรอืคนในครอบครวัผา่นสือ่ตา่ง ๆ เชน่ โทรศพัท ์ไลนห์รอืเฟซบุ๊ก 

22 ที่พกัอาศยัของฉนั ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

23 การเดินทางจากที่พกัอาศยัของฉนั ดว้ยระบบขนสง่สาธารณะเป็นไปดว้ยความสะดวกสบาย 

26 ฉนัจะกระตือรอืรน้ท่ีจะไปเขา้รว่ม เมื่อทราบวา่มกีารจดัอบรมความรูด้า้นสขุภาพ 

29 คนในครอบครวัของฉนั ใหอ้ิสระในการตดัสนิใจตอ่การเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชน 

31 แมฉ้นัจะมเีงินไมม่าก แตฉ่นัก็สามารถบรหิารจดัการเงินท่ีมี ใหใ้ชจ้่ายไดเ้พียงพอ 

32 แมล้กูหลานหรอืครอบครวัจะไมไ่ดใ้หเ้งินทองฉนั  ฉนัก็สามารถบรหิารจดัการเงินท่ีมีอยู ่ 
ใหใ้ชจ้่ายไดเ้พยีงพอ 

34 ฉนัรบัรูไ้ดว้า่ ในท่ีพกัที่ฉนัอาศยัอยูม่ีความปลอดภยั 

41 สมาชิกในครอบครวัของฉนั ใหก้ารดแูลฉนัดา้นรา่งกายเป็นอยา่งดี 

49 ฉนัสามารถเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมที่ภาครฐัจดัให ้

 
2.6 เมทริกซส์หสัมพันธค์ะแนนองคป์ระกอบ (factor score correlations)  
เม่ือแยกขอ้ความท่ีไม่สามารถจดัลงในมุมมององคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่ง ท่ี

เรียกว่า ขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ ออกมาแลว้ ท่ีเหลือจะเป็นขอ้ความท่ี
จะใชพ้ิจารณาในการตัง้ช่ือองคป์ระกอบต่อไป ก่อนจะไปถึงขัน้ตอนนัน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์
สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ เพ่ือดวูา่ความสมัพนัธข์องมมุมององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการหาคา่
สหสมัพนัธค์ะแนนนองคป์ระกอบระหวา่งกนัวา่มีลกัษณะเป็นเชน่ไร ดงัแสดงตามตาราง 37 
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ตาราง 36 เมทรกิซส์หสมัพนัธค์ะแนนองคป์ระกอบ 

มมุมององคป์ระกอบ 
มมุมอง

องคป์ระกอบ 
1 

มมุมอง
องคป์ระกอบ 

2 

มมุมอง
องคป์ระกอบ 

3 

มมุมอง
องคป์ระกอบ 

4 
มมุมององคป์ระกอบ 1 1    
มมุมององคป์ระกอบ 2 0.5328 1   
มมุมององคป์ระกอบ 3 0.5794 0.6322 1  
มมุมององคป์ระกอบ 4 0.2578 0.3344 0.3088 1 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 37 พบว่า หลังจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์มุมมอง
องคป์ระกอบแลว้ พบวา่ จะไดอ้งคป์ระกอบท่ีเกิดจากมมุมองของผูส้งูอายท่ีุเรียงบตัรรายการทัง้ 19 
คน จ านวน 4 องคป์ระกอบ โดยท่ีมมุมององคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์นัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ มมุมอง
องค์ประกอบท่ี 2 กับมุมมององค์ประกอบท่ี  3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.6322 
รองลงมาคือ มุมมององคป์ระกอบท่ี 1 กับ มุมมององคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
เทา่กบั 0.5794 สว่นมมุมององคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์นันอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ มมุมององคป์ระกอบ
ท่ี 1 กบั มมุมององคป์ระกอบท่ี 4 ซึ่งมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เทา่กบั 0.2578 
 

2.7 การตั้งชื่อองคป์ระกอบ 
การตัง้ช่ือองคป์ระกอบของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบคิว มีลักษณะพืน้ฐาน

ทั่วไป คลา้ยกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบอาร ์กลา่วคือ พิจารณาจากคา่น า้หนกัองคป์ระกอบ 
(factor loading) หลงัสกดัและหมนุแกนแลว้ แต่ลกัษณะพิเศษอย่างหนึ่งท่ีแตกต่าง คือ การสรา้ง
องคป์ระกอบของการวิเคราะหแ์บบคิวนี ้เป็นการพิจารณาจากมุมมองท่ีรว่มกนัของผูเ้รียงบตัร ซึ่ ง
ไม่ว่าลกัษณะพืน้ฐานของระดบัการวดัอยู่ในมาตรวดัเรียงอนัดบั (ordinal) อนัเกิดมาจากการเรียง
บัตรรายการคิว (Q sort) ก็ดี เมทริกซส์หสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แทนท่ีจะเป็นระหว่างตวัแปร ก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเสนอขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่ม
ของมุมมององคป์ระกอบ (consensus statements) ท่ีจะใหร้ายละเอียดสารสนเทศมากกว่าการ
จัดกลุ่มความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปร หรือการลดจ านวนตัวแปรเม่ือเทียบกับการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบแบบอาร ์โดยทั่วไป ดงันัน้ลกัษณะเดน่นีเ้องท่ีเป็นขัว้ตรงขา้มของข้อความท่ี
เป็นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ เราจะเรียกว่า ข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
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องคป์ระกอบ (dominant statements) ซึ่งคุณสมบัตินีเ้องท่ีใช้เป็นตวัก าหนดร่วมในการตีความ
ลกัษณะของมมุมององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์นอกเหนือไปจากการพิจารณาคา่คะแนน
องคป์ระกอบ (factor scores: Z-score) รว่มกบัโครงสรา้งเชิงทฤษฎี (construct) ท่ีใชใ้นการสรา้ง
บตัรรายการซึ่งตอ้งครอบคลมุเรื่องท่ีจะศกึษา (concourse) ในท่ีนี ้ผูว้ิจยัไดจ้ากผลการวิจยัขัน้ท่ี 1 
ระยะท่ี 1 เป็น concourse ของบตัรรายการ 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิ เคราะห์เรียงล าดับไปแต่ละองค์ประกอบ โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะน าเสนอถึง 1) เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของการเรียงบัตรรายการคิว (cards sort 
correlation) ของคน (P) ท่ีเป็นผูใ้หค้วามหมาย วิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบ ว่าคนท่ีวิเคราะห์
มมุมององคป์ระกอบ(เหล่า)นัน้ ไดใ้หค้วามหมายองคป์ระกอบนัน้ ๆ เหมือนกนัมากนอ้ยเพียงใด ดู
ได้จากค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ จากนั้น  2) ข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
องคป์ระกอบ ซึ่งถูกก าหนดจากค่าคะแนนการเรียงบัตร (Q-sort value) คะแนนองคป์ระกอบ 
(factor score: Z-score) และการมีนัยส าคญัทางสถิติ จากนัน้จึงน าโครงสรา้งเชิงทฤษฎีท่ีใชใ้น
การสรา้งขอ้ความนัน้ ๆ มารว่ม 3) ตัง้ช่ือองคป์ระกอบ และพิจารณาว่าจะยงัคงเก็บขอ้ความนัน้ ๆ 
ไวห้รือตดัทิง้ออกไปจากมุมมององคป์ระกอบท่ีก าลงัพิจารณาอยู่  ซึ่งจะน าเสนอเป็นส่วนสุดทา้ย 
หลงัจากน าเสนอสว่นท่ี 1) และ 2) ครบทกุองคป์ระกอบแลว้ 
 

2.7.1 เมทริกซส์หสัมพันธข์องการเรียงบัตรรายการคิว 

ตาราง 37เมทรกิซส์หสมัพนัธข์องการเรียงบตัรรายการคิว - มมุมององคป์ระกอบ 1 

คนที่เรยีง
บตัรรายการ 

4 6 7 10 13 15 

4 1.00      
6 0.51 1.00     
7 0.36 0.52 1.00    
10 0.66 0.39 0.48 1.00   
13 0.65 0.44 0.49 0.82 1.00  
15 0.72 0.49 0.57 0.61 0.62 1.00 

หลังจากท่ีผู้สูงอายุทั้ง 19 คนร่วมกันเรียงบัตรรายการข้อความจ านวน 55 
ขอ้ความแล้ว น าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ได้มุมมององคป์ระกอบท่ีชัดเจนจ านวน 4 มุมมอง
องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีท  าการเรียง
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บตัรรายการจ านวน 6 คนท่ีรว่มกนัวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบ 1  โดยท่ีผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 
10 และ 13 มีลักษณะการเรียงบตัรไปในทิศทางเดียวกันมากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
เท่ากับ 0.82 รองลงมาคือ ผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 4 กับ 15 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์เท่ากับ 
0.72 ในขณะท่ีผู้เรียงบัตรรายการคนท่ี 4 กับ 7 ถึงแม้จะมีลักษณะการเรียงบัตรไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความสัมพันธก์ันน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับคนอ่ืน ๆ คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
เทา่กบั 0.36  

ตาราง 38 เมทรกิซส์หสมัพนัธข์องการเรียงบตัรรายการคิว - มมุมององคป์ระกอบ 2 

คนที่เรยีง
บตัรรายการ 

9 11 14 17 

9 1.00    
11 0.49 1.00   
14 0.76 0.48 1.00  
17 0.42 0.58 0.36 1.00 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีท  าการเรียง
บตัรรายการจ านวน 4 คนท่ีรว่มกนัวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบ 2  โดยท่ีผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 
9 และ 14 มีลักษณะการเรียงบัตรไปในทิศทางเดียวกันมากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
เท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ ผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 11 กบั 17 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากับ 
0.58 ในขณะท่ีผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 14 กับ 17 ถึงแม้จะมีลักษณะการเรียงบตัรไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความสัมพันธก์ันน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับคนอ่ืน ๆ คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
เทา่กบั 0.36  

ตาราง 39 เมทรกิซส์หสมัพนัธข์องการเรียงบตัรรายการคิว - มมุมององคป์ระกอบ 3 

คนที่เรยีง
บตัรรายการ 

1 3 5 8 

1 1    
3 0.54 1   
5 0.56 0.95 1  
8 0.72 0.6 0.62 1 



  160 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีท  าการเรียง
บตัรรายการจ านวน 4 คนท่ีรว่มกนัวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบ 3  โดยท่ีผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 
3 และ 5 มีลกัษณะการเรียงบตัรไปในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสดุ มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เทา่กบั 
0.95 รองลงมาคือ ผู้เรียงบัตรรายการคนท่ี 1 กับ 8 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.72 
ในขณะท่ีผูเ้รียงบตัรรายการคนท่ี 1 กบั 3 ถึงแมจ้ะมีลกัษณะการเรียงบตัรไปในทิศทางเดียวกนั แต่
มีความสมัพนัธก์นันอ้ยท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัคนอ่ืน ๆ คือ มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เทา่กบั 0.54 

ตาราง 40 เมทรกิซส์หสมัพนัธข์องการเรียงบตัรรายการคิว - มมุมององคป์ระกอบ 4 

คนที่เรยีง
บตัรรายการ 

16 19 

16 1  
19 -0.41 1 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีท  าการเรียง
บตัรรายการจ านวน 2 คนท่ีร่วมกันวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบ 4  โดยท่ีผูเ้รียงบตัรรายการทัง้
สองท่าน มีลกัษณะการเรียงบตัรไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั -
0.41  
 

2.7.2 ข้อความทีโ่ดดเด่นตามมุมมององคป์ระกอบ (dominant statements) 
 

ในหัวขอ้ท่ีผ่านมา ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหท่ี์เก่ียวขอ้กับบุคคลท่ีเรียง
บตัร หรือ P set ในส่วนนีจ้ะท าการน าเสนอผลการวิเคราะหท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความในบตัรรายการ 
หรือ Q set นั่นเอง เป็นการน าเสนอข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมององคป์ระกอบ จ าแนกตาม
มมุมององคป์ระกอบทีละองคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบ ดงัจะน าเสนอปรากฏตามตาราง 42 43 
44 และ 45 ตามล าดบั 
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ตาราง 41 ขอ้ความท่ีโดดเดน่ตามมมุมององคป์ระกอบ - มมุมององคป์ระกอบ 1 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

1 ฉนัมีความภมูิใจในความเป็นตวัฉนั 2.38** 

3 ครอบครวัของฉนัใหค้วามเคารพฉนั 2.19* 

43 สมาชิกในครอบครวัของฉนั ใหก้ารดแูลเอาใจใส ่หว่งใยฉนัเป็นอยา่งดี 0.68** 

24 เพื่อนบา้นของฉนัรกัใครช่อบพอเป็นมิตรตอ่กนัดี -0.15** 

11 ความเสือ่มของรา่งกายฉนัไมเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินชีวติปกตปิระจ าวนั -1.25* 

37 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ แกแ่ลว้ก็อยูบ่า้นไมต่อ้งไปท าอะไร -1.47* 

38 โรคประจ าตวัที่ฉนัมี หลายครัง้ท าใหฉ้นัทอ้แทไ้มอ่ยากมชีีวติอยูต่อ่ -1.79** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 42 พบว่า มีข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
องคป์ระกอบ 1 จ านวน 7 ขอ้ความ และมีพิสัยของคะแนนองคป์ระกอบ (Z-Score) ตัง้แต่ -1.79 
ถึง 2.38 

ตาราง 42 ขอ้ความท่ีโดดเดน่ตามมมุมององคป์ระกอบ - มมุมององคป์ระกอบ 2 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

54 การไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ื่นท าใหฉ้นัภาคภมูิใจ 1.72** 

46 ฉนัช่วยสมาชิกในครอบครวัท างานบา้นเท่าที่สามารถท าได ้เช่น ปัดกวาดเช็ดถหูรอืดแูลเลีย้งหลาน 1.54** 

16 ฉนัพอใจตอ่การไดเ้ขา้รว่มในพิธีตา่ง ๆ ของชมุชน ในฐานะผูห้ลกัผูใ้หญ่ 1.29** 

12 แมว้า่ฉนัมีโรคประจ าตวัแตฉ่นัก็สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ 0.55* 

11 ความเสือ่มของรา่งกายฉนัไมเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินชีวติปกตปิระจ าวนั -0.46* 

28 ชมุชนของฉนั เปิดโอกาส ใหฉ้นัไดท้ าหรอืรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ -1.59** 

39 ชมุชนหรอืทอ้งถ่ินของฉนั สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายรุวมตวักนัเพื่อจดักิจกรรม -1.75** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 43 พบว่า มีข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
องคป์ระกอบ 2 จ านวน 7 ขอ้ความ และมีพิสัยของคะแนนองคป์ระกอบ (Z-Score) ตัง้แต่ -1.75 
ถึง 1.72 

ตาราง 43 ขอ้ความท่ีโดดเดน่ตามมมุมององคป์ระกอบ - มมุมององคป์ระกอบ 3 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

43 สมาชิกในครอบครวัของฉนั ใหก้ารดแูลเอาใจใส ่หว่งใยฉนัเป็นอยา่งดี 1.51** 

12 แมว้า่ฉนัมีโรคประจ าตวัแตฉ่นัก็สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ 1.39* 

38 โรคประจ าตวัที่ฉนัมี หลายครัง้ท าใหฉ้นัทอ้แทไ้มอ่ยากมชีีวติอยูต่อ่ 0.87** 

48 ฉนัเห็นดว้ยกบัท่ีวา่ การมเีพื่อนบา้นท่ีดีเสมือนมีรัว้ที่แขง็แรง ดงันัน้ฉนัจึงสรา้ง
ไมตรกีบัเพื่อนบา้นเสมอ 

-0.01* 

55 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ ถงึแมจ้ะหารายไดไ้มไ่ด ้แตก่ารช่วยท างานบา้น ก็เป็นการลด
คา่ใชจ้า่ยในบา้นได ้

-0.43* 

39 ชมุชนหรอืทอ้งถ่ินของฉนั สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายรุวมตวักนัเพื่อจดักิจกรรม -0.68** 

9 ฉนัไมก่งัวลใจตอ่ความตายที่จะเกิดกบัฉนั -1.00* 

47 บอ่ยครัง้ที่ฉนัวติกกงัวลเก่ียวกบัลกูหลาน จนรูส้กึไดว้า่ฉนัเป็นทกุข ์ -1.29** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 44 พบว่า มีข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
องคป์ระกอบ 3 จ านวน 8 ขอ้ความ และมีพิสัยของคะแนนองคป์ระกอบ (Z-Score) ตัง้แต่ -1.29 
ถึง 1.51 
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ตาราง 44 ขอ้ความท่ีโดดเดน่ตามมมุมององคป์ระกอบ - มมุมององคป์ระกอบ 4 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

55 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ ถงึแมจ้ะหารายไดไ้มไ่ด ้แตก่ารช่วยท างานบา้น ก็เป็นการลด
คา่ใชจ้า่ยในบา้นได ้

2.05** 

35 ที่พกัที่ฉนัอาศยัอยู ่มีการจดัขา้วของเครือ่งใชต้า่ง ๆ เป็นระบบระเบียบดี 1.90** 

47 บอ่ยครัง้ที่ฉนัวติกกงัวลเก่ียวกบัลกูหลาน จนรูส้กึไดว้า่ฉนัเป็นทกุข ์ 1.52** 

51 ฉนัไมส่ะดวกใจในการตอ้งปรบัตวักบัเพื่อนใหมใ่นวยัเดยีวกนั (สงูอาย)ุ 1.35** 

7 ฉนัไดท้ าสิง่ที่ฉนัตัง้ใจสงูสดุในชีวติแลว้ -0.50** 

21 ฉนัรบัรูไ้ดว้า่ ฉนัไดร้บัความรกัจากคนรอบขา้ง -0.92** 

1 ฉนัมีความภมูิใจในความเป็นตวัฉนั -1.72** 

9 ฉนัไมก่งัวลใจตอ่ความตายที่จะเกิดกบัฉนั -1.87* 

6 ฉนัยงัสามารถท าประโยชนใ์หก้บัชมุชนของฉนัได ้ -1.90** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 45 พบว่า มีข้อความท่ีโดดเด่นตามมุมมอง
องคป์ระกอบ 4 จ านวน 9 ขอ้ความ และมีพิสัยของคะแนนองคป์ระกอบ (Z-Score) ตัง้แต่ -1.90 
ถึง 2.05 
 

2.7.2 ข้อความทีต่กในมุมมององคป์ระกอบ มากกว่า 1 องคป์ระกอบ 
พิจารณาผลการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง 39 40 41 และ 42 พบว่า มีขอ้ความ

บางขอ้ความท่ีตกในมุมมององคป์ระกอบ มากกว่า 1 องคป์ระกอบ สรุปไดต้ามตาราง 43 เพ่ือ
น าไปสู่การพิจารณาว่าควรใหข้อ้ความนัน้ ๆ อยู่ในองคป์ระกอบใด หรือควรตดัขอ้ความนัน้ ๆ ทิง้ 
ก่อนท่ีจะท าการตัง้ช่ือองคป์ระกอบตอ่ไป 
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ตาราง 45 ขอ้ความท่ีตกในมมุมององคป์ระกอบ มากกวา่ 1 องคป์ระกอบ 

ข้อ 
ความ 
ที ่

ข้อความทีแ่สดงในบัตรรายการ  

คะ
แน

น(
Z-

Sc
or

e)
 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
1 

 

คะ
แน

น(
Z-

Sc
or

e)
 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
2 

 

คะ
แน

น(
Z-

Sc
or

e)
 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
3 

 

คะ
แน

น(
Z-

Sc
or

e)
 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
4 

 

