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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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การวิจัยครัง\ นีม\ ีจุดมุ่งหมายเพือนําความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุมา
สร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุทีเหมาะสําหรับชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการวิจยั
ผสานวิธี แบ่งการวิจัยออกเป็ น 4 ระยะ ระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพือทําความเข้าใจ กําหนดความหมายและ
องค์ประกอบ รวมถึงปั จจัยสาเหตุทีจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ระยะที 2 เพือวิเคราะห์มุมมอง
องค์ประกอบคุณ ภาพชี วิตตามทัศนะของผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง (บริบท) ด้วยวิธีวิทยาคิว ระยะที 3 เพื อ
ประเมินประเด็นปั ญ หาและความต้องการทีเกี ย วข้องกับคุณภาพชี วิตของผูส้ ูงอายุจากบริบท ระยะที 4 เพือ
ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ผูส้ ูงอายุทีเหมาะสําหรับชุม ชนวัด บางปรง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ข้อค้นพบระยะที 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุมีความผันแปรไปตามบริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ความหมายและองค์ประกอบไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สามารถจัดกลุ่มความหมายได้
ทัง\ หมด 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ 1) การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสขุ ภาวะ 3)
การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม และ 4) การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ทีเหมาะสม รวมถึงสังคมเสมือ น ส่วนสาเหตุที จะก่อให้เกิ ด คุณ ภาพชี วิต มี 2 ส่วนคือ ปั จ จัยภายในจากตัว
ผูส้ งู อายุเอง และปั จจัยภายนอก ในขณะทีระยะที 2 พบว่า 1) การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชน์
ผูอ้ ืน 3) ความเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน และ 4) ความมันคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม คือ
คุณภาพชีวิตตามทัศนะของบริบทชุมชนนี \ ระยะที 3 ผลการสนทนากลุม่ พบว่าต้องการแก้ปัญหาเรืองการนอน
ไม่หลับเป็ นเรืองเร่งด่วน ระยะที 4 จึงสร้างและศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับทีเหมาะ
สําหรับผูส้ งู อายุชุมชนวัดบางปรง หลังการทดลองพบว่ากลุม่ ทดลองมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิต
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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