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The prediction of elderly quality of life in elderly club 
Tambol Bangnomkho, Sena district, Ayutthaya Province

Abstract Malijan Kiatsangworn, M.S.*

 This descriptive research to educated relationship between behavioral health care, social  
support and quality of life for the elderly and find the power to predict quality of life from the  
variable behavior health care and social support. The population was 996 elderly who live in Tambol  
Bangnomkho and the sample was 202 elderly members club, Tambol Bangnomkho. The 67  
questionnaires that researchers created, checked for quality and trial about questions. The data corrected  
during July-August, 2014 and analyzed by frequency distribution percentage, average, standard  
deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient statistics and Stepwise multiple regressions. 
The results showed that the behavior of health care about the relaxation and the social support about 
emotional and sociality were positive relationship with the quality of life for the elderly significance 
at 0.01 in middle level. Furthermore, the behavior of health care about the nutrition, the exercises, 
the accident prevention and the social support about the facilities, the information and the behavior 
assessment were relationship with the quality of life for the elderly significance at .01 in low level. 
Include the behavioral health care about emotional and sociality, the facilities and the behavior of 
health care about the relaxation and the exercises together to predict the quality of life of this 
sample about 35.4%, 44.7%, 41.7% and 46.0 respectively by behavioral health care about emotional 
and sociality statistical significant at p<0.001, sociality, the facilities and the behavior of health care 
about the relaxation statistical significant at p<0.01 and exercises the statistical significance at p<0.05 
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ปัจจัยท�ำนำย คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
ชมรมผู้สูงอำยุ ต�ำบลบำงนมโค อ�ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

บทคัดย่อ มลิจันทร์ เกียรติสังวร, วท.ม.*

 การวิจัยเชิงบรรยายคร้ังนี้เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทาง
สังคมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหาอ�านาจการท�านายคุณภาพชีวิต จากตัวแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการ
สนับสนุนทางสังคม ประชากรเป็นผู้สูงอายุในต�าบลบางนมโคจ�านวน 996 คน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ของชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลบางนมโค อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวนท้ังหมด 202 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้แล้วจ�านวน 67 ข้อ เก็บข้อมูลในช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ 
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Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient และ Stepwise multiple regression ผลการวิจัยพบว่า 
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพด้านการพกัผ่อน และการสนบัสนนุทางสงัคมด้านอารมณ์และสงัคม มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ด้านโภชนาการ ด้านการออกก�าลังกาย ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และการสนับสนุนทางสังคม ด้านสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับต�่า พบว่าการสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์และสังคม และด้านสิ่งอ�านวย
ความสะดวก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน และด้านการออกก�าลังกาย ร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิตของ 
กลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 35.4, 41.7, 44.7 และ 46.0 ตามล�าดับ โดยการสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์มีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน และการสนับสนุนทางสังคม ด้านสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมด้านการออกก�าลังกายมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม

*กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ต�าบลบางนมโค เป็นสถานบริการปฐมภูมิเขต
เมืองของโรงพยาบาลเสนา เป็นต�าบลเครือข่ายในการ
จัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอและมีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุทุกปี โรงพยาบาลได้วางเป้าหมาย  
ในการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ ให้การสนับสนุนทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพ
ครอบครัวและชมุชน ให้การดแูลผู้สงูอายใุห้มคีณุภาพชวีติ
ท่ีด ีและจากการ ศกึษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ เก่ียวกับ 
คุณภาพชีวิตในประเด็นต่างๆ ท�าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษา
ถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยได้เลือกศึกษาประเด็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ และการ
สนบัสนนุทางสงัคมกับคณุภาพชวิีตผูส้งูอาย ุเพือ่ศกึษาว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน ทางสังคม 
มคีวามสมัพนัธ์กับคณุภาพชวีติหรือไม่อย่างไร และตวัแปร
ใดที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์
 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต และ
หาอ�านาจการท�านายคณุภาพชวีติ จากตวัแปร พฤตกิรรม
การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม  

บทน�ำ
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ และ
สาธารณสขุ มกีารพฒันามากขึน้ ส่งผลให้ประชากรมอีายุ
ยาวขึน้ จ�านวนประชากรวัยสงูอาย ุเพิม่ขึน้เป็นล�าดบัจาก 
1.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณ 8.5 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2523 โดยสัดส่วนท่ีเป็นประชากรสูงอาย ุ
ในระยะแรก เพิ่มขึ้นอย่างช้า และเร่ิมเพิ่มในอัตราท่ี
รวดเร็วขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา สัดส่วน
ของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 ในปี พ.ศ. 
2503 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี พ.ศ. 2523 และร้อยละ 13.2 
ในปี พ.ศ. 2523(1)

 อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนว
โน้มประชากรผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ทุกปี ในปี 2550 อ�าเภอ
เสนามีผู้สูงอายุจ�านวน 9,047 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
ของประชากรทั้งหมดและในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 9,351 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เครือข่ายสุภาพอ�าเภอเสนา 
ได้วางเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุด้วย
แนวคดิการจดัการเครือข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอ (District 
Health System Network) ประสานความร่วมมือในการ
ท�างาน เพือ่พฒันาสขุภาพผูส้งูอาย ุส่งเสริมศกัยภาพของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน ให้การสนับสนุนทางสังคม 
ให้การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี เพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
นานที่สุด
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วัสดุและวิธีกำร
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อหาความ
สมัพนัธ์ ระหว่างพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพ การสนบัสนนุ
ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหาอ�านาจการ
ท�านายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากตัวแปรพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม ประชากรคือ 
ผู ้สูงอายุในต�าบลบางนมโคท้ังหมด 996 คน กลุ ่ม
ตัวอย่างเป็นผู ้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ 
ต�าบลบางนมโค อ�าเภอเสนา พระนครศรีอยุธยาจ�านวน
ทั้งหมด 202 คน โดยไม่คัดออก เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน พิจารณา ความคิดเห็น
ท่ีสอดคล้อง แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข น�าเคร่ืองมือไป
ทดสอบกลุม่ผู้สงูอายใุนชมรมผูส้งูอายตุ�าบลชายนา อ�าเภอ
เสนา จ�านวน 30 คน แบบสอบถามคณุภาพชวิีต จ�านวน 
20 ข้อ ค่า CVI เท่ากับ .75 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูสุขภาพ จ�านวน 26 ข้อ  
ค่า CVI เท่ากับ .73 ค่าความเชื่อมั่น .91 แบบสอบถาม
การสนับสนุนทางสังคม จ�านวน 21 ข้อ ค่า CVI เท่ากับ 
.76 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลเสนา เก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 วิเคราะห์
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย่าง ด้วยความถ่ี ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในส่วนของพฤตกิรรม
การดแูลสขุภาพ การสนบัสนนุทางสงัคมและคณุภาพชวีติ  
แปรผลโดยใช้เกณฑ์ของ Bloom(2) ในการพิจารณา 
อิงเกณฑ์ สามระดบั ได้แก่ ระดบัสงู มค่ีาคะแนนมากกว่า 
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ระดับปานกลาง ค่าคะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 61-79 และระดับต�่า ค่า
คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60(2) พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพ การสนบัสนนุทางสงัคม กับคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ
โดยใช้สถิติ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient แทนสัญลักษณ์ด้วย r ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 
ถึง +1 ค่า r จะบอกถึงระดับความสัมพันธ์ ดังนี้(3)

 เมื่อ r มีค ่า 0.8 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์ 
ในระดับสูง
 เมื่อ r มีค่า 0.6-0.8 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูง
 เมื่อ r มีค่า 0.4-0.6 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง
 เมื่อ r มีค่า 0.2-0.4 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างต�่า
 เมื่อ r มีค่า ต�่ากว่า 0.2 มีความสัมพันธ์ 
ในระดับต�่า
 และใช้ Stepwise multiple regression วเิคราะห์
อ�านาจการท�านายของตัวแปรต้นกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลกำรศึกษำ
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.9  
มีระดับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80.1  
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 10.9 อยู่กับสามี 
หรือภรรยา ร้อยละ 67.8 ไม่ได้ประกอบอาชีพมากที่สุด 
ร้อยละ 52.5 มีรายได้ต่อเดือน 1,000-5,000 บาทเป็น
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.6 รองลงมาคอื รายได้ต�า่กว่า 1,000 
บาท/เดือน ร้อยละ 37.6 ดังตาราง 1

ตำรำง 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=202)

ตัวแปร

1. เพศ ชาย
  หญิง

ร้อยละ

 40.1
 59.9

จ�ำนวน

81
121



225วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ตำรำง 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=202) (ต่อ)

ตัวแปร

2. ระดับกำรศึกษำ ไม่ได้เรียนหนังสือ
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษา/ปวช.
  ปวส./ปวท./อนุปริญญา
  ปริญญาตรีและสูงกว่า
3. สถำนภำพสมรส อยู่กับสามี หรือภรรยา
  โสด, หม้าย, หย่า, แยกกันอยู่กับคู่สมรส
4. อำชีพ รับจ้าง
  ค้าขาย
  เกษตรกรรม
  ไม่ได้ประกอบอาชีพ
5. รำยได้ต่อเดือน ต�่ากว่า 1,000
  1,000-5,000
  5,001-8,000
  มากกว่า 8,000

ร้อยละ

 4.0
 80.1
 10.9
 3.0
 2.0
 67.8
 32.2
 14.4
 18.8
 13.4
 53.4
 37.6
 39.6
 8.9
 13.9