1 ฉนัมีความภมูิใจในความเป็นตวัฉนั 2.38**   -1.72* 

9 ฉนัไมก่งัวลใจตอ่ความตายที่จะเกิดกบัฉนั   -1.00* -1.87* 

11 ความเสือ่มของรา่งกายฉนัไมเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินชีวติปกติ
ประจ าวนั 

-1.25* -0.46*   

12 แมว้า่ฉนัมีโรคประจ าตวัแตฉ่นัก็สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งเป็นปกต ิ

 0.55* 1.39*  

38 โรคประจ าตวัที่ฉนัมี หลายครัง้ท าใหฉ้นัทอ้แทไ้มอ่ยากมชีีวติอยู่
ตอ่ 

-1.79*  0.87**  

39 ชมุชนหรอืทอ้งถ่ินของฉนั สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายรุวมตวักนัเพื่อจดั
กิจกรรม 

 -1.75* -0.68**  

43 สมาชิกในครอบครวัของฉนั ใหก้ารดแูลเอาใจใส ่หว่งใยฉนัเป็น
อยา่งด ี
 

0.68*  1.51**  

47 บอ่ยครัง้ที่ฉนัวติกกงัวลเก่ียวกบัลกูหลาน จนรูส้กึไดว้า่ฉนัเป็น
ทกุข ์

  -1.29** 1.52* 

55 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ ถงึแมจ้ะหารายไดไ้มไ่ด ้แตก่ารช่วยท างานบา้น 
ก็เป็นการลดคา่ใชจ้่ายในบา้นได ้

  -0.43* 2.05** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
 

พิจารณาข้อความท่ีตกในมุมมององคป์ระกอบ มากกว่า 1 องคป์ระกอบ ตาม
ตาราง 46 พิจารณาตามความเหมาะสมจาก ค่าคะแนนองคป์ระกอบ (factor score: Z-Score) 
ประกอบกบัการเขา้กนัไดก้บัขอ้ความอ่ืน ๆ ในมุมมององคป์ระกอบเดียวกนัท่ีก าลงัพิจารณา เม่ือ
เปรียบเทียบในเชิงโครงสรา้งระหวา่งกลุม่ขอ้ความ สรุปไดด้งัตาราง 46 คือ   
 
 
 



  165 

ขอ้ความท่ี 1, 11 และ 43  ใหอ้ยูใ่นมมุมององคป์ระกอบ 1  
ขอ้ความท่ี 39   ใหอ้ยูใ่นมมุมององคป์ระกอบ 2 
ขอ้ความท่ี 9, 12, 38 และ 47 ใหอ้ยูใ่นมมุมององคป์ระกอบ 3  
ขอ้ความท่ี 55   ใหอ้ยูใ่นมมุมององคป์ระกอบ 4  

 
2.7.3 ชื่อขององคป์ระกอบ 
สรุปแลว้ไดข้อ้ความท่ีมีความเขา้กนัไดแ้ละสอดคลอ้งเป็นไปตามโครงสรา้ง เลือก

ไวเ้ป็นมมุมององคป์ระกอบ เพ่ือการตัง้ช่ือ สรุปไดด้งันี ้
 มมุมององคป์ระกอบ 1 มีจ  านวน 6 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 3, 43, 24, 11 และ 37 
 มมุมององคป์ระกอบ 2 มีจ  านวน 5 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 54, 46, 16, 28 และ 39 
 มมุมององคป์ระกอบ 3 มีจ  านวน 5 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 12, 38, 48, 9 และ47 
 มมุมององคป์ระกอบ 4 มีจ  านวน 6 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 55, 35, 51, 7, 21 และ 6 

ดงัแสดงในตาราง 47 48 49 และ 50 พรอ้มทัง้ตัง้ช่ือ มุมมององคป์ระกอบแต่ละ
มุมมององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชนผ์ู้อ่ืน 3) ความ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  และ 4) ความมั่นคง ปลอดภัย และ ระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม 
ตามล าดบั 

ตาราง 46 ขอ้ความในมมุมององคป์ระกอบ 1 - การใชชี้วิตอย่างภาคภมูิ 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

1 ฉนัมีความภมูิใจในความเป็นตวัฉนั 2.38** 

3 ครอบครวัของฉนัใหค้วามเคารพฉนั 2.19* 

43 สมาชิกในครอบครวัของฉนั ใหก้ารดแูลเอาใจใส ่หว่งใยฉนัเป็นอยา่งดี 0.68** 

24 เพื่อนบา้นของฉนัรกัใครช่อบพอเป็นมิตรตอ่กนัดี -0.15** 

11 ความเสือ่มของรา่งกายฉนัไมเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินชีวติปกตปิระจ าวนั -1.25* 

37 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ แกแ่ลว้ก็อยูบ่า้นไมต่อ้งไปท าอะไร -1.47* 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
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ตาราง 47 ขอ้ความในมมุมององคป์ระกอบ 2 - การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น  

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

54 การไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ื่นท าใหฉ้นัภาคภมูิใจ 1.72** 

46 
ฉนัช่วยสมาชิกในครอบครวัท างานบา้นเทา่ที่สามารถท าได ้เช่น ปัดกวาดเช็ดถกู 
หรอืดแูลเลีย้งหลาน 

1.54** 

16 ฉนัพอใจตอ่การไดเ้ขา้รว่มในพิธีตา่ง ๆ ของชมุชน ในฐานะผูห้ลกัผูใ้หญ่ 1.29** 

28 ชมุชนของฉนั เปิดโอกาส ใหฉ้นัไดท้ าหรอืรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ -1.59** 

39 ชมุชนหรอืทอ้งถ่ินของฉนั สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายรุวมตวักนัเพื่อจดักิจกรรม -1.75** 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 

 
ตาราง 48 ขอ้ความในมมุมององคป์ระกอบ 3 - ความเขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่ 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

12 แมว้า่ฉนัมีโรคประจ าตวัแตฉ่นัก็สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ 1.39* 

38 โรคประจ าตวัที่ฉนัมี หลายครัง้ท าใหฉ้นัทอ้แทไ้มอ่ยากมชีีวติอยูต่อ่ 0.87** 

48 ฉนัเห็นดว้ยกบัท่ีวา่ การมเีพื่อนบา้นท่ีดีเสมือนมีรัว้ที่แขง็แรง ดงันัน้ฉนัจึงสรา้ง
ไมตรกีบัเพื่อนบา้นเสมอ 

-0.01* 

9 ฉนัไมก่งัวลใจตอ่ความตายที่จะเกิดกบัฉนั -1.00* 

47 บอ่ยครัง้ที่ฉนัวติกกงัวลเก่ียวกบัลกูหลาน จนรูส้กึไดว้า่ฉนัเป็นทกุข ์ -1.29** 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05) 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
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ตาราง 49 ขอ้ความในมมุมององคป์ระกอบ 4 - ความมั่นคง ปลอดภยั และระบบนิเวศทางสงัคม
วฒันธรรม 

ข้อความ
ที ่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ 
คะแนน

องคป์ระกอบ 
(Z-Score) 

55 ฉนัเห็นดว้ยทีว่า่ ถงึแมจ้ะหารายไดไ้มไ่ด ้แตก่ารช่วยท างานบา้น ก็เป็นการลด
คา่ใชจ้า่ยในบา้นได ้

2.05** 

35 ที่พกัที่ฉนัอาศยัอยู ่มีการจดัขา้วของเครือ่งใชต้า่ง ๆ เป็นระบบระเบียบดี 1.90** 

51 ฉนัไมส่ะดวกใจในการตอ้งปรบัตวักบัเพื่อนใหมใ่นวยัเดยีวกนั (สงูอาย)ุ 1.35** 

7 ฉนัไดท้ าสิง่ที่ฉนัตัง้ใจสงูสดุในชีวติแลว้ -0.50** 

21 ฉนัรบัรูไ้ดว้า่ ฉนัไดร้บัความรกัจากคนรอบขา้ง -0.92** 

6 ฉนัยงัสามารถท าประโยชนใ์หก้บัชมุชนของฉนัได ้ -1.90** 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 

การบูรณาการข้อสรุปร่วม (meta-interface) โดยน าเสนอร่วมกัน (joint display) 
 

 

ภาพประกอบ 23 การผสานผลการวิจยัระยะท่ี 1 และ 2 เพ่ือใชเ้ป็นแนวค าถามการสนทนากลุม่ใน
ระยะท่ี 3 

จากภาพอธิบายไดว้่า คณุภาพชีวิตตามมุมมองผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมุมมองคนนอก แทน
ดว้ยวงกลมท่ีมีเสน้นอนดา้นขวามือ เขียนแทนผลการวิจยัระยะท่ี 1 เม่ือน ามาสรุปรว่มกบัคณุภาพ
ชีวิตจากมุมมองของผูสู้งอายุในบริบทชุมชนวัดบางปรง แทนดว้ยวงกลมท่ีมีเสน้ตัง้ดา้นซา้ยมือ 
แทนผลการวิจยัระยะท่ี 2 จากแผนภาพสามารถอธิบายไดว้่า ส่วนท่ีวงกลมทัง้สองซอ้นทบักนั นั่น
คือ ความหมายและองคป์ระกอบของผูเ้ช่ียวชาญในฐานะมุมมองจากคนนอก และของผูสู้งอายุ

คณุภาพชีวิตผูส้งูอายจุากระยะที่ 1 

คณุภาพชีวิตผูส้งูอายจุากระยะที่ 2 

General 
Locality 

Distinguish statements 
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ชมุชนวดับางปรง ท่ีเป็นบริบทของการพฒันา ท่ีมีความตรงกนั หรือสอดคลอ้งกนั อธิบายไดว้่า ไม่
ว่าจะเป็นผู้สูงอายุท่ีใด ชุมชนใด ส่วนประกอบนีเ้ป็นสิ่งท่ีผู้สูงอายุทุกคนให้ความส าคัญ ตาม
มุมมองความเห็นจากทัง้ผูเ้ช่ียวชาญ (ในระยะท่ี 1) และผูส้งูอายุชุมชนวดับางปรง (ในระยะท่ี 2) 
เรียกไดว้่า ส่วนท่ีซอ้นทับกันนี ้มีความเป็นทั่วไป (general) ดงัภาพประกอบท่ีอยู่ตรงกลางและ
ซอ้นทบักนัระหวา่งวงกลมดา้นซา้ยและดา้นขวา  

ในขณะท่ี คนทั่ว ๆ ไป (laypersons) ในท่ีนีคื้อบริบทท่ีจะท าการพัฒนา ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ
ชมุชนวดับางปรง มีมุมมองหรือการใหค้วามหมายของคณุภาพชีวิต ท่ีแตกต่าง จากคณุภาพชีวิต
ทั่ว ๆ ไป คือ มีความจ าเพาะตอ่พืน้ท่ี (locality) ดงัองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีแสดงในระยะท่ี 2 ของการ
วิจยั ส่วนนีแ้ทนดว้ยพืน้ท่ีท่ีเป็นเสน้ตัง้ดา้นซา้ยมือ อย่างไรก็ดี ผลการศกึษาจากวิธีวิทยาการควินัน้ 
จะมีข้อความอยู่  2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อความท่ีสามารถจ าแนกได้เป็นมุมมององค์ประกอบ 
(distinguish statements) กับข้อความอีกประเภท คือ ข้อความท่ีเป็นลักษณะร่วมของมุมมอง
องคป์ระกอบ (consensus statements) ซึ่งขอ้ความชนิดหลงันี ้แทนดว้ยพืน้ท่ีท่ีมีเสน้ตัง้และอยู่ใน
สว่นท่ีซอ้นทบักนัของแผนภาพ มีความหมายว่า ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง ท่ีเป็นคนทั่ว ๆ ไป จะให้
ความหมายหรือมุมมองต่อคุณภาพชีวิตท่ีมีลักษณะทั่วไปและสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ และในขณะเดียวกัน  คุณภาพชีวิตตามมุมมองผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรง ก็มี
ลกัษณะเฉพาะ ซึ่งแทนดว้ยพืน้ท่ีท่ีเป็นแนวตัง้แต่ไม่ซอ้นทบักับพืน้ท่ีท่ีมีเสน้แนวนอน ซึ่งลกัษณะ
เชน่นีคื้อ ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีชมุชนนีท่ี้ผูเ้ช่ียวชาญในระยะท่ี 1 อาจไมไ่ดก้ลา่วถึง  

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะหข้์อมูล ระยะที ่3: การสนทนากลุ่ม 
การวิจยัในส่วนนีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้ง

กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบริบท ด าเนินการสนทนากลุ่มกับ ผู้สูงอายุจ  านวน 11 ท่าน 
คดัเลือกแบบเจาะจง ท่ีเต็มใจเขา้ร่วมการสนทนากลุ่มและมีคะแนนจากแบบวัดคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุขององคก์ารอนามัยโลกอยู่ในกลุ่มต ่าซึ่งจ  าแนกมาจากการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster 
analysis) เม่ือสิ ้นสุดการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ด้วยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) โดยการก าหนดดชันีขอ้มูล (indexing) การวิเคราะหจ์  าแนก
ประเภทขอ้มูลเป็นกลุ่มค า ท าดชันีขอ้มูลเชิงบรรยาย เชิงตีความ เชิงอธิบาย ท าขอ้สรุปชั่วคราว 
(memoing) ดว้ยการทดลองเขียนประโยค จากนัน้ท าการก าจดัขอ้มลู (data reduction) และสรา้ง
บทสรุป (drawing conclusion)  

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า ประเด็นปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุชุมชนวัดบางปรง จากการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ปัญหาสุขภาพ 2) ปัญหา
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จากสภาพเศรษฐกิจ 3) ความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ ผู้วิจัยจะ
น าเสนอผลการศกึษาโดยล าดบั ดงันี ้

ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิต 
1 ปัญหาสขุภาพ  
2 ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ  
3 ความตอ้งการแกปั้ญหาดา้นสขุภาพ เรื่องการนอนไมห่ลบั 

 
ประเดน็ปัญหาและความต้องการทีเ่กี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุม่ โดยสรุปพบวา่ ผูส้งูอายมีุปัญหาหลกัท่ีสง่ผล

ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวัดบางปรง ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ ในขณะเดียวกันยังพบอีกว่า 
ผูส้งูอายมีุปัญหาดา้นสภาพเศรษฐกิจ โดยกลุ่มใหน้  า้หนกัไปท่ีปัญหาการนอนหลบัซึ่งส่งผลอย่าง
มากต่อสุขภาพ และเป็นเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มจาก 9 ใน 11 คนท่ีประสบปัญหานีเ้พราะตอ้ง
ประสบอยูเ่กือบทกุวนั รบกวนตอ่คณุภาพชีวิตประจ าวนัอยา่งมาก ดงัรายละเอียดตามล าดบั ดงันี ้ 
 

ปัญหาสุขภาพ 
จากการสนทนากลุ่ม มีประเด็นท่ีส่งผลตอ่สขุภาพ เป็นปัญหาหลกัท่ีรบกวนคณุภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ หลายประเด็นปัญหา ไดแ้ก่  1) ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกายในระบบทางเดิน
หายใจ อนัเน่ืองจากผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 2) ปัญหาสุขภาพดา้นจิตใจ เกิดจากผลกระทบ
ด้านสังคม  3) ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย เน่ืองจากระบบนิเวศทางสังคม เพราะขาดระบบ
คมนาคมขนสง่ท่ีไม่เป็นมิตรกบัผูสู้งอาย ุและ 4) ปัญหาสขุภาพดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคม จาก
การนอนไม่หลบั อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของวยัท่ีอายุมากขึน้ ความคิด ความเช่ือ และ
ความวิตกกงัวล ดงับทสนทนาบางตอน ตอ่ไปนี ้
 
    “รูส้กึว่ามนัค่อนขา้งจะป่วย ป่วยทัง้บา้น คนรอบ ๆ ขา้งอยากจะไอ…”  

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

    “ไอ หายใจตดิๆขดัๆ“  
(สนทนากลุม่ สม้เกลีย้ง (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 

 

    "ใช่ๆ” [พยกัหนา้ คลอไปขณะท่ีบคุคลที่สามในกลุม่พดูเรือ่งการเก็บป่วยจากควนัพิษ] 
(สนทนากลุม่ ปราณี จ าเนียร สม้เกลีย้ง (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
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จากการสนทนากลุม่ ท าใหท้ราบวา่สาเหตท่ีุส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุชมุชน

วดับางปรง เน่ืองจากสิ่งแวดลอ้ม คือ อากาศท่ีมีมลภาวะ ท าใหห้ายใจไม่สะดวกติดขัด และเกิด
อาการไอ ส าลกั เพราะในช่วงระยะเวลาก่อนหนา้ท่ีจะจดัสนทนากลุ่ม หลายส่วนในประเทศไทย
และชุมชนวัดบางปรงได้รบัผลกระทบจากฝุ่ นพิษ PM 2.5 ท่ีก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผูส้งูอายุซึ่งเป็นกลุม่เปราะบางดา้นสขุภาพ เป็นสาเหต ุ
“ดา้นสิ่งแวดลอ้ม” ท่ีส่งผลทางตรงอย่างเห็นไดช้ัดต่อคุณภาพชีวิต ดงัตวัอย่างบางตอนของบท
สนทนา ดงันี ้
 
    “ก็มีอยู่หนอะนะ ตอนนัน้ทีท่ีวเีขาออกว่าหมอกควนัอะไรนีล่่ะจากกรุงเทพฯ แต่ว่าทีบ่า้น
มนัก็   จะป่วยกนัทัง้บา้นเลย ...”  
    “ตอนนัน้ก็หาหมอกนั ... เราอาจจะมีมาบา้งเพราะเหมือนกบับา้นเราก็ใกล ้ๆ ปรมิณฑล
   เหมือนกนั จะรูส้กึว่ามนัค่อนขา้งจะป่วย ป่วยทัง้บา้น“  

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

นอกจากสาเหต ุ“ดา้นสิ่งแวดลอ้ม” แลว้ สาเหต ุ“ดา้นสงัคม” ก็สง่ผลตอ่ สขุภาพดา้น
จิตใจ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุนชมุชนวดับางปรงเช่นกนั ดงัตวัอยา่งบางตอน
ของบทสนทนา ดงันี ้
 
    “ต่างดา้วอยู่ใกลค้ลอง แลว้มาหาปลา บางทขีา้มมาบา้นเรา ถามมาไดย้งัไง บอกมาหา
ปลา 
  เขาไม่ใช่คนพวกเดยีวกบัเรานะ แต่ไม่รูว้่าเขามาหาปลาหรอืหาอะไรก็ไม่รู”้ 
     “ใช่ เวลาไปไหนท ีไม่กลา้ทิง้บา้น เป็นห่วงบา้น” 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

จากบทสนทนา การท่ีคนตา่งดา้ว เขา้มาในพืน้ท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั ค าว่า “ไม่ใช่คนพวก
เดียวกบัเรานะ” แสดงถึงความไม่ไวเ้นือ้เช่ือใจ ก่อใหเ้กิดความหวาดระแวง รูส้ึกไม่มั่นคงปลอดภัย 
เป็นทุกข ์เป็นสาเหตขุองปัญหาสุขภาพดา้นจิตใจ ท่ีเกิดจากสาเหตดุา้นสงัคม ส่งผลต่อคณุภาพ
ชีวติของผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรงเชน่กนั  
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นอกจากนี ้สาเหต ุ“ดา้นระบบนิเวศทางสงัคม” เช่น ระบบคมนาคมขนส่งท่ีเป็นมิตร
กบัผูสู้งอายุ สวสัดิการหรือบริการจากภาครฐั ก็มีส่วนส าคญัไม่นอ้ยต่อคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ
ดงัตวัอยา่งบางตอนของบทสนทนา ดงันี ้
     

    “ตอนไปหมออนามยั บางทลูีกหลานไม่อยู่ก็ตุ๊กตุ๊กไปรบั ถา้ไม่มีตุ๊กตุ๊กก็ไม่ไดไ้ป” 
    “แต่บางทขีากลบัเขามาสง่นะ อนามยั แต่ถา้ไปเราตอ้งไปใหไ้ด”้ 

