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การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อนาความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุมา
สร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุที่เหมาะสาหรับชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการวิจยั
ผสานวิธี แบ่งการวิจัยออกเป็ น 4 ระยะ ระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจ กาหนดความหมายและ
องค์ประกอบ รวมถึงปั จจัยสาเหตุที่จะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ระยะที่ 2 เพื่อวิเคราะห์มุมมอง
องค์ประกอบคุณ ภาพชี วิตตามทัศนะของผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง (บริบท) ด้วยวิธีวิทยาคิว ระยะที่ 3 เพื่ อ
ประเมินประเด็นปั ญ หาและความต้องการที่เกี่ ย วข้องกับคุณภาพชี วิตของผูส้ ูงอายุจากบริบท ระยะที่ 4 เพื่อ
ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ผูส้ ูงอายุที่เหมาะสาหรับชุม ชนวัด บางปรง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ข้อค้นพบระยะที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุมีความผันแปรไปตามบริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ความหมายและองค์ประกอบไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สามารถจัดกลุ่มความหมายได้
ทัง้ หมด 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ 1) การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสขุ ภาวะ 3)
การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม และ 4) การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เหมาะสม รวมถึงสังคมเสมือ น ส่วนสาเหตุที่ จะก่อให้เกิ ด คุณ ภาพชี วิต มี 2 ส่วนคือ ปั จ จัยภายในจากตัว
ผูส้ งู อายุเอง และปั จจัยภายนอก ในขณะที่ระยะที่ 2 พบว่า 1) การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชน์
ผูอ้ ื่น 3) ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และ 4) ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม คือ
คุณภาพชีวิตตามทัศนะของบริบทชุมชนนี ้ ระยะที่ 3 ผลการสนทนากลุม่ พบว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องการนอน
ไม่หลับเป็ นเรื่องเร่งด่วน ระยะที่ 4 จึงสร้างและศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับที่เหมาะ
สาหรับผูส้ งู อายุชุมชนวัดบางปรง หลังการทดลองพบว่ากลุม่ ทดลองมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิต
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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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รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รตั นะ เป็ นอาจารย์ท่ีฉนั รักและเคารพมาโดยตลอด เริ่มจากการอ่านหนังสือของท่าน
สมัยเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมฯ 4 นอกจากท่านจะแนะนาให้ศิษย์มาเรียน ณ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์แล้ว ท่านยังมีเมตตา
ในการเขียนหนังสือรับรองที่ใช้สมัครเรียนอีกด้วย ณ เวลานัน้ ฉันไม่มีแรงบันดาลใจใดในการศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอก
นอกจากอายุท่มี ากขึน้ และตกที่น่งั ที่คนในครอบครัวเป็ น ดร.กันไปหมดแล้ว
เวลาผ่านไป เกิดเหตุการณ์ตา่ ง ๆ มากมายในชีวติ ในช่วงระยะที่ได้เรียน ณ ที่แห่งนี ้ และแน่นอนว่าย่อมเกี่ยวข้อง
กับบุคคลต่าง ๆ มากมายเช่นกัน ทุกสิ่งล้วนเป็ นเบ้าหลอมที่สร้างตัวตนให้เกิดดุษฎีบณ
ั ฑิตคนนีข้ นึ ้ มาได้ หน้ากระดาษนีค้ งไม่
เพียงพอที่จะกล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ต่าง ๆ ได้ทงั้ หมด อย่างไรก็ดีบุคคลสาคัญที่ทาให้ฉันได้มาเขียนข้อความใน