จ�ำนวน

8
162
22
6
4

137
65
29
38
27
108
76
80
18
28

ตำรำง 2  จ�านวนและร้อยละคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (n=202)

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

สูง
ปานกลาง
ต�่า

ร้อยละ

 26.3
 56.9
 16.8

จ�ำนวน (คน)

53
115
34

คุณภาพชีวิตในระดับสูง ร้อยละ 26.3 และคุณภาพชีวิต
ในระดับต�่าร้อยละ 16.8 ดังตาราง 2

ปานกลางมากท่ีสุดร้อยละ 57.4 รองลงมา ระดับสูง 
ร้อยละ 42.6 ดังตาราง 3

 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตระดับปานกลางมากท่ีสุดร้อยละ 56.9 รองลงมามี

 ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพบว่า 
มีผู ้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยู ่ในระดับ 

=72, SD.=10.91, Min=42, Max=96



วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4226ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ตำรำง 4  จ�านวนและร้อยละการสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มตัวอย่าง (n=202)

กำรสนับสนุนทำงสังคมผู้สูงอำยุ

สูง
ปานกลาง
ต�่า

ร้อยละ

 42.6
 57.4
 0

จ�ำนวน (คน)

86
116
0

สังคมด้านอารมณ์และสังคม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการ การออกก�าลังกาย การป้องกันอุบัติเหตุ และ
การสนบัสนนุทางสงัคมด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ข้อมลู
ข่าวสาร และการประเมินพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตในระดับต�่าดังตาราง 5

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
คุณภาพชีวิตของกลุ ่มตัวอย่างกับพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพและการสนบัสนนุทางสงัคม พบว่า พฤตกิรรมการ
ดูแลสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ด้านต่างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต โดยท่ีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน และการสนับสนุนทาง

=82.21, SD.=16.28, Min=34, Max=105

ตำรำง 5  ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรคณุภาพชวีติผู้สงูอายกัุบพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ และการสนบัสนนุ 
  ทางสังคมของผู้สูงอายุ (n=202)

ตัวแปร

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ
 ด้านโภชนาการ
 ด้านการออกก�าลังกาย
 ด้านการพักผ่อน
 ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

ระดับควำมสัมพันธ์

ปานกลาง
ค่อนข้างต�่า
ค่อนข้างต�่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต�่า

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

505
.332
.375
.460
.328

p-value

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

ตำรำง 3  จ�านวนและร้อยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (n=202)

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ

สูง
ปานกลาง
ต�่า

ร้อยละ

 42.6
 57.4
 0

จ�ำนวน (คน)

86
116
0

=77.28, SD.=10.49, Min=51, Max=98

ร้อยละ 57.4 รองลงมาระดับสูง ร้อยละ 42.6 ไม่มีระดับ
ต�่า ดังตาราง 4

 ด้านการสนบัสนนุทางสังคม พบว่าการสนบัสนนุ
ทางสังคมของผู ้สูงอายุส่วนใหญ่อยู ่ในระดับปานกลาง 



227วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

 ปัจจยัการท�านายตวัแปร พบว่าการสนบัสนนุทาง
สงัคมด้านอารมณ์และสงัคมพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพด้าน
การพักผ่อนการสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกก�าลังกาย
ร่วมการท�านายคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 
35.4, 44.7, 41.7 และ 46.0 ตามล�าดับ ดังตาราง 6

ตำรำง 5  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรคณุภาพชวีติผู้สงูอายกัุบพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ และการสนบัสนนุ 
  ทางสังคมของผู้สูงอายุ (n=202) (ต่อ)

p<.01

ตัวแปร

กำรสนับสนุนทำงสังคม
 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก
 ด้านข้อมูลข่าวสาร
 ด้านการประเมนิพฤตกิรรม
 ด้านอารมณ์และสังคม

ระดับควำมสัมพันธ์

ปานกลาง
ค่อนข้างต�่า
ค่อนข้างต�่า
ค่อนข้างต�่า
ปานกลาง

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

.416

.215

.352

.313

.595

p-value

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

ตำรำง 6  ปัจจัยพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม 
  เป็นตัวท�านาย (n=202)

ค่าคงที่ (a)=24.605, ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการท�านาย (S.E.est)=4.288

ล�ำดับที่

1

2

3

4

ตัวท�ำนำย

การสนับสนุนทางสังคม
ด้านอารมณ์และสังคม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ด้านการพักผ่อน
การสนับสนุนทางสังคม
ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ด้านการออกก�าลังกาย

b

 1.701

 .717

 .530

 .261

β

 .625

 .184

 .209

 .130

R

 .595

 .646

 .669

 .679

R2

 .354

 .417

 .447

 .460

R2Change

 .354

 .063

 .030

 .013

F Change

 109.748

 21.378

 10.881

 4.772

Sig

 .000

 .003

 .003

 .030

เขียนสมการท�านายในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
y=24.605+1.701 (ss