(สนทนากลุม่ จ  าเนียญ (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
    

จากขอ้ความจะเห็นว่า ผูสู้งอายุไม่สามารถเดินทางไปหาหมอไดด้ว้ยตนเอง ท าให้
เกิดปัญหาดา้นสขุภาพดา้นรา่งกายตามมา หากไม่มีลกูหลานไปส่ง ตอ้งอาศยัรถรบัจา้ง ถา้ระบบ
นิเวศทางสงัคมดี มีระบบคมนาคมขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัผูส้งูอาย ุใหผู้ส้งูอายสุามารถเดนิทางไดด้ว้ย
ตนเอง หรือหากภาครฐัมีรฐัสวสัดิการรบั-ส่งผูสู้งอายถุึงบา้น ก็จะท าใหค้ณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ
ชมุชนวดับางปรงดีขึน้ อยา่งนอ้ยก็ดีกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 

สดุทา้ยปัญหาท่ีไดร้บัความส าคญัมากท่ีสุดมีความซบัซอ้นของสาเหตมุากท่ีสดุ นั่น
คือ ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จากการนอนไม่หลับ อันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของวยัท่ีอายมุากขึน้ ความคิด ความเช่ือ และความวิตกกงัวล ปัญหาการนอนไม่หลบั
นี ้เป็นปัญหาท่ีกลุ่มใหค้วามสนใจอย่างสงู เน่ืองจากส่งผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตประจ าวนัอย่าง
มาก จากการท่ีผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินรายการ (moderator) กลุ่ม ผลส ารวจพบว่า ผูส้งูอาย ุ9 จาก 11 
คน ท่ีร่วมกันสนทนากลุ่ม ยกมือยอมรบัว่าประสบปัญหาการนอนไม่หลบัอยู่ในปัจจุบนั ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู น าเสนอในบทสนทนากลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้
 
    “อายมุากขึน้แลว้นอนไม่หลบั บางวนัสองทุ่มก็นอนแลว้” 

(สนทนากลุม่ จ  าเนียญ (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “พอถงึเวลาหลบั ก็ไม่ค่อยอยากจะหลบั” 

(สนทนากลุม่ สม้เกลีย้ง (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “ยากเหมือนกนั” [หมายถึงการพยายามนอนใหห้ลบั] 

(สนทนากลุม่ ช่อ (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
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    “ตหีนึ่งตสีอง ไปจนถงึเชา้มืดเลย” 
    “พอตืน่มาแลว้ก็ไม่หลบัแลว้  

(สนทนากลุม่ สนัต ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “ถา้กลางวนัไดน้อน กลางคนืก็ไม่ไดน้อน” 

(สนทนากลุม่ ทองค า (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

จากบทสนทนา สะทอ้นใหเ้ห็นว่ากลุ่มมีปัญหาเรื่องการนอนหลบักนัในรูปแบบตา่ง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การเขา้นอนแลว้ใชเ้วลากว่าจะกลบันาน ตอ้งใชค้วามพยายามนอนจนกว่าจะหลับ 
การนอนท่ีต่ืนมากลางดึกแลว้ไม่สามารถหลบัต่อได ้การนอนไม่หลบัท่ีรบกวนการนอนหลับจาก
การหลับไม่เป็นเวลา ช้าบา้งเร็วบ้างในแต่ละวัน เป็นตน้ ซึ่งมีสาเหตุตามการรบัรูข้องผู้สูงอายุ
แตกตา่งกนัไป ดงับทสนทนากลุม่บางตอน ดงันี ้
 
    “วยัมนัสูงขึน้” 

(สนทนากลุม่ สมหมาย (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “เป็นตอน... ตอนมีอายเุนีย่แหละ เป็น 50 ไปแลว้ 60 ไปแลว้” 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “ตอนเป็นหนุ่ม ๆ สาว ๆ ไม่เป็น เป็นตอน... ตอนมีอายุเนีย่แหละ เป็น 10 ปี (ใหห้ลงั) 
   นีแ่หละ” 

(สนทนากลุม่ สนัต ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

จากขอ้ความบางตอนนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง รบัรูถ้ึงสาเหตขุอง
การนอนไม่หลบันัน้ เกิดมาจากการเปล่ียนแปลงของวยัท่ีอายมุากขึน้  และยงัมีประเด็นสาเหตอ่ืุน 
ดงัขอ้ความบางตอน ตอ่ไปนี ้
 
    “... และอกีอย่างหนึ่ง เวลาตืน่เตน้ จะไปไหนอย่างเนีย้ อนันัน้นะ่ จะนอนไม่หลบัเลย”  
    “อือ้ คดิแบบนัน้... เวลาทีต่อ้งไปต่างจงัหวดั” 

(สนทนากลุม่ สนัต ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
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    “ถา้กลางวนัไดน้อน กลางคนืก็ไม่ไดน้อน” 
(สนทนากลุม่ ทองค า (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 

 
ขอ้ความดงักล่าว เป็นตวัแทนสะทอ้นว่า สาเหตอีุกประการของการนอนไม่หลบั ตาม

การรบัรูข้องผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรงกลุ่มนี ้คือ การมีความคิด ความเช่ือ และความวิตกกงัวลตอ่
การนอนหลบั 
 

ปัญหาดา้นการนอนไม่หลับ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางดา้นสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ และสังคม เพราะเม่ือกายและใจไม่ดี อารมณไ์ม่ดี ก็จะท าใหมี้ปัญหาดา้นการปฏิสมัพันธ์
และกิจกรรมกบัผูอ่ื้น จากบทสนทนากลุ่มพบว่า ผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาในการด ารงชีวิตหลาย
ประการ เช่น อ่อนเพลีย ง่วงนอน หงดุหงิด งอแง ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่สามารถด าเนินชีวิตไดต้ามปกต ิ
ท าใหเ้ป็นปัญหาต่อคณุภาพชีวิต เดือดรอ้นจนตอ้งไปพบแพทยแ์ละหันไปพึ่งยานอนหลบั ดงับท
สนทนาบางตอนดงัตอ่ไปนี ้
 
    “มีส ิพอนอนไม่หลบัเราก็อ่อนเพลยี” 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “พอตอนกลางวนัเราก็จะง่วง” 

(สนทนากลุม่ จ  าเนียร (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “สะโหลสะเหล” 

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “... กลางคืนถา้เรานอนไม่หลบั แลว้กลางวนัไม่ไดพ้กัผ่อนนะ ช่วงบ่ายอ่ะเหมือนเด็ก 
   จะงอแงไง” 
    “หมอบอกว่า ถา้ไม่สัง่หยดุ ไม่เป็นอนัตราย แต่พอกิน มนัหลบัสบายจรงิ” 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “เหมือนบางคนนะ ตอ้งกินยานอนหลบัช่วย เพราะว่ามันชักหลายคืนเขา้ ไม่ไหวอ่ะ 
   ทนไม่ไหว นอกจากไม่ไหวมาก ก็ตอ้งเอามากิน บางทเีรากินก็เหมือนตดิใจ” 

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
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กล่าวโดยสรุป ผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรง มีปัญหาสุขภาพหลายประการ ได้แก่ 

ปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย (physical health) จิตใจ (mental health) สังคม (social) ท่ีมีสาเหตุ
หรือไดร้บัผลกระทบมาจากปัจจัยสาเหตุดา้นสิ่งแวดล้อม (physical environment) สาเหตุดา้น
สงัคม (social) และสาเหตดุา้นระบบนิเวศทางสงัคม (social eco-system) โดยมีปัญหาการนอน
ไม่หลบัเป็นปัญหาท่ีไดร้บัความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากเป็นปัญหาสขุภาพท่ีส่งผลในทกุ ๆ ดา้น 
ทัง้ทางร่างกาย ท าใหอ้่อนเพลีย ง่วง สะโหลสะเหล ดา้นจิตใจ จะหงุดหงิด งอแง ดา้นสงัคม คือ 
เม่ือมีปัญหาดงัขา้งตน้ ก็จะท าใหไ้ม่อยากมีปฏิสมัพนัธห์รือรว่มท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น เพราะหมกมุ่น
อยูก่บัการพยายามนอน 
 

ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ 
ไมเ่พียงแตปั่ญหาดา้นสขุภาพเท่านัน้ ท่ีผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง ประสบอยู่ หากแต่

ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ก็ยงัเป็นอีกหนึ่งปัญหาท่ีผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง สะทอ้นออกมาใน
การสนทนากลุม่ ดงัแสดงในหลายตอนของบทสนทนากลุม่ ตอ่ไปนี ้
 
 
    “จะว่ามีเยอะ มนัก็ไม่มีนะ มีนอ้ย...”  [หมายถึง เงิน] “แต่ว่าเราท าใจได ้เราก็อยู่กบั
มนัใหไ้ด ้คดิอย่างนีส้ขุภาพจิตเราก็ดดีว้ย” 

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “ปลูกมะพรา้วก็... พอขึน้ตน้มนัก็ดว้งกินซะแลว้ เอายงัไงอ่ะ  
    “แลว้เดีย๋วนีน้ะ จะกินเองก็ยงัไม่มี” 
    “พอหนกัเขา้ ผมก็เลยตอ้งคา้ขาย คา้ขายเวลานี ้คอื ขายสวนขายนาไปแลว้” 

(สนทนากลุม่ สมหมาย (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “ตวัเองนี่ เมื่อก่อนขายของ แลว้ตอนหลงัเป็นโรคหืดหอบ แลว้ก็แพฝุ้่ นควนั พวกเนีย้ 
   แลว้ก าเรบิ ก็เลยหยดุ…” 

(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “จากเงนิลา้น มาเหลอืเงนิแสน จากเงนิแสนวนันีต้อ้งนบัเงนิหมืน่แลว้นะ มนัเลีย้ง 
   ยากขึน้ทกุที เพราะว่าอากาศมนัไม่ดี มนัไม่โต แลว้บางทีเลีย้งไป 20 วนั ก็ตาย เราก็ลงทนุ
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ไป    เราก็พยายามเปลี่ยนนะ กุลาด าเลีย้งไม่ได ้ก็กุลาขาว กุลาขาวอย่างเดียวเลีย้งไม่ได ้ก็เอา
กา้มกราม   มาปน กา้มกรามมันจะไม่เป็นโรค ก็คือไดก้า้มกราม ก็ผลดัเปลี่ยน บางทีชีวิตเราก็เลือก
ไม่ได”้ 

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 
    “เวลานีม้ีมะขามวางจนแจกไปแลว้" - จ  าเนียญ 
    “มะขามเปียกนะ่ ใหม่ ๆ ก็โลละ 80 เดีย๋วนี ้60 ยงัไม่มีคนเอาเลย” - ปราณี 
    “มีมะม่วง มีอะไรขาย เขาไม่ซือ้หรอก แต่แจกเขาเอา” - สมหมาย 
    “มะม่วง ถา้ออกเพิ่มมาเยอะ ๆ ตอ้งกวนก็มี ถา้ไม่ไหวก็แจกนะ ขายไม่ได”้ - ปราณี 
    “อย่างมะม่วงเนีย้ พอออกมาก็มีกนัทกุบา้น” - สนัต ์
    “ก็ตอ้งขนขึน้รถขึน้ราไป มนัก็ไม่คุม้กบัค่าน า้มนั แต่ช่วงนีม้ีตลาดนดัก็ดีนะ...ก็มนัออก

ทะวาย   มาก่อนนะ ออกมารุ่นแรก ๆ พอขายได”้ - ปราณี 
    “กลว้ยเกลย้... โห...” - สมหมาย 
    “กลว้ยเบือ่เลย ฟันใหป้ลากิน และก็ไอค้นบา้นเราก็น า้ตาลเกิน อย่างเนีย้  
   กินเขา้ไปก็ไม่ดนีะ ก็ทิง้ไปทิง้มา...ตอ้งไปบ่อปลานะ โยนใหป้ลากิน” - ปราณี 

(สนทนากลุม่ จ  าเนียร ปราณี สมหมาย สนัต ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

จากตวัอย่างข้อความท่ียกมา จะเห็นไดว้่า ผูสู้งอายุมีปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจ 
ขาดสภาพคลอ่ง ตัง้แตเ่รื่องการขาดแคลนแตท่นุเดมิ สภาพเจ็บป่วยจนตอ้งหมดอาชีพแหลง่รายได้
ไป หรือจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย และปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้ผลผลิตท่ีเคยสรา้งรายได้
จ  านวนมาก ลดลงจากเดิมอย่างมากทัง้ในดา้นปรมิาณและราคา รวมไปถึงสภาวะสินคา้เกษตรใน
ทอ้งถ่ินลน้ตลาดท าใหร้าคาพืชผลการเกษตรตกต ่าถึงขัน้ตอ้งน าไปทิง้ ไม่สามารถขาย หรือขายก็
ไมคุ่ม้ตน้ทนุคา่ขนสง่  
 

ความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เร่ืองการนอนไม่หลับ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่มกบัผู้สงูอายชุมุชนวดับางปรง พบว่า จาก 

9 ใน 11 คนท่ีประสบปัญหาการนอนไมห่ลบั ตอ้งการอยากแกปั้ญหานีเ้ป็นเรื่องเรง่ดว่น เพราะต้อง
ประสบปัญหาบ่อยครัง้ เฉล่ียสัปดาหล์ะ 4 วนั รบกวนต่อคุณภาพชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก 
สะทอ้นจากบทสนทนากลุม่ ดงันี ้
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    “เพราะว่ามนัชกัหลายคืนเขา้ ไม่ไหวอ่ะ ทนไม่ไหว นอกจากไม่ไหวมาก ก็ตอ้งเอามากิน

...”    [กินในท่ีนีคื้อ กินยานอนหลบั] 
(สนทนากลุม่ รุง่ทิพย ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 

 
    “ดสี ิดแีนน่อนเลย”  
   [ผูว้ิจยัตัง้ค  าถามในกลุ่มว่า หากเราสามารถเปล่ียนการนอนไม่หลับใหเ้ป็นการ
นอนหลบั จะดีหรือไม]่ 

(สนทนากลุม่ สนัต ์(นามสมมตุ)ิ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562) 
 

หลังจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไดฟั้งว่ามีความเป็นไปไดแ้ละต่ืนเตน้ท่ีไดย้ินว่า จะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการนอนไม่หลับนี ้ไปในทางท่ีดีขึน้ได้ ผู้วิจัยสังเกตจากการท่ี
ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่มทกุคนหนัไปพดูคยุ พยกัหนา้ และยิม้อย่างมีความหวงั ผูว้ิจยัจึงถามค าถาม
วา่ “สมมตุิว่า ถา้มีคนช่วยแกปั้ญหาเรื่องนีไ้ด ้มีใครสนใจอยากเขา้รว่มโครงการเรื่องแกปั้ญหาการ
นอนหลับบา้ง ขอให้ยกมือ” ปรากฏว่าทุกคนทั้ง 11 คน ในกลุ่มยกมือขึน้อย่างพรอ้มเพรียงกัน 
แมว้า่จะมีผูป้ระสบปัญหาการนอนไมห่ลบั 9 ใน 11 คน ก็ตาม 

ผูว้ิจยัจึงไดข้อ้สรุปและตอบจดุมุง่หมายการวิจยัท่ีว่า เพ่ือประเมินประเด็นปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในบริบทชุมชนวัดบางปรง และสามารถ
น าไปประเด็นท่ีจะใชใ้นการสรา้งโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายุท่ีเหมาะส าหรบัชมุชน
วดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการวิจยัระยะท่ี 4 ตอ่ไป 
 

ส่วนที ่4 ผลการวิเคราะหข้์อมูล ระยะที ่4: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับชุมชนวัดบางปรง 
 

งานวิจยัในระยะท่ี 4 นี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันา
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ ท่ีออกแบบมาเฉพาะ (tailor-made) ส าหรบัชมุชนวดับางปรง เน่ืองจาก 
โปรแกรมท่ีพฒันาคณุภาพชีวิตนี ้มีช่ือว่า “โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต” ผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาโดยอาศยัผลการศึกษาในช่วงท่ี 1 ถึง 3 มาการออกแบบกิจกรรมใน
โปรแกรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของบริบทผูส้งูอายุชุมชนวดับาง
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ปรง โดยเน้นท่ีความง่ายต่อการน าไปปฏิบตัิ จนไดโ้ปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับ เพ่ือยกระดับ
คณุภาพชีวิต ดงักลา่วมาใชใ้นงานทดลองของการศกึษาระยะท่ี 4 นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอเป็น 3 ตอน คือ  

1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่ วไปของกลุ่มท่ีใช้ด  าเนินการทดลองด้วยสถิติพื ้นฐาน
น าเสนอเป็นตารางไขว ้(crosstabulation)  

2. ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ประกอบดว้ย 
2.1 ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ดว้ยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับ และคุณภาพชีวิตก่อนการ
ทดลอง 

2.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นเก่ียวกับการจัดกระท า (manipulation 
check) แสดงหลกัฐานการตรวจสอบ ดงันี ้

2.2.1 ผลคะแนนพฒันาการสมัพทัธ ์(relative gain scores) เป็นรายบุคคล เพ่ือ
แสดงพฒันาการของแตล่ะคนว่าหลงัจากเสร็จสิน้การทดลองแลว้ ผูเ้ขา้รว่มจะมีการนอนหลบัท่ีดี
ขึน้หรือไมเ่พียงใด 

2.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการวดัคุณภาพการนอนหลับหลงัการทดลอง 
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 

3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ท่ี
เหมาะส าหรบัชุมชนวดับางปรง ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างคะแนนคณุภาพชีวิต ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็น
ตวัแปรรว่ม (covariate) 
 

ทัง้นี ้เพ่ือใหท้ราบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีออกแบบมา
เฉพาะส าหรบัผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง 
 

สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
N    แทน   จ านวนผูส้งูอายท่ีุท าการศกึษาทดลอง 
X    แทน   คา่เฉล่ียของคะแนนความตอ้งการจ าเป็น 
S.D.  แทน   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

XS   แทน   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

CI   แทน  อาณาเขตแหง่ความเช่ือมั่นท่ี 100(1 - )%  
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       โดย  คือระดบันยัส าคญั 
df    แทน   องศาความเป็นอิสระ 
F   แทน   สถิตทิดสอบเอฟ 
p-value แทน  คา่ความนา่จะเป็น 
*, **  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหลั์กษณะท่ัวไปของกลุ่มทีใ่ช้ด าเนินการทดลอง 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการทดลองในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มี

จ านวนเท่า ๆ กนั ดงัท่ีแสดงวิธีการค านวณในบทท่ี 3 คือ กลุ่มละ 8 คน ไดม้าจากผูสู้งอายจุ  านวน 
11 คนท่ีเป็นผูเ้ขา้รว่มจดัสนทนากลุ่มในการศึกษา ระยะท่ี 3 ประเมินคณุภาพการนอนหลบั ดว้ย
แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก์ ฉบับภาษาไทย (Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI) (Methipisit; et al.  2016) ได้ผลการประเมินว่า มีผู้สูงอายุ 9 คน ท่ีได้คะแนนต ่า
กว่าเกณฑ์ คือ มีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน แปลความได้ว่า มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดี 
สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะหเ์นือ้หาขอ้มลูการจดัสนทนากลุ่มท่ีพบว่ามีผูส้งูอายุ 9 ใน 11 ท่านท่ี
ประสบปัญหานี ้แลว้จึงท าการเลือกตวัอย่างเพ่ือเขา้กลุ่มเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 8 คน ส าหรบั
กลุ่มควบคมุอีก 8 คนนัน้ ผูว้ิจยัเลือกดว้ยวิธีจบัคู่ (matching) ผูส้งูอายุท่ีมีคะแนนคณุภาพชีวิตใน
เกณฑก์ลุม่ต  ่า ท่ีไมใ่ชค่นเดียวกนักบัท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีจดัสนทนากลุม่ในระยะท่ี 3 

ขอ้มูลรายละเอียดลักษณะทั่วไปของกลุ่มท่ีใช้ด  าเนินการทดลอง แสดงในตาราง 51 
ตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 50 กลุม่ท่ีใชด้  าเนินการทดลอง จ าแนกตามเพศ 

ลกัษณะของกลุม่ท่ี
ใชใ้นการทดลอง 

 กลุม่ทดลอง  กลุม่ควบคมุ  รวม 
 จ านวน รอ้ยละ  จ านวน รอ้ยละ  จ านวน รอ้ยละ 

เพศ           
 ชาย  2 25.00  2 25.00  4 25.00 
 หญิง  6 75.00  6 75.00  12 75.00 

รวม   8 100.00  8 100.00  16 100.00 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง พบว่า กลุ่มท่ีใชด้  าเนินการทดลอง จ าแนกตามเพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนเท่ากนัทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ คือ 6 คน ในขณะท่ีอีก 
2 คนของแตล่ะกลุม่นัน้เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 25 และ 75 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
ในสว่นนี ้ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับ และคุณภาพ
ชีวิตก่อนการทดลอง 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม อิสระ ( independent samples t-test) ในการ
ทดสอบ ความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ดว้ยการเปรียบเทียบคะแนนการวดั
คณุภาพการนอนหลบั และคณุภาพชีวิตก่อนการทดลอง ท าการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ
ทดสอบว่าดว้ยเรื่องการแจกแจงแบบปกติ (normality) พบว่า คะแนนคณุภาพการนอนหลบัและ
คะแนนคุณภาพชีวิต ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ กล่าวคือ ค่าสถิติแชพริโอ-วิลค ์(Shaprio-
Wilk) มีคา่เท่ากบั .932 (df=16, p> .261) และ .946 (df=16, p>.435) ตามล าดบั นั่นหมายความ
วา่ คะแนนคณุภาพการนอนหลบัและคะแนนคณุภาพชีวิต มีการแจกแจงแบบปกต ิ

และเรื่องการเท่ากันของความแปรปรวนดว้ยการทดสอบของเลวีนส ์(Levenes’ test 
of equality of variances) แลว้ พบว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F = .728, df=14, p > 
.408) ส าหรบัคะแนนคณุภาพการนอนหลบั ในขณะท่ี คะแนนคณุภาพชีวิต พบว่าไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (F = .259, df=14, p > .619) ตามล าดบั ซึ่งถือว่าไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
ไดผ้ลการวิเคราะห ์ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 51 คณุภาพการนอนหลบัระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง 

คะแนน
คณุภาพ 

การนอนหลบั 
�̅� S.D. t p. 