หน้านีไ้ ด้ มีรายนามดังต่อไปนี ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นาชัย ศุภ ฤกษ์ชัยสกุล ท่านเป็ นที่ปรึกษาหลักที่พูดน้อ ยแต่คาพูดของท่านประดุจดั่ง
ทองคา สิ่งที่ทา่ นพูดมีคา่ เหลือเกินทัง้ ในแง่วิชาการและการใช้ชีวติ ศาสตราจารย์ ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร ท่านเป็ นที่ปรึกษาร่วมที่
เมตตาฉันอย่างเหลือล้น นับแต่วนั แรกที่ฉนั ได้ติดต่อท่านผ่านทางไลน์และประโยคที่ท่านตอบรับการเป็ นที่ปรึกษาอย่างถ่อม
ตนทัง้ ๆ ที่เป็ นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการว่าท่านมีความสามารถมากเพียงใด และที่ไม่มีวนั ลืม ท่านโอบกอดและยืนรอส่ง
ฉัน จนคล้อ ยตา เวลาที่ฉันไปเรียนพบท่านที่บา้ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน ท่านเป็ นผู้หญิ งแกร่งแต่
อ่อนโยน ในยามที่ฉนั หนีรอ้ นมาพึ่งเย็นและท่านได้รบั ไว้เป็ นที่ปรึกษาร่วมโดยเมตตา แม้แต่วนั ที่ท่านอ่อนแอที่สุด ท่านก็คล้อง
สายระบายเลือดหลังผ่าตัดเพื่อมาสอบปกป้องให้ฉนั รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา ท่านเป็ นเหมือนบ้านของฉัน บ้านที่
เป็ นที่พกั พิง ไม่วา่ ฉันจะเจออุปสรรคต่าง ๆ อย่างไร เมื่อฉันถึงบ้าน ทุกอย่างสงบ ร่มเย็น และทาให้เรามีแรงออกไปต่อสูท้ กุ ๆ
ครัง้ ถ้าฉันไม่มีบา้ น ฉันก็คงเป็ นคนข้างถนน ไร้จุดหมาย เคว้งคว้างไร้ทิศทาง ศาสตราจารย์ วรเวศม์ สุวรรณระดา ท่าน
เมตตาฉันเหลือล้น ทัง้ ที่ไม่เคยเป็ นศิษย์เรียนที่จุฬาฯมาก่อน ท่านเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์และเป็ นทัง้ ประธานสอบปาก
เปล่า ท่านยิม้ รับด้วยความอ่อนโยน ไม่เคยปฏิเสธฉันแม้แต่ครัง้ เดียวที่เข้าไปรบกวนท่าน ทัง้ ๆ ที่ท่านมีภาระงานมากมาย
และต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บอ่ ยครัง้
ฉันรู ว้ ่าฉันไม่เก่ง แต่ฉันเป็ นคนโชคดี โชคดีท่ีได้พบเจอกับคนเหล่านี ้ ที่คอยช่วยเหลือ เป็ นกาลังใจ จากมืดเป็ น
สว่าง จากร้อนเป็ นเย็น จากทุกข์เป็ นสุข หากเอ่ยชื่อไม่หมดขอให้รูว้ า่ ทุกคนยืนอยู่ในใจเสมอ เป็ นต้นว่า ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์
สภ และผศ.ดร.ฐาศุกร์ จัน ประเสริฐ เป็ น มื อ ที่ช่ วยเหลื อ เป็ น หูท่ี รบั ฟั ง ไม่ เคยทอดทิง้ น้าฝน พี่ เบบี ้ ที่ อ นุเคราะห์ต รวจ
เครื่องมือให้ พี่นนั พี่เล็ก ที่อยู่เคียงข้าง แนะนากันมาตลอดจนถึงขัน้ ส่งเอกสารจบ ออปลี พี่แมว เงาะ บุษ กัลยาณมิตร เพื่อน
รักช่วยเหลือทุกอย่างด้วยกายและใจ ผศ.ดร.อ้อม รศ.ดร.นิตยา คนที่รกั และห่วงฉันเสมอ พระครู โชติพฒ
ั นากร เจ้าอาวาส วัด
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คงไม่มีวันนี เ้ ลยหากขาดครอบครัวที่ร ักและห่วงใยฉัน รวมทัง้ คนที่ไม่สามารถลื มได้ “อาม่า”; นางแต้เมี่ ยวไน้ ที่เป็ นแรง
บันดาลใจในการทาวิจยั ตัง้ แต่แรกเริ่ม
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เมื่อกล่าวถึง “ผูส้ ูงอายุ” ภาพในมโนสานึกเราเกือบทุกคนจะนึกถึงบุคคลที่มีสภาวะของ
สังขารที่รว่ งโรย มีรวิ ้ รอยแห่งวัย และตรงข้ามกับสภาวะทางกายภาพที่รบั รูไ้ ด้เมื่อเทียบกับเด็กและ
วัยรุน่ พิจารณาถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ ในช่วง 50 ปี ท่ีผ่านมา สถานการณ์ดา้ นประชากรของประเทศ
ไทย มีสดั ส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากเมื่อ 50 ปี ก่อน ผูห้ ญิงหนึ่ง
คน มี บุตรเฉลี่ยมากกว่า 6 คน แต่ปัจ จุบันมี บุตรเฉลี่ ยน้อยกว่า 2 คน จึงทาสัดส่วนและจานวน
ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ จากที่มีสัดส่วนประชากรวัยเด็ก ร้อยละ 43.2 ในปี
พ.ศ. 2503 ลงเหลือร้อยละ 19.8 ในปี พ.ศ. 2553 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนประชากรสูงอายุจาก
ร้อยละ 4.6 เพิ่มเป็ น ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบจากปี เดียวกัน ตามลาดับ ประกอบกับข้อมูลประชากร
สูงอายุไทย จากการคาดประมาณประชากรในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็ นสังคม
ผู้สู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ (complete aged society) แล้ว (ปราโมทย์ ประสาทกุ ล . 2559: 26;
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . 2560: 11; ส านั ก งาน
ปลัด กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ . 2557: ก-1) ความส าเร็จ ในการ
คุมกาเนิด การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ การมีอายุท่ียืนยาวขึน้ ยังผลให้อตั ราการเกิดและอัตรา
การตายลดลง ปรากฏการณ์นีต้ ามมาด้วยความท้าทายในประเด็นคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นภาวะสุขภาพที่ถดถอยลงตามวัย การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง และการ
อยูใ่ นภาวะทุพพลภาพ หรือมีขอ้ จากัดในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน และการตกอยู่ในภาวะความ
ยากจนในสัดส่วนที่สูงกว่าประชากรวัยอื่น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
และมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. 2555: 2)
ในปั จจุบนั หลายฝ่ ายต่างตระหนักถึงความสาคัญต่อการพัฒนาผูส้ งู อายุในหลากหลาย
มิติ ดังประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญซึ่งถูกกาหนดเป็ นวาระแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ . 2560: ออนไลน์) แผนผู้สูง อายุแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2552 (คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ . 2553) ตลอดจน
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พระราชบัญ ญัติผูส้ ูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญ ญัติผูส้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2553) เป็ นต้น
แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่การพัฒนาผูส้ งู อายุท่ีผ่านมา และผลจากการประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนผู้สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ทั้ง สองรอบ ต่ า งชี ้ใ ห้เห็ น ว่ า ยัง คงไม่ ส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ท่ี ว างไว้อ ย่ างน่ าพอใจในบางด้า น (มูล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จัย และพัฒ นาผู้สู ง อายุไ ทย;
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; และ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย . 2559: ออนไลน์ ) ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย ได้เล็ ง เห็ น
ความสาคัญ ว่า แม้จะมีกฎหมายมารับรองสิทธิให้แก่ผสู้ ูงอายุ ดังพระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ.
2546 แล้ว ก็ ต าม แต่ยัง มี ข้อ จ ากัด ต่าง ๆ จึง ได้ย ก “ร่าง พ.ร.บ. คุ้ม ครอง ส่ง เสริม และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุ พ.ศ. ...” (สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 2557) ขึน้ จะเห็นได้ว่า
“คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ” มีความสาคัญมากจนต้องนาขึน้ ตราเป็ นกฎหมายในร่าง พ.ร.บ. ใหม่
ฉบับนี ้
คุณภาพชีวิต (quality of life) เป็ นประเด็นที่มีบทบาทสาคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์
ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็ นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver; et al. 1996) เป็ นเรื่องที่มี
พัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎีมาช้านาน สามารถนับได้ตงั้ แต่มาสโลว์ ได้เสนอแนวคิดทฤษฎี