4
)+.717 (bh

3
)+530 (ss

1
)+.261 

(bh
2
)

สมการท�านายในรูปคะแนนมาตรฐาน
y=.625 (ss

4
)+.184 (bh

3
)+.209 (ss

1
)+.130 (bh

2
)

วิจำรณ์
 ตวัแปรจากการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้สูงอายุที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมที่ดี จากกลุ่มต่างๆ ทั้งครอบครัว 
ชมุชน หรือบคุลากรด้านสขุภาพ และมพีฤตกิรรมการดแูล
ตนเองท่ีดจีะท�าให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติท่ีด ีสอดคล้องกับ
การศึกษาสุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์(4) ที่พบว่า พฤติกรรม
การดแูลสขุภาพตนเองโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กับคณุภาพ
ชีวิต อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และการ
ศึกษานี้พบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
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ปานกลางร้อยละ 57.4 รองลงมาระดับสูง ร้อยละ 42.6 
ไม่มรีะดบัต�า่ สอดคล้องกับการศกึษาของภัทรพร ไพเราะ(5)  
พบว่าผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง จะมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดีกว่าผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมในระดับต�่า และสอดคล้องกับการศึกษาของ  
พรสวุรรณ จารุพนัธ์(6) พบว่าแรงสนบัสนนุทางสงัคม มคีวาม 
สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู ้สูงอายุจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด โดยการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ด้านอารมณ์ จะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีที่พึ่ง มีคน 
คอยดูแลเอาใจใส่ การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ค�าแนะน�า 
ท่ี ถูกต ้องเ ก่ียวกับการดูแลสุขภาพจะส ่งผลต ่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในทุกๆด้านของ 
ผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ผู ้สูงอายุท่ีได้รับการสนับสนุนทาง 
สังคมดี จึงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในทุกๆด้านดี  
และน�าสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิลาวัลย์ รัตนา(7) ท่ีพบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และการสนับสนุนทางสังคมร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อน ด้านการ 
ออกก�าลังกาย การสนับสนุนทางสังคม ด้านสิ่งอ�านวย
ความสะดวก ด้านอารมณ์และสังคม เป็นตัวแปรท่ีมี
อิทธพิลในการท�านายคณุภาพชวิีตผูสู้งอายไุด้ เมือ่เข้าสู่วยั
ผู้สูงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบลดลง มีเวลาว่างมากขึ้น  
ผู้สูงอายุ จึงสามารถเลือกท�ากิจกรรมในยามว่างได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุท�า เช่น การนอน การอ่าน
หนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ สังสรรค์กับเพื่อน

ฝูง การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุรวมเป็นเสมือน
แรงสนบัสนนุท่ีช่วยส่งเสริมคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุการ 
ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ เป็นการ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายท่ีแข็งแรง และปราศจาก 
โรคภัยต่างๆ ได้ นอกจากนั้นการท่ีผู้สูงอายุได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมด้านอารมณ์ เช่น ได้รับการดแูลเอาใจ
ใส่จากบุตรหลานเป็นอย่างดี ได้รับความรัก ความห่วงใย 
และให้ก�าลงัใจ รวมท้ังได้ท�ากิจกรรม ร่วมกับบตุรหลานและ 
คนในสังคม จะท�าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุ 
จะมคีวามมัน่คงทางจติใจ มคีวามหวงัและก�าลงัใจท่ีจะเผชญิ 
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถยอมรับกับ 
สภาพความมีอายุได้ การท่ีรู้สึกว่าตนเองมีค่า และมี 
ความส�าคญัส�าหรับลกูหลาน เมือ่ยอมรับการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ ได้ ผูส้งูอายก็ุสามารถรับรู้ได้ว่าตนมคีณุภาพชวิีตท่ีดี        

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ท่ีดูแลผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว รวมท้ัง
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ควร
ให้การสนบัสนนุ และส่งเสริมให้ผูส้งูอาย ุมพีฤตกิรรมการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง สนับสนุนการให้มีการจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ อย่างเพยีงพอ ให้ความรู้ หรือค�าแนะน�า 
เร่ืองการดูแลสุขภาพ เช่น ดูแลเร่ืองการพักผ่อน การ
รับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย ควรจัดกลุ่มรับฟัง
ปัญหาของผู้สูงอายุและวางแผนช่วยกันแก้ไข โดยชุมชน
และท้องถ่ินมส่ีวนร่วม ด้านเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ควรได้รับ 
การส่งเสริมศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ
และมีการก�าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ลงในระบบการดูแล
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