อาณาเขต 
แหง่ความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ขอบลา่ง ขอบบน 

กลุม่ทดลอง 11.00 2.3905 
1.694 .112 -.6657 5.6657 

กลุม่ควบคมุ 8.50 3.4226 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
คะแนนคณุภาพการนอนหลบัแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญั คือ มีคะแนนพอ ๆ กนั 

ตาราง 52 คณุภาพชีวิตระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง 

คะแนน
คณุภาพ 
ชีวิต 

�̅� S.D. t p. 
อาณาเขต 

แหง่ความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ขอบลา่ง ขอบบน 

กลุม่ทดลอง 66.750 6.585 
-1.796 .094 -12.892 1.142 

กลุม่ควบคมุ 72.625 6.501 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
คะแนนคณุภาพชีวิตแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญั คือ มีคะแนนพอ ๆ กนั  

จึงสรุปว่า ก่อนการทดลองคณุภาพการนอนหลบัและคณุภาพชีวิตของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั  
 

2.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเกี่ยวกับการจัดกระท า (manipulation 
check)  

ในตอนนี ้ผูว้ิจยัแสดงหลกัฐาน ใหเ้ห็นเก่ียวกบัการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกับ
การจัดกระท า (manipulation check) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกเนน้การน าเสนอเป็น
รายบคุคล และตามดว้ยสว่นท่ี 2 ท่ีน าเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนความแตกตา่งทัง้กลุม่ 
 

2.2.1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ ยวกับการจัดกระท า 
(manipulation check) เป็นรายบุคคลด้วย คะแนนพัทธนาการสัมพัทธ์ (relative gain 
scores) 

ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะหส์ว่นนี ้เพ่ือแสดงพฒันาการของแตล่ะคนวา่หลงัจากเสร็จ
สิน้การทดลองแลว้ ผูเ้ขา้รว่มการทดลองในกลุม่ทดลองจะมีการนอนหลบัท่ีดีขึน้หรือไมเ่พียงใด ดงั
แสดงผล ปรากฏตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 53 คะแนนพฒันาการสมัพทัธใ์นกลุม่ทดลอง หลงัสิน้สดุการทดลอง 

 คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) 

คนที่ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

ผลต่างระหว่าง
คะแนน 

ก่อนและหลัง 

ผลต่างระหว่าง
คะแนนเต็มกบั 
คะแนนสอบ

ก่อน 

คะแนน
พัฒนาการ
สัมพัทธ ์(%) 

Pre Post Post - Pre Full - Pre Post − Pre

Full − Pre
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

1 12 5 -7 -12 58.33 

2 11 8 -3 -11 27.27 

3 16 4 -12 -16 75.00 

4 11 10 -1 -11 9.09 

5 10 1 -9 -10 90.00 

6 8 6 -2 -8 25.00 

7 9 1 -8 -9 88.89 

8 11 2 -9 -11 81.82 

ผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการสมัพนัธต์ามตารางขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุ
ทุกคนท่ีเขา้ร่วมการทดลองมีพัฒนาการเพิ่มมากขึน้ทุกคน ดังจะเห็นไดจ้ากคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นคะแนนรอ้ยละของคะแนนท่ีเกิดความก้าวหน้า(หรือพัฒนาการ) เม่ือเทียบกับ
คะแนนความสามารถของตนเองท่ีจะท าใหไ้ปถึงจดุสงูสดุ ยกตวัอย่างเช่น คะแนนของผูส้งูอายคุน
ท่ี 5 พบว่า มีพัฒนาการสัมพัทธ์ ในทางท่ีดีขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 กล่าวคือ คะแนนหลังทดลอง
ลดลงจาก 10 เป็น 1 หรือลดลงเท่ากบั 9 คะแนน ในขณะท่ีขีดสดุของความสามารถท่ีเป็นไปได ้คือ 
10 คะแนน เม่ือคะแนนเต็มของแบบวดัคือ 0 คะแนน ดงันัน้ผูสู้งอายทุ่านนี ้มีคะแนนดีขึน้จากเดิม 
(ก่อนการทดลอง) 9 จาก 10 คะแนน นั่นคือ รอ้ยละ 90 นั่นเอง (เน่ืองจากแบบวัดนีมี้พิสัยของ
คะแนนตัง้แต่ 0 ถึง 21 โดยมีเกณฑค์ณุภาพการนอนหลบัท่ีดี คือ ไดค้ะแนนแบบวดันอ้ยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 คะแนน และผู้ท่ีมีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดี จะมีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็มทัง้หมด 21 คะแนน) ในท านองเดียวกันกับผูสู้งอายุคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มทดลอง ลว้นมี
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เพิ่มขึน้ทุกคน แปลความไดว้่า กิจกรรมในโปรแกรมท่ีท าการทดลอง
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สง่ผลใหผู้ส้งูอายแุตล่ะคนทกุ ๆ คน มีคณุภาพการนอนหลบัท่ีดีขึน้ เม่ือผูน้ัน้เทียบกบัขีดสงูสดุของ
ความสามารถตนเอง มีพิสยัพฒันาการสมัพทัธเ์ป็นรอ้ยละ 9.09 ถึงรอ้ยละ 90.00 
 

2.2.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ ยวกับการจัดกระท า 
(manipulation check) ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับหลังการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห ์เพ่ือแสดงหลกัฐานยืนยนัว่า โปรแกรมจดักระท านัน้ 
ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าดว้ยการจัดกระท า (manipulation check) แต่ก่อนท่ีจะทดสอบ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งนตน้เก่ียวกับการจดักระท า ท่ีใชส้ถิติทดสอบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนรว่ม ผูว้ิจยัจึงทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม 
ของคะแนนคณุภาพการนอนหลบัหลงัการทดลอง เสียก่อน แบง่ออกเป็น 4 เรื่อง คือ  

1) ความเท่ากันของการแปรปรวน (homogeneity of variances) พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั (F = .072, df=1, p > 
.792) หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ หลงัการทดลองทัง้สองกลุ่มมีคะแนนคณุภาพการ
นอนหลบัท่ีไดจ้ากการประเมินไมแ่ตกตา่งกนั 

 2) การแจกแจงแบบปกติ (normality) ใชส้ถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov 
ทดสอบ ไดค้่าเท่ากับ .162  (p > .200) พบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับมีการกระจายเป็น
ปกต ิ  

3) สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับ  หาค่าสหสัมพันธ์อย่างงง่าย 
(simple correlation) ของคะแนนวัดก่อนทดลองและวัดหลังทดลอง ไดเ้ท่ากับ .162 (p > .533) 
ไมพ่บนยัส าคญัทางสถิติ  

4) ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรรว่ม (covariate) และตวัแปรตาม จะตอ้งเท่ากัน
ในทุกกลุ่ม (homogeneity of regression slopes) ทดสอบดว้ยสถิติ ANCOVA โดยพิจารณาท่ีค่า
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรแบ่งกลุ่มและตวัแปรร่วม ซึ่งในท่ีนี ้คือ คะแนนคณุภาพการนอนหลับ
หลงัการทดลอง ไดผ้ลว่า ไม่พบนยัส าคญัทางสถิติ (F = 2.453, df=1, p > .143) ระหว่างตวัแปร
แบง่กลุม่และตวัแปรรว่ม จงึถือวา่ ไมล่ะเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

สรุปว่า หลงัจากทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดงัไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัสามารถน าสถิติ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม ไปใชใ้นการทดสอบเก่ียวกับการจัดกระท าได ้ (manipulation 
check) โดยไมล่ะเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
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ในสว่นนี ้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห ์การทดสอบ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 54 คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนหลงัทดลอง ก่อนขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่ม 

กลุม่ N �̅� S.D. 

กลุม่ทดลอง 8 4.625 3.292 

กลุม่ควบคมุ 8 9.500 3.665 

รวม 16 7.063 4.203 
 

คะแนนจากแบบประเมินคณุภาพการนอนหลบั หลงัทดลองสิน้สุดการทดลอง ตาม
ตารางนัน้ ยงัมิไดท้  าการขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่ม ออกไปจึงมีค่าเฉล่ีย 4.625 และ 73.000 ใน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ตามล าดบั 

ตาราง 55 คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนหลงัทดลอง หลงัขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่มออกแลว้ 

กลุม่ �̅� XS  

อาณาเขต 

แหง่ความเช่ือมั่นท่ี 95% 

ขอบลา่ง ขอบบน 

กลุม่ทดลอง 3.785 1.103 1.402 6.168 

กลุม่ควบคมุ 10.340 1.103 7.957 12.723 

  * คา่เฉล่ียตวัแปรรว่มท่ีถกูประเมินมีคา่เทา่กบั 9.750 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง เม่ือท าการขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมออกไปด้วย 
คะแนนคณุภาพการนอนหลบัของผูสู้งอายุก่อนการทดลอง ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 9.750 เป็นคะแนน
เริ่มตน้ก่อนการทดลองของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จะไดค้ะแนนเฉล่ียคณุภาพการนอน
หลบัของผูส้งูอายุหลงัการทดลอง ในกลุ่มทดลองเท่ากบั 3.785 และในกลุ่มควบคมุ 10.340 หรือ
อีกนยัหนึ่ง คือ ประมาณคา่เฉล่ียในกลุ่มทดลอง อยู่ระหว่าง 1.402 ถึง 6.168 และในกลุ่มควบคมุ 
จะอยู่ระหว่าง 7.975 ถึง12.723 ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 
อยา่งไรก็ดี ตอ้งท าการทดสอบนยัส าคญัตอ่ไป ดงัจะแสดงในตารางถดัไป ดงันี ้
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ตาราง 56 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งก่อนและหลงัคะแนนคณุภาพการนอนหลบั ดว้ยการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม 
(covariate) 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p-value 

คะแนนก่อนการทดลอง 55.115 1 55.115 6.243 .027 

โปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิต 142.656 1 142.656 16.160 .001 

สว่นท่ีเหลือ 114.760 13 8.828   

รวม 1063.000 16    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

เพ่ือแสดงหลกัฐานว่า ตวัแปรรว่ม (คะแนนก่อนการทดลอง) มีผลตอ่คะแนนคณุภาพ
การนอนหลบั หลงัการทดลองหรือไม่ พิจารณาจากสถิตทิดสอบ F แสดงคา่เท่ากบั 6.243 และพบ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .027) สามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรรว่มส่งผลตอ่คะแนนคณุภาพ
การนอนหลบั หลงัการทดลองจริง และในขณะเดียวกนั พบวา่ คะแนนคณุภาพการนอนหลบั หลงั
การทดลองของผูสู้งอายแุตกต่างกัน ตามรูปแบบโปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิต กล่าวคือ ระหว่าง
ผูสู้งอายุกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมการทดลองจะมีคะแนนคุณภาพชีวิต หลังการทดลอง
แตกต่างกัน ในลกัษณะท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่า     (�̅� ควบคุม: 3.785 < �̅�ทดลอง: 10.340) ผูสู้งอายุ
กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = 16.160, 
df=1, p < .001)  

ดงันัน้ จากผลการวิเคราะหต์่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ตวัแปรจดักระท า มีอิทธิพล
สง่ผลตอ่ตวัแปรตาม คือ คณุภาพการนอนหลบั ได ้
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ตอนที ่3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ เหมาะส าหรับชุมชนวัดบางปรง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) เปรียบเทยีบความแตกต่างคะแนนคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการทดลอง โดย
ให้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม (covariate) 

ผลการวิเคราะหใ์นส่วนนี ้ถือเป็นหวัใจส าคญัของการวิจยัในครัง้นี ้ตามจดุมุ่งหมายของ
การวิจยั คือ เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุอย่างไรก็ดี 
ขอ้จ ากัดของการวิจยัในครัง้นี ้คือ ไม่สามารถสรา้งและพฒันาโปรแกรมไดใ้นทุก ๆ มิติของการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในผู้สูงอายุ หากแต่สามารถลดข้อจ ากัดลงโดยอาศัยความเข้าใจท่ีลึกซึง้ของ
คุณภาพชีวิตและท่ีส าคญัเหนืออ่ืนใด คือ การพัฒนาท่ีจะยั่งยืนนั้น ย่อมตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของ
บริบทเพ่ือสนองตอบตอ่ความตอ้งการและแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูตอ้ง และทนัการ จงึเป็น
ท่ีมาให้ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยครัง้นีห้ลากหลายวิธีและขั้นตอน เพ่ือให้ไดม้าซึ่งโปรแกรมการ
พัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยัแนวคิดการพัฒนาโดยอิงบริบทเป็นส าคญั ดงัแสดงใน
ระยะตา่ง ๆ ของการวิจยัท่ีน าเสนอไปแลว้ดงักลา่ว  

เพ่ือแสดงหลกัฐานยืนยนัว่า โปรแกรมการพฒันาท่ีสรา้งขึน้นี ้จะส่งผลต่อคณุภาพชีวิต
ของผูส้งูอายไุดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกตา่งก่อนและ
หลงัการทดลองดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลอง
เป็นตวัแปรรว่ม (covariate) ผลการวิเคราะหเ์ป็นไปตามล าดบั ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 57 คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนหลงัทดลอง ก่อนขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่ม 

กลุม่ N �̅� S.D. 

กลุม่ทดลอง 8 76.1250 9.23406 

กลุม่ควบคมุ 8 60.8750 6.53425 

รวม 16 68.5000 11.03328 
 

คะแนนจากแบบประเมินคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ หลงัทดลองสิน้สุดการทดลอง ตาม
ตารางนัน้ ยงัมิไดท้  าการขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่ม ออกไปจึงมีคา่เฉล่ีย 76.125 และ 60.875 ใน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ตามล าดบั 
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ตาราง 58 คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนหลงัทดลอง หลงัขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่มออกแลว้ 

กลุม่ �̅� XS  

อาณาเขต 

แหง่ความเช่ือมั่นท่ี 95% 

ขอบลา่ง ขอบบน 

กลุม่ทดลอง 77.828 2.293 72.876 82.781 

กลุม่ควบคมุ 59.172 2.293 54.219 64.124 

  * คา่เฉล่ียตวัแปรรว่มท่ีถกูประเมินมีคา่เทา่กบั 66.8125 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง  เม่ือท าการขจดัอิทธิพลของตวัแปรรว่มออกไปดว้ย คะแนน
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายกุ่อนการทดลอง ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 66.8125 เป็นคะแนนเริ่มตน้ก่อนการ
ทดลองของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จะไดค้ะแนนเฉล่ียคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายหุลงัการ
ทดลอง ในกลุ่มทดลองเท่ากับ 77.828 และในกลุ่มควบคมุ 59.172 หรืออีกนยัหนึ่ง คือ ประมาณ
คา่เฉล่ียในกลุ่มทดลอง อยู่ระหว่าง 72.876 ถึง 82.781 และในกลุ่มควบคมุ จะอยู่ระหวา่ง 54.219 
ถึง 64.124 ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างไรก็ดี ตอ้งท า
การทดสอบนยัส าคญัตอ่ไป ดงัจะแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างก่อนและหลังคะแนนคุณภาพชีวิต ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม (covariate) 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p-value 

คะแนนก่อนการทดลอง 380.565 1 380.565 9.603 .008 

โปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิต 1240.921 1 1240.921 31.313 <.001 

สว่นท่ีเหลือ 515.185 13 39.630   

รวม 76902.00 16    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

  เพ่ือแสดงหลกัฐานว่า ตวัแปรรว่ม (คะแนนก่อนการทดลอง) มีผลตอ่คะแนนคณุภาพ
ชีวิตหลงัการทดลองหรือไม่ พิจารณาจากสถิติทดสอบ F แสดงคา่เท่ากบั 9.603 และพบนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (p = 0.008) สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรรว่มส่งผลตอ่คะแนนคณุภาพชีวิตหลงั
การทดลองจริง และในขณะเดียวกัน พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตหลังการทดลองของผู้สูงอายุ
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แตกต่างกัน ตามรูปแบบโปรแกรมพฒันาคณุภาพชีวิต กล่าวคือ ระหว่างผูสู้งอายุกลุ่มควบคมุท่ี
ไม่ไดร้บัโปรแกรมการทดลองจะมีคะแนนคณุภาพชีวิต หลงัการทดลองแตกตา่งกนั ในลกัษณะท่ีมี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่า     (�̅� ควบคมุ: 59.172 < �̅�ทดลอง: 77.828) ผูส้งูอายกุลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรม
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = 31.313, df=1, p < .001) ดงัปรากฏผล
การวิเคราะหใ์นตาราง 53 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ  