ลาดับขัน้ ของความต้องการ (Maslow. 1970) และต่อมานักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒ นา
ขอบข่ายความรูก้ ว้างขวางออกไปตามแนวคิดและกระบวนทัศน์ท่ีผศู้ กึ ษาใช้คน้ คว้าและอธิบาย ไม่
ว่าจะเป็ น มุมมองที่มองคุณภาพชีวิต หมายถึง ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นการมองคุณภาพ
ชีวิตในมิตเิ ดียว ไปจนถึงการมองในลักษณะพหุมิติ อันได้แก่ ความสุข (happiness) และการอยู่ดี
มีสขุ (well-being) (ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต; และวนิพพล มหาอาชา. 2550: 66-68; ศรีประภา เหล่า
โชคชัยกุล. 2552: 1-2) ตลอดจนแนวคิดแบบแยกส่วน (reductionism) และแนวคิดแบบองค์รวม
(holism) และแนวคิดแบบอภิมาน (meta-theory approach) ซึ่งมองคุณภาพชีวิตนัน้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบแบบวัตถุพิสัย (objective domain) และจิตพิสัย (subjective domain) (ปิ ยะวัฒ น์
ตรีวิทยา, 2559) เหตุเพราะเป็ น การยากที่ จ ะนิยามคุณ ภาพชี วิต ให้เป็ น ที่ ยอมรับโดยสากลใน
รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ทั้ง นี ้เพราะ (สุภ างค์ จัน ทวานิ ช ; และวิศ นี ศิ ล ตระกูล . 2539: 57-61)
ประการแรก คือ คุณภาพชีวิตเป็ นกระบวนการทางด้านจิตใจที่สามารถบรรยายตีความโดยผ่านตัว
กรอบด้านความคิดและภาษาที่แตกต่างกัน ประการที่สอง แนวคิดนีข้ นึ ้ อยู่กบั คุณค่าที่แฝงอยูอ่ ย่าง
มาก ประการที่สาม การทาความเข้าใจต่อมนุษย์ ไม่สามารถยอมรับได้ หากกาหนดนิยามให้เป็ น
แบบเดี ย วกัน โดยไม่ มี ก ารค านึ ง ถึ ง ค่า นิ ย ม ความแตกต่ า งด้า นอายุ ช่ ว งชั้น ทางสัง คม และ

3
การศึกษา สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ได้ให้คาจากัดความตามแนวทาง global concept
approach ว่า คุณ ภาพชีวิต คือ การรับรู ข้ องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของตน ภายใต้บริบท
ของวัฒ นธรรมและความหมายของระบบในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และสัมพันธ์กับเป้าหมาย
ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปิ ยะวัฒ น์ ตรีวิทยา. 2559: 175)
ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ชดั ว่า คุณ ภาพชีวิตเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการนิยามความหมาย เพราะมี
เกณฑ์ แนวคิด แตกต่างกันออกไป ทัง้ ยังมีความลื่นไหลและแตกต่างที่ขนึ ้ อยูก่ บั บริบทอีกด้วย
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ผูว้ ิจยั จึงเกิดคาถามว่า (1) “แท้จริงแล้ว คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ คืออะไร มีความหมาย
ว่าอะไร” (2) ความหมายนีม้ ีเพียงหนึ่งเดียว เป็ นสากล หรือแปรเปลี่ยน เลื่อนไหลตามบริบทและ/
หรือการตีความ (3) ใครเป็ นผูใ้ ห้หรือกาหนดความหมายนี ้ จากคาถาม 3 ข้อนี ้ นาไปสู่การทบทวน
วรรณกรรม เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ สาหรับ คาถามแรกและคาถามที่สองนัน้ พบว่า มี
ความซับซ้อน แปรเปลี่ ยนตามบริบ ทแต่ละสังคม วัฒ นธรรม ตามที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส าหรับ
คาถามที่ ส ามนั้น พบว่า โนลส์ (Knowles. 1980: 91-95) ได้ให้แนวทางของแหล่งในการค้น หา
ความรูเ้ พื่อนาไปพัฒนา 5 แหล่ง (sources) ดังนี ้ คือ 1) จากตัวของเขาเอง (from the individuals
themselves) 2) จากบุคคลที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือ (from people in “helping roles” with
individuals) 3) จากสื่ อมวลชน (from the mass media) 4) จากเอกสารและวรรณกรรมของผู้รู ้
ผู้เ ชี่ ย วชาญ (from professional literature) และ 5) จากการส ารวจองค์ก รและชุ ม ชน (from