การวิจยัเรื่อง การพฒันาโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุท่ีมีประสิทธิผล : 
การวิจยัผสานวิธี เกิดจากท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจในประเด็นผูส้งูอายเุป็นทนุเดิม กอปรกบัไดท้บทวน 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดแ้รงบนัดาลใจจากการวิเคราะหอ์ภิมานงานวิจยัของ นริสรา 
พึ่งโพธ์ิสภและฐาศกุร ์จนัประเสริฐ (2556) ท่ีไดส้ังเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างลกัษณะทางจิต
และสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย ไดข้อ้คน้พบว่า กลุ่มปัจจยัดา้น
โปรแกรมจัดกระท า/โปรแกรมทดลอง มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
คณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ เม่ือเทียบกับปัจจัยดา้นอ่ืน ๆ เป็นจุดเริ่มตน้ของค าถามเชิงปรชัญา ไดแ้ก่ 
“แทจ้ริงแลว้ คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุคืออะไร มีความหมายว่าอะไร” “ความหมายนีมี้เพียงหนึ่ง
เดียว เป็นสากล หรือแปรเปล่ียน เล่ือนไหลตามบริบทและ /หรือการตีความ” (ภววิทยา) “ใครเป็น
ผู้ให้หรือก าหนดความหมายนี้” (ญาณวิทยา) “วิธีท่ีจะให้ไดค้วามรูค้วามเข้าใจเรื่องนีค้วรเป็น
วิธีการใด” (วิธีวิทยา) ท่ีใชเ้ป็นพืน้ฐานของงานวิจยันี ้จึงเป็นท่ีมาท่ีผูว้ิจัยประยุกตใ์ชว้ิธีวิจัยแบบ
ผ ส า น วิ ธี ขั้ น สู ง  (advance mixed methods design: intervention design) เ พ่ื อ ให้ บ ร ร ลุ
จุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีมี
ประสิทธิผลและสอดคลอ้งกับบริบท ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบและด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
(two-strand sequential mixed designs) ช่วงท่ี 1 ด าเนินการเป็น 3 ระยะ และช่วงท่ี 2 เป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง ดงัรายละเอียดของแตล่ะชว่งการศกึษาตอ่ไปนี ้

ช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าเข้าใจและอธิบายค าว่า “คุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ” รวมถึงปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ อาศยัการ
ถอดรหัสความรูเ้พ่ือการปฏิบตัิและความรูใ้นการปฏิบัติ  ตามแนวคิดของ Cochran-Smith และ 
Lytle (2001) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 2 กลุ่ม  ท่ี ได้มาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ผูรู้ห้รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นผูสู้งอายุ และผูเ้ป็นหรือผูสู้งวยัอย่างมีพลงั (active 
ageing) หยุดการเก็บขอ้มลูเม่ือขอ้มูลอ่ิมตวั (saturation) ในท่ีนีเ้ม่ือสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 
และผูสู้งวยัอย่างมีพลงั 3 ท่าน วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลตามระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก โดย
การก าหนดรหัสแบบบรรทัดต่อบรรทัด การวิเคราะหจ์  าแนกประเภทข้อมูล ชนิดการวิเคราะห์
กลุม่ค  า เพ่ือคน้หาความหมายรว่มกนั โดยการท าดชันีขอ้มลูเชิงตีความ ทดลองเขียนประโยค สรา้ง
ขอ้เสนอ/สรุปชั่วคราว และสรา้งบทสรุปตามแนวทางของ Charmaz (2006). 
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ช่วงท่ี 2 ระยะท่ี 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสืบคน้และวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบคณุภาพ
ชีวิตตามมมุมองผูส้งูอายชุมุชนวดับางปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดว้ยวิธีวิทยาคิว ด าเนินการวิจยัตาม
แบบแผนวิธีวิทยาควิ ประกอบ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

1) ขัน้ก าหนดเนือ้หาสาระ และ 2) ขัน้พฒันาชุดคิว น าสารสนเทศจากช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 1 
นิยามความหมาย องคป์ระกอบ รวมถึงปัจจยัสาเหตแุละเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคณุภาพชีวิต
ของผูส้งูอาย ุมาเป็นโครงสรา้งเชิงทฤษฎีท่ีใชใ้นการก าหนดเนือ้หาสาระ (concourse) พฒันาเป็น
ข้อความของชุดคิว (Q set) ก าหนดจ านวนข้อค าถามตามกลุ่มประเภทของความหมาย ได้
ขอ้ความคิว 62 ขอ้ความ น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
ของชุดคิวก่อนน าไปใชง้าน ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจาก 2 
กลุ่ม จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ “กลุ่มเดิม” ท่ีเคยเป็นผูใ้หข้อ้มลูสมัภาษณ์ จ  านวน  ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูตอ้งอีกครัง้หนึ่ง (members’ check) อีก 2 ทา่น เป็นผูเ้ช่ียวชาญคณุสมบตัเิช่นเดียวกนัแต่
ไม่ใช่กลุ่มเดิม ได้ค่า IOC ต ่ากว่าเกณฑ์ 0.5 จ านวน 7 ข้อความ ได้ข้อความท่ีผ่านเกณฑ์ 55 
ขอ้ความ น าไปทดลองใชก้ับผูส้งูอาย ุ1 ท่าน สงัเกต ซกัถามและปรบัขอ้ความอีกครัง้ก่อนน าไปใช้
จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 3) ขัน้คดัเลือกชุดบุคคล ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ
ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน ในชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีไดค้ะแนนในเกณฑ์
กลุ่มคะแนนต ่า หลังจากด าเนินการวิเคราะหจ์ดักลุ่มดว้ยคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพชีวิต
ผูส้งูอายขุององคก์ารอนามยัโลก 4) ขัน้แยกและเรียงขอ้ความคิว ใหผู้สู้งอายุท าการแยกและเรียง
ขอ้ความคิว 55 ขอ้ความ ออกเป็น 13 กอง ใหมี้การกระจายแบบถกูก าหนด (forced distribution) 
เรียงล าดบัความส าคญัจาก ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (-6) ไม่แน่ใจ (0) และเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (6) ใหแ้ต่
ละกองมีข้อความจ านวน 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 ตามล าดับ 5) ขั้นวิเคราะห์และ
ตีความ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ส  ารวจองค์ประกอบแบบคิว (exploratory Q-factor 
analysis) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ (principal component 
analysis) และหมุนแกนแบบมุมฉาก  (orthogonal rotation) ด้วยวิ ธี แวริแมกซ์ (varimax) 
พิจารณาจ านวนองคป์ระกอบท่ีมีความแตกตา่งของมมุมอง (distinct viewpoints) เพ่ือน าไปสู่การ
ตีความของการจดัลุม่ของมมุมอง ในการระบแุละตัง้ช่ือองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 

ช่วงท่ี 2 ระยะท่ี 3 ขัน้เตรียมการ วางแผนพัฒนาโปรแกรมฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมิน
ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุจากบรบิทท่ีท าการศกึษา 
ผู้วิจัยน าคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) ท่ี
ผูส้งูอายเุคยท ามาแลว้ก่อนหนา้ มาท าการวิเคราะหจ์ดักลุ่ม (cluster analysis) เลือกแบบเจาะจง 
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ผูส้งูอายจุ  านวน 11 ท่าน ท่ีอยู่ในกลุ่มต ่า เพ่ือรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะหข์อ้มลูท่ี
ไดด้ว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) 
 ช่วงท่ี 2 ระยะท่ี 4 น าขอ้สรุปรว่มและสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัในช่วงท่ี 1 ทัง้ 3 ระยะ 
และน าหลักการ “โปรแกรมการจัดการตนเอง” (self-management program) ของ Cormier; 
Nurius; และ Osborn (2008) ซึ่ งมีกลยุทธส าคัญ  4 ประการ คือ 1) การเตือนตนเอง (self-
monitoring) 2) การควบคุมตวักระตุน้ (stimulus control) 3) การให้รางวลัตนเอง (self-reward) 
และ 4) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) ประกอบกับแนวคิด “โมเดลการเปล่ียน
พฤติ ก รรม ของผู้ รับ บ ริก าร ” (transtheoretical model of client change) ของ Prochaska; 
DiClemente; แล ะ  Norcross (1992 ) ป ระก อบ ไป ด้ ว ย  5 ขั้ น  ได้ แ ก่  1) ขั้ น ช วน ให้ คิ ด 
(precontemplation) 2) ขั้นสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยและให้เห็นคุณค่าการเปล่ียนแปลง 
(contemplation) 3) ขัน้เตรียมการ (preparation) 4) ขั้นปฏิบัติ (action) และ 5) ขั้นรกัษาสภาพ
หลังเปล่ียนแปลง (maintenance) โดยประยุกต์โปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ จากงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง (สนธยา มณีรตัน.์  2562; สุรีรตัน ์ณ วิเชียร; และคนอ่ืนๆ.  2561; ธิติมา ณรงคศ์ักดิ์.  
2560; จไุรรตัน ์ดือขนุทด; สิรลิกัษณ ์โสมานสุรณ ;์ และ วารี กงัใจ.  2559) มาผสมผสานกนัเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลท่ีดีกว่าการใชเ้ทคนิควิธีเพียงอย่างเดียว  (Cormier; Nurius; & Osborn.  2008: 
522; Perri & Richards.  1977: 178-183) มาใชใ้นการออกแบบและจัดท าโปรแกรมการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามบริบทผูสู้งอายุชุมชนวดับางปรงธรรมโชติการาม ตามจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เม่ือท าการทดลองใช้
โปรแกรม 4 กิจกรรม เป็นจ านวนรวมไมต่  ่ากวา่ 80 ครัง้ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ 
 ต่อจากนี ้ ผู้วิจัยจะน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ตามล าดบั ตอ่ไปนี ้
 1. สรุปผลการวิจยั 
  1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะท่ี 1: การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
  1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะท่ี 2: วิธีวิทยาควิ 
  1.3 สรุปผลการวิจยั ระยะท่ี 3: การสนทนากลุม่ 
  1.4 สรุปผลการวิจยั ระยะท่ี 4 การวิจยัเชิงทดลอง 
 2. อภิปรายผลการวิจยั 
  2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะท่ี 1: การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
  2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะท่ี 2: วิธีวิทยาควิ 
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  2.3 อภิปรายผลการวิจยั ระยะท่ี 3: การสนทนากลุม่ 
  2.4 อภิปรายผลการวิจยั ระยะท่ี 4: การวิจยัเชิงทดลอง 
  2.5 อภิปรายวิธีวิจยัผสานวิธี 
 3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย ระยะที ่1: การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 การวิจยัในระยะนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
ผลการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และตีความขอ้มูล พบว่า ความหมายและองคป์ระกอบของคณุภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุไม่สามารถแยกออกจากกันได ้ซึ่งก็คือ การสรา้งสมดลุระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ 
คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุเป็นการรบัรูต้่อสถานะในชีวิตของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรม
และความหมายของระบบสังคมท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ผันแปรไปตามบริบท ทั้งยังสัมพันธ์กับ
เป้าหมายเชิงปัจเจก มาตรฐานของสงัคมและสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถจดักลุ่มความหมายได้
ทัง้หมด 4 กลุม่ประเภท ไดแ้ก่  
  1) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายคืุอ การไดใ้ชชี้วิตอยา่งภาคภมูิ  
  2) คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุคือ การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสุขภาวะซึ่งเป็น
การเช่ือมโยงกนัระหวา่งรา่งกายกบัจิตใจ  
  3) คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุคือ การมีปฏิสมัพนัธ์และกิจกรรมทางสงัคม ซึ่งจะช่วย
ใหผู้ส้งูอายเุห็นคณุคา่ของการมีชีวิต และ  
  4) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสงัคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน ดงัแสดงเป็นแนวคิด “ดอกไมค้ณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย”ุ ตามภาพประกอบ 20  
  ทัง้นี ้คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุขึน้กบัเง่ือนไขสาเหตจุ  าแนกเป็น 2 สว่นคือ ปัจจยัท่ีมา
จากตวัผูส้งูอายเุอง 3 ประการ ไดแ้ก่  
   1) การเตรียมตวัเขา้สูว่ยัปลายและวิธีการวางแผนตลอดชีวิต  
   2) การรกัษาสขุภาพกาย ใจ สงัคม และจิตปัญญา และ  
   3) การสรา้งความมั่นคงและปลอดภยั  
  และปัจจยัภายนอก คือ การสรา้งเสรมิระบบนิเวศทางสงัคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่  
   1) การไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ครอบครวั ชมุชน สงัคม  
   2) การอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม และ  
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   3) การไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั มีหลกัสตูร/โปรแกรมการพฒันา   
 ผูว้ิจัยจึงน าผลท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 นี ้ไปใชเ้ป็น โครงสรา้งเชิงทฤษฎีในการก าหนดเนือ้หา
สาระ (concourse) พัฒนาชุดขอ้ความคิว (Q set) ในการวิจัยระยะท่ี 2 และเป็นแนวค าถามกึ่ง
โครงสรา้ง ใชส้  าหรบัการสนทนากลุม่ในการวิจยัระยะท่ี 3  
 

สรุปผลการวิจัย ระยะที ่2: วิธีวิทยาคิว 
 การวิจัยในระยะนีน้ับได้ว่าเป็นการวิจัยผสานวิธี (Stenner; Watts; & Worrell.  2010; 
Ramlo; & Newman.  2011; Ramlo.  2015, 2016) ผลการวิเคราะห์มุมมององค์ประกอบเชิง -
ส ารวจ (Q-exploratory factor analysis) และสรา้งคะแนนองค์ประกอบ (factor score) โดยมี
ขอ้ความท่ีเป็นลกัษณะรว่มของมมุมององคป์ระกอบ หรือขอ้ความท่ีไม่สามารถจ าแนกตามมมุมอง
องคป์ระกอบได ้(consensus statements) 16 ขอ้ความ ไดผ้ลเป็น มมุมององคป์ระกอบจ านวน 4 
องคป์ระกอบ ในแตล่ะองคป์ระกอบจะมีผูส้งูอายใุหค้วามหมายตอ่คณุภาพชีวิตตามขอ้ความ โดย
ก าหนดคุณลักษณะมุมมององค์ประกอบ ( factor characteristics) ร่วมกัน  ตามมุมมอง
องคป์ระกอบท่ี 1, 2, 3 และ 4 เป็นจ านวน 6, 4, 4 และ 2 คน ในแตล่ะองคป์ระกอบ ตามล าดบั ซึ่ง
มีช่ือแต่ละมุมมององคป์ระกอบ คือ 1) การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ มีจ  านวน 6 ขอ้ความ 2) การเห็น
แก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น มีจ  านวน 5 ขอ้ความ 3) ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มีจ  านวน 5 ขอ้ความ และ 
4) ความมั่นคง ปลอดภัย และ ระบบนิเวศทางสงัคมวฒันธรรม มีจ านวน 6 ขอ้ความ ปรากฏตาม
ตาราง 44 ถึง 47 รวมแลว้สามารถอธิบาย “คณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ” ไดป้ระมาณรอ้ยละ 67 ส่วนท่ี
เหลือท่ีไมไ่ดถ้กูอธิบายไวด้ว้ย 4 องคป์ระกอบนี ้อีกรอ้ยละ 33 โดยประมาณ 
 

สรุปผลการวิจัย ระยะที ่3: การสนทนากลุ่ม 
การวิจัยเชิงคณุภาพในระยะนี ้เพ่ือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายว่าดว้ยการประเมินประเด็น

ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุในบริบท  ผูว้ิจยัท าการคดัเลือก 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการจดัสนทนากลุ่มในครัง้นี ้โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก จากคะแนนแบบวัด
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคก์ารอนามัยโลก แล้วน ามาวิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster analysis) 
เลือกแบบเจาะจงกับผู้สูงอายุจ  านวน 11 ท่าน ท่ีอยู่ในกลุ่มคะแนนต ่าและยินดีท่ีจะเข้าร่วม
ด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและสงัเคราะหข์อ้มูล ดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา 
(content analysis) พบว่า ประเด็นปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ชุมชนวัดบางปรง จากการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ปัญหาสุขภาพ 2)  ปัญหาจากสภาพ
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เศรษฐกิจ 3) ความตอ้งการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ ผู้วิจัยจะน าเสนอผล
การศกึษาโดยล าดบั ดงันี ้

ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิต 
1 ปัญหาสขุภาพ  
2 ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ  
3 ความตอ้งการแกปั้ญหาดา้นสขุภาพ เรื่องการนอนไม่หลบั 
 
ปัญหาสุขภาพ 
ผูสู้งอายุในบริบทชมุชนวดับางปรง มีปัญหาสขุภาพหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา

สขุภาพดา้นรา่งกาย จิตใจ สงัคม ท่ีมีสาเหตหุรือไดร้บัผลกระทบมาจากปัจจยัสาเหตุหลาย ๆ ดา้น
ทัง้ทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม สาเหตดุา้นสงัคม และสาเหตดุา้นระบบนิเวศทาง โดยมีปัญหาการนอนไม่
หลบัเป็นปัญหาท่ีไดร้บัความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นปัญหาสขุภาพท่ีสง่ผลในทกุ ๆ ดา้น ทัง้
ทางรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม สง่ผลตอ่การมีปฏิสมัพนัธห์รือรว่มท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น  

 
ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ 
ปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจ มลูเหตหุลกั คือ การขาดสภาพคล่อง ไมว่า่จะมาจากการขาด

แคลนแตท่นุเดมิ สภาพเจ็บป่วยจนตอ้งหมดอาชีพแหล่งรายไดไ้ป หรือจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย 
และปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีท าใหผ้ลผลิตท่ีเคยสรา้งรายไดจ้  านวนมาก ลดลงจากเดิมอย่างมากทัง้ใน
ดา้นปริมาณและราคา อีกทั้งยังประสบกับสภาวะสินคา้เกษตรในทอ้งถ่ินลน้ตลาดท าให้ราคา
พืชผลการเกษตรตกต ่าถึงขัน้ตอ้งน าไปทิง้ ไมส่ามารถขาย หรือขายก็ไมคุ่ม้ตน้ทนุคา่ขนสง่ สามารถ 

 
ความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เร่ืองการนอนไม่หลับ 
จากการสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรง พบว่า จาก 9 ใน 11 คนท่ีประสบ

ปัญหาการนอนไม่หลับ ตอ้งการอยากแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะต้องประสบปัญหา
บอ่ยครัง้ เฉล่ียสปัดาหล์ะ 4 วนั รบกวนตอ่คณุภาพชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก 

 
สรุปผลการวิจัยระยะที ่4 การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจยัในระยะนี ้จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลโปรแกรมการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุตามบริบทชุมชนวัดบางปรง ท่ีได้ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความเหมาะสม 
(tailor-made)  ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการทดลองมาจากการประมาณค่าจาก
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โปรแกรม G star power และก าหนดขนาดก าลังการทดสอบ (power) ไว้ท่ีระดับ 0.80 ตาม

ค าแนะน าของโคเฮน (Cohen) (1 - Type II error: 1 -) (Lipsey; & Hurley.  2009: 44-; องอาจ 
นยัพฒัน.์  2544: 4-14) ผลการประมาณขนาดตวัอย่างท่ีไดข้ัน้ต  ่าคือ 4 คู่ หรือ 8 คน ส าหรบักลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแต่ละกลุ่ม  ท าการจ าแนกกลุ่มทัง้สองภายหลังทดสอบการเท่ากันของ
ความแปรปรวน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญั จึงด าเนินการเลือกเขา้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ดว้ยกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน 4 กิจกรรม ในโปรแกรมส่งเสริมการ
นอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ เป็นจ านวนรวมไม่ต  ่ากว่า 80 ครัง้ สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของบริบทท่ีตอ้งการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลบั เป็นล าดบัแรก ผล
การทดลองพบว่า ผูเ้ขา้รว่มการทดลองในกลุ่มทดลองมีคณุภาพการนอนหลบัท่ีดีขึน้ ดงัหลกัฐาน
คะแนนพฒันาการสมัพนัธ ์ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบคุคลลว้นมีพฒันาการเพิ่มมากขึน้ทกุคน ตัง้แต่
ร ้อยละ 9.09 ถึง ร้อยละ 90.00 เม่ือทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ดว้ยคะแนนจากแบบประเมินคณุภาพชีวิตของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-OLD) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม (covariate) 
ซึ่งมีหลกัฐานว่าสามารถใชเ้ป็นตวัแปรรว่มเพ่ือขจดัอิทธิพลทางสถิติไดท่ี้ระดบันยัส าคญั .01 (p=
0.008) ผลการวิเคราะห ์พบว่า คะแนนคณุภาพชีวิตหลงัการทดลองของผูส้งูอายุ ระหวา่งผูส้งูอายุ
กลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมการทดลองจะมีคะแนนคณุภาพชีวิตหลงัการทดลอง  แตกต่างกัน
ในลักษณะท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่า(�̅� ควบคุม: 59.172 < �̅�ทดลอง: 77.828) ผูสู้งอายุกลุ่มทดลองท่ี
ไดร้บัโปรแกรมการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงสามารถสรุปไดว้่า โปรแกรม
การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีถูกสรา้งขึน้ตามบริบทชุมชนวดับางปรงมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ตามจดุมุง่หมายดงัท่ีไดต้ัง้ไว ้
 

อภปิรายผลการวิจัย 
อภปิรายผลการวิจัย ระยะที ่1: การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
ผูว้ิจัยใช้แนวคิดของ Cochran-Smith และ Lytle (2001) ว่าดว้ยความรูเ้พ่ือการปฏิบัติ

และความรูใ้นการปฏิบตัิ เป็นแนวทางเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบของค าถามเชิงญาณวิทยาว่า “ใคร
เป็นผูใ้หห้รือก าหนดความหมาย (คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ)” อาศยัประสบการณแ์ละมมุมองของ
คนใน ไดแ้ก่ ผูรู้ห้รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นผูส้งูอาย ุและผูส้งูวยัอย่างมีพลงั เป็นกรอบแนวคิดดา้นเนือ้หา 
เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ เพ่ือท าความเขา้ใจและอธิบายความหมายของค าว่า 
“คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” รวมถึง ปัจจัยสาเหตุและเง่ือนไขของการน าไปสู่คุณภาพชีวิตของ
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ผูสู้งอายุ ปรากฏผล ดงัน าเสนอในบทท่ี 4 และสรุปผลดงัขา้งตน้ในบทนีไ้ปแลว้ รวมทัง้สรุปและ
เสนอเป็นแนวคิด “ดอกไม้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” ตามภาพประกอบ 20 นอกจากนีผู้้วิจัย
สามารถอภิปรายขอ้คน้พบ ไดก้วา้งขวางมากขึน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยภาพรวมจาก 4 กลุ่ม
ความหมายท่ีไดน้  าเสนอไปแลว้ มีอตัลักษณ์เฉพาะคือ มีลักษณะท่ีเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอย่าง
แบง่แยกมิได ้ซึ่งตา่งจากความหมายและองคป์ระกอบโดยทั่วไปท่ีสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นดา้น 
(facet)   

2. องคป์ระกอบคณุภาพชีวิตจากแนวคิดทฤษฎีของตา่งประเทศ มีส่วนท่ีแตกตา่งกนั
ในบางมิติ ในท่ีนีพ้ิจารณาจากแบบวดัคณุภาพชีวิตผูสู้งอายขุององคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-
OLD module) พบว่า มีการวัดด้าน (facet) ความตายและการตาย (death and dying) (The 
WHO Group. 1999) ในขณะท่ีความหมายและองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการศกึษาครัง้นี ้ไม่รวมมิตินี ้
เขา้ไป น่าจะเป็นเพราะในบริบทของสังคมไทย มีประมาณรอ้ยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ (ศูนย์
ขอ้มูลกลางดา้นศาสนา กรมการศาสนา. 2561) ซึ่งใจความส าคญัตอนหนึ่งในค าสอน กล่าวถึง 
ไตรลกัษณห์รือสามญัลกัษณะ ความวา่ “สงัขารทัง้ปวง ไม่เท่ียง ...สงัขารทัง้ปวง เป็นทกุข ์...ธรรม
ทัง้ ปวง เป็นอนตัตา” (พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.  อ.  ปยตฺุโต). 2555) ดงันัน้เรื่องความตายและการ
ตายจงึถกูพิจารณาเป็นเรื่องปกตธิรรมดาตามหลักค าสอนของพทุธศาสนา ขอ้สรุปของการศกึษาท่ี
ไดจ้งึไมมี่มิตนีิร้วมอยู่ 

3. คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายท่ีุไดจ้ากการศึกษาในระยะท่ี 1 นี ้มีลกัษณะท่ีกินความ
ลึกซึง้ไปกว่าคณุภาพชีวิตตามแนวคิดทฤษฎีทั่วไปท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีแรงจงูใจ บุคลิกภาพ
และความตอ้งการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว ์(hierarchy of needs) (Maslow. 1970) เป็นส าคญั 
ซึ่งอธิบายถึงความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือสัจการแห่งตน (self-
actualization) ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจัยนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหมายท่ีว่า “คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ คือ การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ” ซึ่งเป็นเสมือนผลลัพธ์ เป็นความสมดุล ท่ีเป็น
กระบวนการประกอบเขา้ดว้ยกนัของ ความสามารถท่ีพึ่งตวัเองได ้ท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตวัเอง 
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี เป็นท่ีรกัของลูกหลาน ไดถ่้ายทอดประสบการณ์ ความรูเ้ชิง
วฒันธรรม และภูมิปัญญา (wisdom) และไดจ้ากโลกนีไ้ปอย่างสงบสุข ไม่มีเรื่องใหต้อ้งคิดกังวล
ว้าวุ่นใจ ภาวะท่ีว่านี ้มีลักษณะผุดบังเกิด  (emerged) ขึน้  เม่ือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตตาม
ความหมายนี้ ซึ่งเป็นภาวะท่ีเข้าใจในความจริงของชีวิต คือ มีสภาวะของการมีจิตปัญญา 
(spiritual health) อนัจะน าไปสู่ความสงบสุขท่ีบุคคลสามารถสัมผัสและยึดมั่นในความเช่ือ  หรือ
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ความเคารพสูงสุดของพวกเขา เม่ือได้ปล่อยและก้าวข้ามหรือหลุดพ้นจากตัวเอง ( self-
transcendence) ในทางพุทธศาสนา คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง โดยนัยยะนีก้ารก้าวขา้มตัวตน
และพรอ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูก่ารเป็นบางสิ่งบางอยา่ง และคิดถึงผูอ่ื้นมากกวา่ตนเอง ขอ้คน้พบ
นี ้พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โคลโก-ริเอรา (Koltko-Rivera.  2006) ท่ีไดป้ระมวล
แนวคิดตา่ง ๆ ของมาสโลว ์แลว้สรุปเป็นนิยามของความตอ้งการท่ีเป็นส่วนเพิ่มขยาย  จากแนวคิด
เดิมของมาสโลว ์ จากเดิมท่ีมีถึงระดบั สจัการแห่งตน ว่าเป็น “ความตอ้งการท่ีเหนือตวัตน” (self-
transcendence) มีความหมายวา่ เป็นความตอ้งการท่ีใหบ้ริการหรืออทุิศตนใหก้บัผูอ่ื้น หรือใหก้บั
สิ่งท่ีเป็นอดุมคติ เชน่ ความจริง ศิลปะ ศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งของบางสิ่งบางอยา่งท่ียิ่งใหญ่กวา่ตวัตน ดงัภาพประกอบนี ้
 

 

ภาพประกอบ 24 ความตอ้งการท่ีเหนือตวัตน หรือการหลดุพน้จากตนเอง (self-transcendence) 

4. จากผลการวิเคราะห์ท่ีให้ความหมายว่า “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ การมี
สมรรถนะของร่างกายและมีสุขภาวะ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ ” นั้น 
สามารถอธิบายไดด้ว้ยแนวคิดทางพทุธปรชัญา (พนอม บญุเลิศ.  2547) ท่ีว่า จิตกบักายของพทุธ
ปรชัญา เช่ือว่าจิตกบักายมีลกัษณะเป็นภาวะ หรือกระแสธรรมสองชนิดท่ีผสานกลมกลืนจนเป็น
เนือ้เดียวกัน ท่ีไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้ กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
อาศยัค า้จนุเกือ้หนนุกนั เม่ือสิ่งหนึ่งดบัไป อีกสิ่งหนึ่งก็สลายไปดว้ย กาย เป็นท่ีอยู่ของจิต จิตรบัรู ้
สิ่งท่ีกายสมัผสั จิตมีอิทธิพลตอ่กาย กายมีอิทธิพลตอ่จิต ดงันัน้ แนวคิดทางพระพทุธศาสนาจึงไม่
แยกสิ่งทัง้สองใหอิ้สระจากกนั (พระวิรตัน ์ธมฺมโฆสโก. (2556) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกลุวดี 
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โรจนไ์พศาลกิจ (2559) ท่ีพบว่า กิจกรรมทางกายมีความสมัพนัธก์บัสขุภาวะทางจิต สขุภาวะทาง
สงัคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุในทุกกลุ่มวยั แต่จะมีระดบัของความสัมพันธ์
แตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่วยั 

5. จากผลการวิเคราะห์ท่ีให้ความหมายว่า “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การมี
ปฏิสัมพันธแ์ละกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะช่วยใหผู้สู้งอายุเห็นคณุค่าของการมีชีวิต” นัน้ สามารถ
อธิบายด้วย ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) ได้ว่า การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ช่วยให้
บคุคลมีความพึงพอใจในตนเอง และมีแรงจงูใจท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพกับบคุคลอ่ืน เป็นการสรา้ง
การเรียนรูใ้ห้กับบุคคล โดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือ และเป็นการพัฒนาบุคคล โดยอาศัยการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกันและกัน (เล็ก สมบตัิ; ศศิพฒัน ์ยอดเพชร; และธนิกานต ์ศกัดาพร.  2554: 
5-6) ทฤษฎีกิจกรรมมีความเช่ือวา่ กิจกรรมเป็นสิ่งท่ีท าใหส้ขุภาพของผูส้งูอายดีุทัง้ทางรา่งกายและ
จิตใจ เหตเุพราะการไดมี้กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หมายถึง ผูสู้งอายุนัน้ไดมี้สถานภาพและบทบาทท่ี
อยู่ในระดบัหนึ่งในสังคม และจากการท่ีผู้สูงอายุไดมี้สถานภาพและบทบาทเหล่านั้น จะท าให้
ผู้สูงอายุมีความรูส้ึกว่าตนยังเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า และเป็นท่ียอมรบัจากสังคม สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ เจษฎา นกนอ้ย และ วรรณภรณบ์ริพนัธ ์(2560) พบวา่ ปัจจยัการเขา้รว่มกิจกรรม
ทางศาสนา และปัจจัยการเขา้ร่วมกิจกรรมภายในชุมชน เป็นตวัแปรพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายุไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้ยงัเป็นไปตามท่ี จนัทนา สารแสง (2561) ท่ีได้
ท  าการทดลองเปรียบเทียบระหว่างผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิต โดยรวม และ
คุณภาพชีวิตรายด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดลอ้ม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีพ้จนา ศรีเจริญ (2544) ยงัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะว่า การใหผู้สู้งอายเุป็นวิทยากรใหค้วามรู ้ประสบการณต์ามความถนดั จะเป็นปัจจยั
หนึ่งท่ีท าใหค้นในชมุชนยอมรบันบัถือ เกิดเครือข่ายการท างานรว่มกนัระหวา่งผูส้งูอายกุบัชมุชน ท่ี
ส าคญัเป็นการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนหรือทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. ปัจจัยสาเหตุและเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากข้อ
คน้พบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องพฤฒิพลงั (active ageing) ท่ีองคก์ารอนามยัโลกได้
ใหค้วามหมายไวว้่า เป็นกระบวนการ ท่ีก่อใหเ้กิดโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือการมีสขุภาวะ การมีส่วน
ร่วมในสังคม และมีหลักประกันท่ีมั่นคง ในอันท่ีจะยกระดบัคุณภาพชีวิต ใหเ้ป็นไปตามวัยของ
บุคคล (World Health Organization. 2002: 12) ดังแสดงการเปรียบ เทียบกับผล ท่ี ได้จาก
การศกึษา ตามแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 25 เปรียบเทียบแนวคดิ active ageing กบัผลท่ีไดจ้ากการศกึษา 

อภปิรายผลการวิจัย ระยะที ่2: วิธีวิทยาคิว 
ในระยะท่ี 2 นี ้จุดมุ่งหมายเพ่ือสืบคน้และวิเคราะหม์ุมมององคป์ระกอบคุณภาพชีวิต

ตามทัศนะของผู้สูงอายุด้วยวิธีวิทยาคิวซึ่งเป็นวิธีวิจัยท่ีมีความโดดเด่นในแง่ของการส่ือสาร
สภาวะอัตวิสัยให้ส่ือสารออกมาได้ (subjective communicable) ผลการวิ เคราะห์ส  ารวจ
องคป์ระกอบแบบคิว (Q-exploratory factor analysis) ระบุว่าข้อความ 22 ข้อความ สามารถ
จ าแนกมุมมององคป์ระกอบไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็น
แก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น 3) ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น และ 4) ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศ
ทางสงัคมวฒันธรรม ผูว้ิจยัสามารถอภิปราย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ผลการศึกษาพบว่า มุมมององคป์ระกอบทัง้ 4 ร่วมกันอธิบายคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ โดยทัง้ 4 องคป์ระกอบนีมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดคณุภาพชีวิตในวยัสูงอายุ ภายใต้
บริบทและนัยของวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาของนายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้
ความหมายว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง อิสรภาพและการหลดุพน้จากความบีบคัน้ แยกออกเป็น 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กาย (physical) จิต (mental) สงัคม (social) ปัญญา (wisdom) แวดลอ้มดว้ย
เง่ือนไขของ โลกทศันข์องสงัคม นโยบายสาธารณะท่ีดี และทิศทางการพฒันาประเทศ (ศศิพฒัน ์
ยอดเพชร. 2549) ดงัภาพประกอบ 25 
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ภาพประกอบ 26 แนวคิดคณุภาพชีวิตในวยัสงูอายขุองนายแพทยป์ระเวศ วะสี 

กล่าวคือ มุมมององคป์ระกอบ 1 “การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ” นัน้ เป็นผลลพัธอ์นัเกิด
จากผลรวมของการมีปัจจยัดา้นกาย จิต สงัคม และปัญญาท่ีดี ส่วนมุมมององคป์ระกอบ 2 “การ
เห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน” คือ นั้นเกิดจากการบูรณาการในเรื่อง สังคมและปัญญา เข้าด้วยกัน 
ในขณะท่ี ปัจจยั จิตและปัญญา เป็นตวัก าหนดใหเ้กิด มมุมององคป์ระกอบ 3 “ความเขา้ใจตนเอง
และผู้อ่ืน” สุดท้ายมุมมององคป์ระกอบ  4 “ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสังคม
วฒันธรรม” คือ ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นตวัก าหนดและสนบัสนุน คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ นั่นคือ 
“โลกทัศนข์องสังคม” “นโยบายสาธารณะท่ีดี” และ “ทิศทางการพัฒนาประเทศ” อีกทัง้มุมมอง
องคป์ระกอบจากการศึกษานีย้งัสอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤฒิพลงั หรือ active ageing ขององคก์าร
อนามัยโลก (World Health Organization. 2002) ท่ีประกอบดว้ย 1) สุขภาพท่ีดี (health) ไดแ้ก่ 
กาย (physical) ใจ (mental) สังคม (social) และจิตปัญญา (spiritual) ท่ีดี 2) การมีส่วนร่วมใน
สังคม (participation) และ 3) มีหลักประกันท่ีมั่นคง (security) ส าหรบัมุมมององคป์ระกอบ 1 
“การใชชี้วิตอยา่งภาคภมูิ” นัน้ อธิบายไดด้ว้ยแนวคดิพฤฒิพลงั ในปัจจยัดา้น สขุภาพท่ีดี ซึ่งเป็นไป
ในท านองเดียวกนักบัแนวคดิของ นายแพทยป์ระเวศ วะสี คือ การมีสขุภาพ กาย ใจ สงัคม และจิต
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ปัญญาท่ีดี นั่นเอง ส่วนมุมมององคป์ระกอบ 2 “การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น” และ 3 “ความเขา้ใจ
ตนเองและผูอ่ื้น” ก็คือ การท่ีผูสู้งอายุได้มีส่วนร่วมในสังคม และสุดทา้ยมุมมององคป์ระกอบ 4 
“ความมั่นคง ปลอดภยั และระบบนิเวศทางสงัคมวฒันธรรม” เปรียบไดก้บั องคป์ระกอบดา้น การ
มีหลักประกันท่ีมั่นคง จากแนวคิดทั้งสองนี ้จะเห็นว่าความเขา้กันในเชิงโครงสรา้งแนวคิดของ
นายแพทยป์ระเวศ ท่ีอาศยัการอา้งอิงบรบิทและนยัของวฒันธรรมไทยและพระพทุธศาสนานัน้จะ
สอดคลอ้งและใหค้วามหมายไดม้ากกวา่เม่ือเทียบกบัแนวคดิขององคก์ารอนามยัโลก  

2. จากผลการศึกษา พบว่า มุมมององค์ประกอบ 1 “การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ ” 
อธิบายความแปรปรวน คณุภาพชีวิตของผูสู้งอายไุดม้ากท่ีสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 22 สามารถอธิบาย
โดยอาศยัแนวคิดของนายแพทยป์ระเวศ วะสี กล่าวคือ เป็นผลลพัธข์องการมีปัจจยัดา้นกาย ใจ 
สงัคม และปัญญาท่ีดี นั่นเอง 

3. ขอ้ความ “ฉนัมีความภมูิใจในความเป็นตวัฉนั” เป็นขอ้ความท่ีโดดเดน่ (dominant 
statements) มากท่ีสุด มีคะแนนองคป์ระกอบ (factor score) เท่ากับ 2.38 (Z=2.38) สะทอ้นให้
เห็นถึงการเป็นตวัแทนมมุมององคป์ระกอบ 1 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนคณุภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุไดม้ากท่ีสุดตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 2 ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (self-esteem) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมีคุณค่าในตนเองสูงมีการประเมินตนเองในทางบวก
มั่นใจวา่ตนเองสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ไดส้  าเรจ็ จะมีความสขุและใชชี้วิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทาง
ตรงกันขา้ม บุคคลท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า จะมองเห็นตนเองในอดุมคติท่ีไม่สอดคลอ้งกับ
ตนเองตามความเป็นจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการปัญหาและการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ตนเอง (Rosenberg. 1979) สอดคล้องกับงานวิจัยของแม็คลีนและเคอร์โมด (Maclean & 
Kermode. 2001) พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิต 
ในขณะท่ี นิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ (2554) เสริมว่า คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายสุามารถอธิบายไดด้ว้ย
ปัจจยัการเห็นคณุคา่ในตนเองไดร้อ้ยละ 42 

4. ผลการวิเคราะหม์มุมององคป์ระกอบคณุภาพชีวิตตามทศันะของผูส้งูอายุ ส  าหรบั
กลุม่ มมุมององคป์ระกอบ 2 “การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น” สามารถอภิปรายไดด้ว้ยทฤษฎีสว่นขยาย
ของความตอ้งการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว ์ว่าดว้ยเรื่อง “ความตอ้งการท่ีเหนือตวัตน หรือการ
หลุดพน้จากตนเอง” (self-transcendence) ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายไวแ้ลว้ในการอภิปรายระยะท่ี 1 ขอ้ 
3 ท่ี ได้ประมวลแนวคิดต่าง ๆ ของมาสโลว์ ซึ่ งโคลโก-ริเอรา (Koltko-Rivera.  2006) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า ทฤษฎีส่วนขยายนี ้สามารถท าให้มีความเข้าใจท่ีกว้างขึน้เก่ียวกับรากเหง้าของ
แรงจงูใจของ การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น ความกา้วหนา้ทางสงัคม และภมูิปัญญา เพราะเม่ือบคุคล
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ไดก้า้วขา้มตวัตนและพรอ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูก่ารเป็นบางสิ่งบางอยา่ง ก็จะคดิถึงผูอ่ื้นมากกว่า
ตนเอง ทัง้นี ้การเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น (altruism) ยงัสามารถอธิบายไดด้ว้ย แนวคิดผูสู้งอายุที่ยงั
คุณประโยชน์ (productive ageing) แนวคิดนี ้พัฒนาขึน้เพ่ือแก้ไขทัศนคติทางลบต่าง ๆ ท่ีมีต่อ
ผู้สูงอายุ และเพ่ือลดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน ์ยอดเพชร.  
2542 อา้งอิงจาก Scott et. al.  2001) ทัง้นี ้การท่ีผูส้งูอายทุ  าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นนัน้ หาไดมี้ขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัสถานะทางเศรษฐสงัคมไม่ ไมว่่าบคุคลผูน้ั้นจะอยู่ในเศรษฐสถานะ หรือสถานะทางสงัคม
ใดก็ตาม ดังงานวิจัยของ ดูลินและฮิล (Dulin; & Hill.  2003). ท่ีท าการศึกษาผู้สูงอายุท่ีมีรายได้
นอ้ยท่ีให้บริการสาธารณะแก่ผู้อ่ืนภายในโครงการของรฐับาลกลางอเมริกา พบว่า เม่ือท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการควบคมุตวัแปรทางสถิติของตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมและรายไดแ้ลว้ 
ตัวแปรกิจกรรมท่ีเห็นแก่ผู้อ่ืน เป็นตัวท านายท่ีส าคัญของผลกระทบเชิงบวก (positive affect) 
เหนือสิ่งอ่ืนใดประจักษ์พยานท่ีผสกนิกรชาวไทยไดร้บัมาชั่วระยะเวลาท่ีไดอ้าศัยพระบรมโพธิ
สมภารของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทัง้ 2 รชักาล ดว้ยฐานันดรแห่งพระองคผ์ูท้รงเป็นองค์
เหนือหวัของอาณาประชาราษฎร ์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชัการท่ี  9 ผูท้รงเป่ียมลน้ดว้ยพระ
มหากรุณาธิคณุ ประกอบพระราชกรณียกิจอนัยงัประโยชนแ์ก่ปวงอาณาประชาราษฎรต์ลอดรชั
สมยั จวบจนถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 10 ก็ไดเ้จริญรอยตามพระชนกนาถ ในอนัท่ีจะประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือ
อาณาประชาราษฎรเ์ช่นกัน ดงัพระปฐมบรมราชโองการท่ีไดพ้ระราชทานอารกัขาแก่ปวงชนชาว
ไทย ในกาลแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วา่ “เราจะสืบสานรกัษาและตอ่ยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชนส์ขุแหง่อาณาราษฎรตลอดไป”  
 

อภปิรายผลการวิจัย ระยะที ่3: การสนทนากลุ่ม 
การศกึษาในระยะท่ี 3 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือประเมินประเด็นปัญหาและความตอ้งการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุนบรบิท ดงันัน้ในการอภิปรายผลจะมุ่งเนน้ไปท่ีผลการวิจยั
ตามจดุมุ่งหมายเป็นหลกั ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา ไดข้อ้สรุปว่า ผูส้งูอายุมี
ปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ อนัเน่ืองจากผลกระทบจากฝุ่ นละออง และปัญหาสขุภาพ
จากการนอนไม่หลบั รวมถึงปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ความตอ้งการรายได ้และขาดความรูเ้รื่อง
การตลาดและการจดัการ จากความเห็นและขอ้สรุปรว่มของสมาชิกท่ีจดัสนทนากลุ่ม แสดงใหเ้ห็น
อย่างชดัเจนว่า มีความตอ้งการแกปั้ญหาเรื่องการนอนไม่หลบั เป็นความตอ้งการล าดบัแรกท่ีให้
ความส าคญั ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึด  าเนินการอภิปรายผล ดงันี ้
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1. การนอนไม่หลบัในผูสู้งอายนุัน้ เป็นภาวะท่ีสามารถพบไดบ้่อยมากกว่าช่วงวยัอ่ืน 
การศึกษาพบว่าความชุกของภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนั้นสูงถึงเกือบรอ้ยละ 50 ซึ่งอาจ
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของระดบัฮอรโ์มนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนอนหลบั เช่น การลดลงของการ
สรา้งเมลาโทนิน เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวงจร การหลบั-การต่ืน (sleep-wake 
cycle) โดยผู้สูงอายุมักจะเขา้นอนเร็วขึน้และต่ืนนอนเชา้ขึน้ (advanced circadian tendency) 
(โชติมนัต ์ชินวรารกัษ์; สขุเจริญ ตัง้วงษไ์ชย; และ นฏัศรา ด ารงพิวฒัน.์  2561) นั่นแสดงใหเ้ห็นว่า 
ปัจจยัอาย ุส่งผลตอ่การนอนหลบั รวมถึงความตอ้งการการนอนหลบัอีกดว้ย ( ธิติมา ณรงคศ์กัดิ์.  
2560: 32-33) สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ไรเมอร ์(Reimer. 2000) พบว่า ผูส้งูอายตุอนปลาย
หรือมีอาย ุ75 ปีขึน้ไป จะใชร้ะยะเวลาก่อนหลบันานกว่าผูส้งูอายตุอนตน้ท่ีมีอายรุะหว่าง 60-74 ปี 
นั่นหมายความวา่ อายท่ีุมากขึน้ จะมีการนอนหลบัแปรปรวนมากขึน้  

2. ในระหวา่งการสนทนา สมาชิกในวงสนทนากลุ่ม ยงัสะทอ้นถึง ปัจจยัดา้นจิตใจ ท่ี
สง่ผลตอ่การนอนหลบัดว้ย ดงัตวัอย่างเช่น “เวลาต่ืนเตน้ จะไปไหนอย่างเนีย้ อนันัน้น่ะ จะนอนไม่
หลับเลย” แสดงให้เห็นว่า ความต่ืนเต้น ความวิตกกังวลก็อีกปัจจัยท่ีขัดขวางการนอนหลับ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ราซาลิและคณะ กับ ชีนและเช็น กล่าวว่า (Razali. et. al. 2016; 
Chien; & Chen.  2015). ท่ีพบวา่ปัจจยัทางดา้นจิตใจ เช่น การมีความเครียด ภาวะซึมเศรา้ ภาวะ
วิตกกงัวล นัน้ลว้นแตร่บกวนคณุภาพการนอนหลบัทัง้สิน้ 
 

อภปิรายผลการวิจัย ระยะที ่4: การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยในช่วงท่ี 2 นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา

คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุท่ีเหมาะส าหรบัชมุชนวดับางปรง สอดคลอ้งตอ่ปัญหาและความตอ้งการ
ของบริบทผูส้งูอายุชมุชนวดับางปรง ในการแกปั้ญหาการนอนไม่หลบั โดยใชโ้ปรแกรมท่ี มีช่ือว่า 
“โปรแกรมสง่เสริมการนอนหลบัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติ” ดงันัน้ผลการวิเคราะห ์ 
จงึประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะหล์กัษณะทั่วไปของกลุ่มทดลองผูส้งูอายชุมุชนวดั
บางปรง 2) ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีเหมาะส าหรับชุมชนวัดบางปรง ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปราย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหค์ุณภาพการนอนหลับของผูสู้งอายุ ดว้ยคะแนนพฒันาการสมัพัทธ ์
(relative gain scores) เป็นรายบคุคล พบว่า ผูเ้ขา้รว่มการทดลองในกลุ่มทดลองมีพฒันาการเพิ่ม
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มากขึน้ทกุคน มีพิสยัพฒันาการสมัพนัธเ์ป็นรอ้ยละ 9.09 ถึงรอ้ยละ 90.00 สามารถสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่ โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ จากการน าสารสนเทศจากการศกึษาในชว่งท่ี 1 ทัง้ 3 ระยะ มาบรูณาการ 
ออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมฯ เพ่ือให้สอดคล้องต่อปัญหาและความตอ้งการของบริบท โดย
ประยุกตโ์ปรแกรมการพฒันาต่าง ๆ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สนธยา มณีรตัน.์  2562; สุรีรตัน ์ณ 
วิเชียร; และคนอ่ืนๆ.  2561; ธิติมา ณรงคศ์กัดิ.์  2560; จไุรรตัน ์ดือขนุทด; สิรลิกัษณ ์โสมานสุรณ ;์ 
และ วารี กงัใจ.  2559) มาผสมผสานกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีกว่าการใชเ้ทคนิควิธีเพียงอย่าง
เดียว ตามแนวคิดของ โคเมียร ์นิวรอิสุ และ ออสบอรน์ กบั เพอรร์ีและริชารด์ (Cormier; Nurius; & 
Osborn.  2008: 522; Perri & Richards.  1977: 178-183) และน าทฤษฎีการนอนไม่หลับหลับ 
(Lundh; & Broman. 2000) เป็นพืน้ฐานในการพัฒนากิจกรรมดา้นเนือ้ หาไม่ว่าจะเป็นความรู ้
(cognitive) การตีความ (appraisal) ความเช่ือ (belief) และกิจกรรมระหว่างวัน  (daytime 
functioning) โดยมีหลักการ “โปรแกรมการจัดการตนเอง” (self-management program) ของ 
Cormier; Nurius; และ Osborn (2008) เป็นแกนหลักในการก าหนดกลยุทธ์กิจกรรม รวมทั้ง
แนวคิด  “โม เดลการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้รับบริการ ” (transtheoretical model of client 
change) ของ โปรชาสกา ดิเคลมองต ์และ นอรค์อร์ส (Prochaska; DiClemente; & Norcross. 
1992) ประกอบอีกดว้ย ท าใหผ้ลลพัธท่ี์ไดมี้ประสิทธิผล ช่วยใหก้ลุ่มทดลองมีการนอนหลบัท่ีดีขึน้ 
ดงัประเดน็ท่ีจะอภิปรายกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 หลกัการ “โปรแกรมการจดัการตนเอง” เป็นกลยทุธท่ี์ผสมผสานทฤษฎีต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเตือนตนเอง (self-monitoring) การควบคุมตนเอง (self-control) “การควบคุมผล
ของกรรม” (self-presented consequences) การตั้งเป้าหมาย (goal setting) การให้รางวัล
ตนเอง (self-reward) และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) อย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือ
จดุมุง่หมายในการปรบัพฤตกิรรมของบคุคล (ปิยะ บชูา.  2561; ชยัชนะ มิตรสมัพนัธ.์  2552)  

1.2 กิจกรรม “เร็ว ๆ เขา้ ตัง้ปณิธานกัน” ใชเ้ทคนิค การตัง้เป้าหมาย (goal setting) 
ซึ่งเป็นกระบวนการของการควบคมุผลกรรม กล่าวคือ เป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการอย่าง
ชดัเจน ซึ่งในท่ีนีใ้หผู้สู้งอายุ กรอกใบค าสญัญา “ปณิธานการนอนหลบัของฉนั” ใหผู้สู้งอายุอ่าน 
และลงช่ือ นอกจากเป็นการตัง้เป้าหมายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความเช่ือในตนเอง และการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการนอนหลับ เทคนิคการตัง้เป้าหมายนี ้เป็นท่ีนิยมและถูกน าไปใช้
อย่างแพร่หลายในจิตวิทยาการใหค้  าปรึกษา ดว้ยวิธีการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ
ความจริง (reality approach to counseling) ซึ่งมีหลกัการในการใหค้  าปรกึษา คือ WDEP ซึ่งมา
จาก  Want, Direction and doing, Evaluate their behavior และ  Planning and commitment 
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ซึ่ง P ในท่ีนีก็้คือ การตัง้เป้าหมายนั่นเอง มีงานวิจัยจ านวนมากในประเทศไทยท่ีใช้เทคนิคการ
ปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง  และได้ผลดีเม่ือเสร็จสิน้กระบวนการกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ พีระญาณ ์อคัรวงศก์รณ ์(2559) ท่ีศกึษาเรื่อง ผลการปรกึษากลุ่มทฤษฎี
เผชิญความจริงตอ่การปรบัตวัทางเพศของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ พบวา่ นกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีการปรบัตวัทางเพศในระยะหลงัทดลองและตดิตามผลสงูกวา่ในระยะก่อนทดลอง และสงู
กว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรืออีกตวัอย่าง ไดแ้ก่ สารญา ธญัญเจริญ 
(2556) ท าการศกึษา ผลของการปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง
ตอ่การเพิ่มการควบคมุตนเองของนกัศกึษาท่ีมีพฤตกิรรมการติดอินเตอรเ์น็ต: กรณีศกึษานกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัของรฐัแหง่หนึ่ง เป็นตน้ 

1.3 กิจกรรม “แกว่งแขนขยับ พากันหลับโดยง่าย” เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งผลให้เกิด
ทางดา้นรา่งกาย กิจกรรม “นวดเทา้สบายๆ ผ่อนคลายดว้ยลกูแกว้”, “ช่ืนใจกนัแลว้ เคลิม้หลบัโดย
พลนั”, “ทุกคืนทุกวนั เพลงกล่อมเราเขา้นิทรา” เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งผลใหเ้กิดดา้นรา่งกายและจิตใจ
เพ่ือใหเ้กิดความผ่อนคลาย และกิจกรรม “บา้นของฉัน น่านอนหลบั” เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งผลในการ
จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมตอ่การนอนหลบั ทัง้หมดนีส้ามารถอธิบายดว้ยทฤษฎีการนอนไม่หลบั
หลับ (Lundh; & Broman.  2000) มีใจความว่า การนอนไม่หลับเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการการแทรกแซง/รบกวน (sleep-interfering) และกระบวนการตีความหรือการ
ใหค้วามหมายของบุคคลต่อการนอนหลบั (sleep-interpreting) ซึ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ทัง้สองประกอบดว้ยปัจจัยทัง้ทางจิต (psychological) ความรู ้(cognitive) อารมณ์ (emotional) 
ความเช่ือ (belief) การกระตุน้เรา้ (arousal) การตีความ (appraisal) และกิจกรรมระหว่างวนัของ
บุคคล (daytime functioning) ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ให้ผู้สูงอายุปฏิบัตินั้น อาศัยหลักการ
เหล่านีเ้ป็นลดปัจจยัท่ีไม่พงึประสงค ์และเพิ่มปัจจยัท่ีพึงประสงค ์โดยการน ากิจกรรมของโปรแกรม
การสง่เสรมิคณุภาพการนอนหลบัดว้ยวิธีตา่ง ๆ มาประยกุตใ์ช ้กลา่วคือ 

1.3.1 กิจกรรม “นวดเท้าสบายๆ ผ่อนคลายด้วยลูกแก้ว” ได้น ากิจกรรมของ 
สนธยา มณีรัตน์ (2562) ท่ีท าการพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมนพรัตน์วชิระ 
๒๐๑๖ ตอ่คณุภาพการนอนหลบัของผูส้งูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตเมือง 

1.3.2 กิจกรรม “ช่ืนใจกนัแลว้ เคลิม้หลบัโดยพลนั” ไดป้ระยุกตกิ์จกรรมของ จุไร
รตัน ์ดือขุนทด; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; และวารี กังใจ (2559) ท่ีท  าการศึกษา ผลของโปรแกรม
ส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังดนตรีธรรมะรว่มกบัสวุคนธบ าบดัต่อคณุภาพการนอนหลบัของ
ผูส้งูอาย ุ
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1.3.3 กิจกรรม “ทุกคืนทุกวนั เพลงกล่อมเราเขา้นิทรา” น ากิจกรรมของ สุรีรตัน ์
ณ วิเชียร และคนอ่ืนๆ (2561) ท่ีศกึษาผลของดนตรีบ  าบดัตอ่คณุภาพการนอนหลบัในผูส้งูอายุ 

ทกุ ๆ กิจกรรมดงัขา้งตน้ กลุ่มทดลองท่ีไดร้บักิจกรรมเหล่านี ้มีการนอนหลบัท่ีดีกวา่กลุ่ม
ควบคมุ และดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองดว้ยการผสมผสาน
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ 9 กิจกรรม ตามตาราง 15 ถึง 23 เพ่ือประสิทธิผลท่ีดีกว่าการใชเ้พียงเทคนิค
เดียว ตามแนวคิดของ โคเมียร ์นิวรอิสุ และ ออสบอรน์ กบั เพอรร์ีและริชารด์ (Cormier; Nurius; & 
Osborn.  2008: 522; Perri & Richards.  1977: 178-183)  ปรากฏผลว่า โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มี
ประสิทธิผลเป็นอย่างดีต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาเป็น
รายบคุคลแลว้พบวา่ มีพิสยัพฒันาการสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 9.09 ถึงรอ้ยละ 90.00 

2. ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองดว้ยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใหค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม (covariate) ปรากฏผล
วา่ คะแนนคณุภาพชีวิตหลงัการทดลอง ระหวา่งผูส้งูอายกุลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F = 31.313, df=1, p < .001) โดยท่ีกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉล่ียมากกวา่กลุม่ควบคมุ (�̅� ควบคมุ: 59.172 < �̅�ทดลอง: 77.828)  

สรุปไดว้่า การนอนหลบัสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายนุั่นเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ บุญเอือ้ ยงวานิชากร; และปิยะดา ประเสริฐสม (2554) ท่ีพบว่า การประเมินสุขภาพทั่วไป 
(general health) ความเพียงพอของรายได ้ความสามารถในการนอนหลบั การเคีย้วอาหาร การ
ยิม้ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ไดร้อ้ยละ 
38.20 เป็นไปในทางเดียวกบัการศกึษาของ อภินนัท ์สนนอ้ย; ปิยาภรณ ์ศิริภานมุาศ; และสรุชยั ปิ
ยานกุูล (2559) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนั ปัจจัยดา้นการมีส่วนร่วมกับครอบครวัและชุมชน ปัจจยัดา้นการสนับสนุนทางสังคม 
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และ ปัจจยัดา้นการใหค้ณุค่าในตนเอง โดยท่ี ปัจจยั
ทัง้ 5 รว่มกนัพยากรณค์ณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ ไดร้อ้ยละ 73.70 ซึ่งการนอนหลบันัน้เป็นส่วนหนึ่งใน
ตวัแปรดา้นการปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนั 

3. จากผลการวิจัยในระยะท่ี 4 นี ้ผูว้ิจัยสามารถสรุปแนวคิด “นั่งรา้นยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุ”   เพ่ือใชป้ระกอบการอภิปราย    โดยอาศยัทฤษฎีพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการของ  
ไวก็อตสกี ้(Lev Semenovich Vygotsky) ดงัตอ่ไปนี ้



  206 

 
ภาพประกอบ 27 นั่งรา้นยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 

 
อาศยัแนวความคิดเรื่องสูตรการค านวณท่ีกล่าวถึง “ศกัยภาพ” ท่ีไดอ้ภิปรายไวใ้นขอ้ท่ี

แลว้ จะเห็นไดว้่า พัฒนาการท่ีเกิดขึน้นัน้ถูกอธิบายโดยเทียบเคียงจากบุคคลนัน้เอง มิไดอ้า้งอิง
จากคะแนนเกณฑม์าตรฐานหรือเกณฑอ่ื์น เช่นเดียวกนักบัทฤษฎีพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ (zone of 
proximal development) ของไวก๊อตสกี ้ท่ีอธิบายว่า “ระยะห่างระหว่างระดบัพฒันาการท่ีแทจ้ริง 
ซึ่งก าหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล กับระดบัของศกัยภาพแห่งพัฒนาการท่ี
ก าหนด โดยผ่านการแกปั้ญหาภายใตค้  าแนะน าของผูใ้หญ่ หรือในการรว่มมือช่วยเหลือกบัเพ่ือนท่ี
มีความสามารถเหนือกวา่” (Vygotsky. 1978:86-89) 

เปรียบเทียบการการวิจยัระยะท่ี 4 ซึ่งโปรแกรมการพฒันาท่ีไดก้ล่าวไวน้ัน้ เป็นดั่งนั่งรา้น
ท่ีช่วยยกระดบัใหไ้ปถึงจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไวว้่า คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายนุัน้จะดีขึน้ไดด้ว้ยโปรแกรม
การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นผลผลิตจากการน าความหมายและองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุน ามาสรา้งโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายท่ีุเหมาะส าหรบัชมุชนวดับางปรง   

โปรแกรมการพัฒนาท่ีสรา้งขึน้มานัน้ ใชห้ลกัการผสมผสานของสหสาขา เป็นการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการจัดการตนเอง การใช้ความรูท้าง
การแพทย์ ทางจิตวิทยา และสุขศึกษา และยังมีการช่วยติดตาม และให้ก าลังใจซึ่งเป็น
กระบวนการพ่ีเลีย้งท่ีใหค้  าปรึกษา (mentoring) ซึ่งตรงกับกระบวนการชีแ้นะหรือการช่วยเหลือ 
(guidance or assistance) ตามกระบวนการเรียนรูใ้นพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการของไวล็อตสกี ้ซึ่ง
เขาอธิบายเพิ่มเติมทฤษฎีของเขาไวว้่า “พืน้ท่ีรอยต่อของพัฒนาการไม่มีความคงท่ี ไม่มีความ
แน่นอน แต่จะแปรเปล่ียนไป ซึ่งในความแปรเปล่ียนนั้น ได้ท าให้ผู้เรียนกลายมาเป็นผู้ท่ี มี
ความสามารถในการเรียนรูม้ากขึน้ และมีความเขา้ใจในความซบัซอ้นของมโนทศันแ์ละทกัษะตา่ง 
ๆ มากยิ่งขึน้ อะไรก็ตามท่ีผู้เรียนไดร้บัการชีแ้นะหรือการช่วยเหลือในอดีต จะกลายมาเป็นการ
ท างานอยา่งอิสระตามล าพงัในปัจจบุนั…” สอดคลอ้งกบัการออกแบบโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัใชห้ลกัการ 
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“โปรแกรมการจดัการตนเอง” เป็นกลยทุธท่ี์ใชใ้นการออกแบบกิจกรรม ซึ่งประกอบดว้ยแนวคดิการ
เตือนตนเอง (self-monitoring) การควบคมุตนเอง (self-control) และการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรูใ้นพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ  

การใช้นั่ งรา้นเปรียบเป็นแนวคิดของโปรแกรมฯ นั้น เพราะว่า นั่ งรา้นเป็นโครงสรา้ง
ชั่วคราวใชใ้นงานก่อสรา้งและซ่อมแซม ใชส้  าหรบัใหช้่างก่อสรา้งปีนขึน้ไปท่ีสูง และเหยียบขึน้ไป
เพ่ือท างาน รวมถึงใชใ้นการวางสิ่งของจ าเป็น และเม่ือก่อสรา้ง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งรา้น
ออกทันที ไม่มีการเก็บนั่งรา้นไว ้(วิกิพีเดีย: ออนไลน)์ สอดคลอ้งกับค าอธิบายของไวล็อตสกี ้ท่ี
อธิบาย โดยยกตวัอย่างกรณีการเรียนรูข้องเด็กเรื่องการนบัจ านวนของเด็กไวว้่า “โจทยถ์ามค าถาม
เก่ียวกบัจ านวนสิ่งของ ถา้ในเวลานัน้ หรือในพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ พ่อแม่ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอือ้ตอ่การเรียนรู ้และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของเดก็ เด็กจะสามารถนบัเลขไดถ้กูตอ้งและเร็ว 
กว่าท่ีเด็กจะเรียนรูแ้บบลองผิดลองถูกตามล าพัง แต่เม่ือเด็กเกิดการเรียนรูแ้ละมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัการนบัจ านวนสิ่งของไดบ้า้งแลว้ พฤติกรรมการตอ้งการความชว่ยเหลือเก่ียวกบัเรื่องนีข้อง
เดก็ก็จะคอ่ย ๆ ลดลงและยตุไิปในท่ีสดุ” (Vygotsky. 1978) 

ดงันัน้ในการวิจยัระยะท่ี 4 ตวัโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ท่ีมีความ
เหมาะสมกบับริบทผูสู้งอายชุุมชนวดับางปรง ก็คือแนวคิดเรื่อง นั่งรา้นยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอไว ้
 

อภปิรายวิธีวิจัยผสานวิธี 
การวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ช่วง (two-strand sequential mixed designs) รวมทัง้สิน้ 

4 ระยะ ในช่วงท่ี 1 ประกอบไปดว้ย 2 ระยะ มุ่งเนน้ไปท่ีการท าความเขา้ใจ ก าหนดความหมาย
และองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุจากมมุมองของผูเ้ช่ียวชาญในระยะท่ี 1 ท่ีมีความเป็น
ทั่วไป และครอบคลุม แล้วน าวิธีวิทยาคิวมาใช้เพ่ือให้ไดมุ้มมององคป์ระกอบตามมุมมองของ
ผูสู้งอายุชุมชนวดับางปรง  บา้นบางปรง หมู่ ท่ี 9 ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา แลว้จงึน าชดุความรูท่ี้ผสานกนัจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมมุมองทั่วไปและเป็นคนนอก มา
ผสานกับความรูท่ี้มาจากผูสู้งอายุในชุมชนวดับางปรงท่ีเป็นมุมมองจากคนใน จากนัน้จึงท าการ
ประเมินความตอ้งการและปัญหาของผูสู้งอายุบริบทชมุชนท่ีจะไปพฒันา อาศยัวิธีการวิจยัผสาน
วิธีเป็นตวัเช่ือมโยงความรูใ้นแตล่ะสว่น อภิปรายไดด้งันี ้

1. ความรูค้วามเข้าใจในการอธิบายความหมายและองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายท่ีุไดจ้ากการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะท่ี 1 เป็นจุดเริ่มในการช่วยสรา้งโครงสรา้งเชิงทฤษฎี
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เพ่ือน ามาก าหนดเนือ้หาสาระ (concourse) ซึ่งส าคญัอย่างยิ่งส าหรบัวิธีวิทยาคิวในการวิจยัระยะ
ท่ี 2 

2. ช่วยในการตรวจสอบสามเส้าผลการวิจัยท่ีได้จากวิธีการวิจัยท่ีแตกต่าง (method 
triangulation) ขององคป์ระกอบคุณภาพชีวิตซึ่งได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะท่ี 1 และ
มมุมององคป์ระกอบคณุภาพชีวิตท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปรมิาณในระยะท่ี 2  

3. ได้สารสนเทศท่ีมีความจ าเพาะเหมาะสมกับบริบทชุมชนวัดบางปรง จังหวัด
ฉะเชิงเทราเพ่ือใชส้รา้งโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเหมาะสม ตรงตามความ
ตอ้งการและปัญหาท่ีได้จากผู้สูงอายุในชุมชนวัดบางปรงท่ีมีลักษณะออกแบบเฉพาะ (tailor 
made) ซึ่งหากใชว้ิธีวิจยัเชิงเดี่ยวจะไมส่ามารถท าได ้

4. ผู้วิจัยสรุปและน าเสนอโมเดลท่ีบูรณาการจากผลการวิจัยผสานวิธี  เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง 
โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีเหมาะส าหรบัชุมชนวัดบางปรง  ดังภาพประกอบ 
ตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 27 แนวคิด “นั่งรา้นยก กระดกคาน ดอกไม ้(บาน) คณุภาพชีวิต 

สามารถอภิปรายผลการวิจยัจากการวิจยัผสานวิธีทัง้ 2 ระยะ เริ่มตัง้แต ่การวิจยัช่วงท่ี 1 
ระยะท่ี 1 ท่ีผูว้ิจัยเสนอแนวคิด “ดอกไมค้ณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ” ไวว้่า โดยท่ีคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอาย ุเปรียบเสมือน ดอกไม ้เพราะดอกไมคื้อผลลพัธเ์ป็นผลผลิตของพืชพนัธุ ์ประกอบเป็นดอก
มี 4 กลีบ แทน 4 ความหมายและองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การไดใ้ช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การมี
สมรรถนะของรา่งกายและมีสุขภาวะ 3) การมีปฏิสมัพันธแ์ละกิจกรรมทางสงัคม และ 4) การได้
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เขา้รว่มและเขา้ถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเหมาะสม รวมถึงสงัคมเสมือน ซึ่งทัง้
ความหมายและองคป์ระกอบนัน้ ไม่สามารถแยกกันไม่ได ้เปรียบเสมือนดอกไม ้หากแยกแต่กลีบ
ดอกแต่ละกลีบ เราไม่อาจเรียกกลีบดอกว่าดอกไม้ได ้สภาพความเป็นดอกไม้จึงหายไป เพราะ
สภาพความเป็นดอกไมเ้ป็นสภาพผุดบงัเกิดเม่ือน ากลีบแต่ละกลีบมารวมกัน ดงันัน้แต่ละกลีบจึง
จ าเป็นตอ้งอยูร่ว่มกนั พึ่งพาอาศยักนั ภาวะสภาพของ “ดอกไม”้ จงึจะเกิดขึน้ได ้และเม่ือน าผลการ
วิเคราะหปั์จจยัสาเหตแุละเง่ือนไขท่ีจะน าไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ พบวา่มีปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกประกอบกันเขา้จึงจะท าใหเ้กิดดอกไมห้รือคณุภาพชีวิตในผูสู้งอายุได ้ ปัจจยั
ภายใน หมายถึง การควบคุมคุณภาพชีวิตแบบองคร์วม ซึ่งประกอบดว้ย 1) การเตรียมตวัและ
วางแผนตลอดชีวิต เปรียบเสมือนล าตน้ กา้น ใบ ท่ีจะเป็นท่อหล่อเลีย้งตน้ไมไ้ปสู่ดอกไม ้ถา้ล าตน้ 
ก้าน และใบดี ดอกไม้ก็จะดีมีความเป็นไปไดท่ี้จะดีตาม มีโอกาสผลิดอกไดต้่อไป 2) การรกัษา
สขุภาพกาย ใจ และจิตปัญญา เป็นเสมือนดินน า้และปุ๋ ยท่ีจะบ ารุงส่งอาหารผ่าน ล าตน้ กา้นและ
ใบ หากดินดี น า้ดี ปุ๋ ยดี สมดุล ไม่มากไปนอ้ยไป จะส่งผลต่อดอกไม้ว่าจะออกดอกหรือไม่ หรือ
ออกดอกมากนอ้ยตามระดบัการดแูลรกัษาและบ ารุง 3) ความมั่นคง และปลอดภยั เป็นดั่งกระถาง
ตน้ไม ้ท่ีจะป้องกนั คุม้ภัย จากฐานรากท าใหต้น้ไมมี้ความมั่นคง เพราะถา้ตน้ไมไ้ม่มั่นคง โงนเงน 
ก็จะไม่สามารถผลิดอกไดเ้ช่นกนั ในขณะท่ีปัจจยัภายนอก หมายถึง การสรา้งเสริมระบบนิเวศทาง
สงัคมและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1) การมีปฏิสัมพันธก์ับครอบครวั ชุมชน สงัคม เปรียบไดด้ั่ง 
จดุหมุน (สามเหล่ียม) ของไมก้ระดก ถา้ขยบัจุดหมุนเขา้ไปใกลท้างกระถาง หมายถึง ผูสู้งอายุมี
ปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือระดับมาก กับครอบครัว ชุมชน สังคม ก็จะสามารถเพิ่มเติม ส่งเสริม
สนบัสนนุคณุภาพชีวิต ส่งผลใหปั้จจยัภายนอกอีกประการ คือ 2) สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความ
สะดวก และ 3) นโยบายภาครฐั หลกัสูตร โปรแกรมการพฒันา ซึ่งแทนดว้ยลูกศรชีล้ง ท าใหอ้อก
แรงนอ้ยในการท่ีจะใหค้านสมดลุ ในทางตรงกันขา้ม หากขยบัจุดหมุน (สามเหล่ียม) ไกลออกไป
จากกระถาง ยิ่งตอ้งออกแรงสนบัสนนุของลกูศรชีล้งมากยิ่งขึน้ตามระยะทางท่ีหา่ง นั่นคือ ผูส้งูอายุ
มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครวั ชุมชน สังคม น้อยหรือในระดับต ่า หรือการปลีกตัวออกจากสังคม 
(isolate) หรือโดนทอดทิง้ ดงันัน้เพ่ือใหก้ระถางตน้ไมม้ั่นคง จึงตอ้งรกัษาสมดลุของคานกระดก ก็
คือ การรกัษาสมดุลของปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะใหก้ระถางตน้ไมส้มดลุ มั่นคง ส่งผลใหต้น้ไมอ้อก
ดอก หรือเทียบไดก้บัการมีคณุภาพชีวิตในวยัสงูอายนุั่นเอง 

ส าหรบัโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเปรียบไดด้ั่งนั่งร้านนัน้ กล่าวคือ 
เม่ือตอ้งการยกระดบัคณุภาพชีวิตตามความประสงค ์หรือตอ้งการแกปั้ญหาท่ีรบกวนคณุภาพชีวิต 
การมีพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษาควบคูก่บัโปรแกรมการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี เปรียบไดด้ั่งนั่งรา้นท่ีช่วย
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ยกใหก้ระถางตน้ไมท่ี้ออกดอกนัน้สูงขึน้ไปยังระดบัเป้าประสงค ์ทั้งหมดนีจ้ึงเป็นค าอธิบายของ
แนวคดิ “นั่งรา้นยก กระดกคาน ดอกไม ้(บาน) คณุภาพชีวิต” 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ความรูท่ี้ไดจ้ากการการศกึษาเรื่องนี ้สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ัง้ต่อตวัผูสู้งอายุ โดย

อาศยักรอบความหมายและปัจจัยสาเหตุเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิตน ทัง้นีเ้พราะไดค้วามรูท่ี้ไดน้ัน้ผสานกนัทัง้ความรูไ้ดผ้ลจรงิจาก “ผูเ้ป็น” หรือ ผูส้งูวยัอย่าง
มีพลงั ท่ีผ่านประสบการณแ์ละการปฏิบตัิตนจนเป็นท่ีประจกัษ์แลว้ว่ามีคณุภาพชีวิตท่ีดี ส่วนอีก
แหล่งความรูท่ี้มาจาก “ผู้รู”้ หรือผู้เช่ียวชาญ เป็นความรู้ท่ีสั่ งสมมายาวนานตลอดการท างาน
คน้ควา้และวิจยัในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอายนุัน้ ย่ิงไปกว่านัน้กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีใชท้ดลอง
ในการวิจยัระยะท่ี 4 สามารถน าไปใชก้บัผูส้งูอายท่ีุมีปัญหาการนอนหลบัไดจ้ริงและมีประสิทธิผล
ดงัเชน่ผลการวิจยัท่ีไดน้  าเสนอ 

อีกทางหนึ่งสามารถใหภ้าครฐั เอกชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน น าความรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษา
ไปเป็นแนวทางในการวางแผน ประเมินความตอ้งการจ าเป็น จดัการและปฏิบตั ิไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กับบริบทท่ีสนใจไปพัฒนา เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุในมิติต่าง ๆ ท่ีพึงประสงค ์เพราะ
กระบวนการในการวิจัยช่วงท่ี 1 มิไดมี้ขอ้จ ากัดเก่ียวกับมิติใดมิติหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
เฉพาะ ดงันัน้ ขอ้คน้พบตามแต่ละขัน้ตอนของการวิจัย โดยเฉพาะช่วงท่ี 1 ระยะท่ี 2 และ 3 นัน้ 
สอดรบักบัความตอ้งการ และปัญหาจากตวับรบิทโดยแทจ้รงิ 

นอกจากนี้ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ  าเป็นต้องบูรณาการ
ทรพัยากรในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ผูสู้งอายุ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหผู้สู้งอายุมีความพึงพอใจในการไดบ้  าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น และผลกัดนัให้
ครอบครวั ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการสรา้ง ส่งเสริม และสนับสนุน ความ
มั่นคง ปลอดภยั รวมถึงระบบนิเวศทางสงัคมวฒันธรรมท่ีเอือ้ตอ่คณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ ดงัสะทอ้น
จากมมุมององคป์ระกอบคณุภาพชีวิตตามทศันะของผูส้งูอายท่ีุไดใ้หไ้วใ้นการวิจยั ระยะท่ี 2 
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ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
น าองคค์วามรูท่ี้ได้จากการวิจัย ไปประยุกต์เป็นเนือ้หาของการวิจัยท่ีใช้วิธีวิจัย เชิง

ปฏิบตัิการทัง้แบบมีส่วนรว่มหรือแบบมีส่วนรว่มเชิงวิพากษ์ (PAR or Critical PAR research) ท่ีมี
ฐานคิดของปรชัญาแบบทฤษฎีวิพากษ ์(critical theory) อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ท่ีมีผลิตผล 
มีความยตุธิรรม เสมอภาค และยั่งยืน 

ในกรณีท่ีตอ้งการน าองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิจยั ท่ีมาจากทศันะของผูส้งูอายใุนชมุชน
วดับางปรงธรรมโชตกิารามดว้ยวิธีวิทยาคิว มายืนยนัวา่คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายท่ีุไดจ้ากวิธีวิทยา
นี ้เป็นโครงสรา้งเชิงทฤษฎีท่ีสามารถน าไปใชก้บับริบทอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ ก็สามารถน าองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปเป็นตวัแปรจดักระท าเพ่ือการวิจยัเชิงทดลองหรือการวิจยัและพฒันา 
ยกตวัอย่างเช่น การใชชี้วิตอย่างภาคภูมิ น าตวัแปร “การเห็นคณุค่าในตนเอง” มาพฒันาเป็นชุด
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาและยกระดบัคณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 
 

 - รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ – โปรแกรมสง่เสรมิการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต 
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ตาราง xxx รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ – โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพ่ือยกระดับ
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานทีป่ฏิบัติงาน 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์จนัทรส์ถิตยพ์ร ขา้ราชการเกษียณฯ อาจารยพ์ิเศษ 
สาขาวดัผลและวิจยัการศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขนุทด อาจารยป์ระจ า ระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 
เช่ียวชาญสาขาการวดัและประเมินผล
การศกึษา 

3. นางนฤพร พงษค์ณุากร 

 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พิเศษ และ
อาจารยส์งักดั ภาควิชาสขุภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครล าปาง สถาบนัพระบรมราชชนก  
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
- แบบประเมินคณุภาพชีวิตของผูส้งูอาย ุ(องคก์ารอนามยัโลก) ฉบบัภาษาไทย 
- แ บ บ ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ ข อ ง พิ ท ส เบิ ร ์ ก  ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย  
   (Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
- แบบประเมินความเช่ือและทัศนคติ ท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลับ ฉบับภาษาไทย 
(dysfunction belief and attitude about sleep: DBAS-16) 
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ภาคผนวก ค 
 

ค่าคุณภาพเคร่ืองมือ 
ค่าความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (ดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency: IOC)) 

 
- ดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลบัเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของผูส้งูอาย ุ
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ตาราง 59 ดชันีความสอดคลอ้งของแตล่ะกิจกรรมในโปรแกรมสง่เสรมิการนอนหลบัเพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 
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หนังสือยนืยันการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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