organizational and community surveys) สามารถสรุ ป ได้ เป็ น 2 แหล่ ง หลั ก ๆ คื อ จากตั ว
ผู้สูงอายุเอง และจากบุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่ตัวผู้สูงอายุเอง ดังนั้นเพื่ อให้ได้คาตอบของข้อ 3 ผู้วิจัย
พิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะธรรมชาติ ข องความรู ้ใ นแง่ ข องการน าไปใช้ร่ว มด้ว ย ตามแนวคิ ด ของ
Cochran-Smith และ Lytle (2001) กล่าวคื อ ความรู เ้ พื่ อการปฏิ บัติ (knowledge for practice)
และความรูใ้ นการปฏิบตั ิ (knowledge in practice) เพื่อนาไปสู่เจ้าของความรู ้ หรือผูท้ ่ีสามารถให้
หรือกาหนดความหมายคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุได้ แหล่งที่ 1 จึงควรเป็ นตัวผูส้ งู อายุเอง ผูว้ ิจยั จึง
หาความหมายจากผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง (active ageing) ในฐานะที่ตวั ท่านย่อมมีองค์ความรูใ้ นการ
ปฏิบตั ิ ท่านจึงเป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยความหมายที่กาหนดนัน้ เป็ นกระบวนการผ่านการรับรู ้
ของตนเองในบริบ ทของสัง คมและวัฒ นธรรมของตนเอง ถื อ ได้ว่า เป็ น ความรู ้ท่ี ฝั ง ลึ ก (tacit
knowledge) ซึ่งเป็ นความรู ท้ ่ีอยู่ในตัวบุคคล อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ในขณะที่แหล่งที่ 2 คือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตวั ผูส้ ูงอายุเอง จึงควรเป็ น ผูร้ ู ้ เพราะผูร้ ูห้ รือผูเ้ ชี่ยวชาญนัน้
เป็ นบุคคลที่ได้รวบรวมความรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ ง ๆ ของแหล่งที่ 2) ถึง 5) ไว้กับตัวท่านแล้ว ซึ่ง
มีลกั ษณะความรูแ้ บบเพื่อการปฏิบตั ิ ถือได้วา่ เป็ นความรูท้ ่ีฝังลึก และเป็ นความรูท้ ่ีชดั แจ้ง (explicit
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knowledge) รวมกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ตารา หรือข้อเขียนต่าง ๆ ที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
ความรูท้ ่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุอีกประเด็นหนึ่ง
พบว่า จากการวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 (นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. 2556) ข้อค้นพบที่ได้ คือ
กลุ่มปั จจัยด้านโปรแกรมจัดกระทา/โปรแกรมทดลอง มีคา่ เฉลี่ยขนาดอิทธิพลมากที่สดุ เมื่อเทียบ
กับปั จจัยด้านอื่น ๆ ย่อมเป็ นเครื่องชีช้ ดั ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุท่ีน่าจะได้ผลมากที่สุด
คือ การใช้โปรแกรมจัด กระท าเพื่ อ พัฒ นา ดังนั้น แนวทางที่ น่าจะได้ผ ลมากที่ สุด คือ การสร้าง
โปรแกรมจัดกระทาเพื่อนามาใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ โดยจุดเริ่มต้น
ในการสร้า งโปรแกรมการพั ฒ นานั้น จ าเป็ นต้อ งท าความเข้า ใจถึ ง นิ ย ามความหมายและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุเสียก่อน จากนัน้ จึงพิจารณาถึงความหมายที่
แท้จริงที่ได้จากบริบทที่จะทาการพัฒนาซึ่งเป็ นความหมายจากคนใน (emic view) เหตุเพราะจาก
การพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ า นมาให้ค วามส าคัญ กั บ เทคโนแครตในการตี ค วามและปฏิ บัติ ต่ อ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ดังเช่น ศาสตราจารย์เสน่ห ์ จามริก (2529) ได้วิจารณ์ไว้ว่า
เป็ นจุดบกพร่องของการพัฒนาประเทศ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ซึ่งเป็ นไป
ในทางเดียวกันกับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จากการสัมมนาวิชาการ แนวโน้มการวิจยั เพื่อการ
สร้างความรูใ้ หม่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาผูส้ งู อายุในประเทศไทย เกี่ยวกับการวิจยั ในผูส้ งู อายุ
ว่าการจัดโปรแกรมการพัฒ นาให้ผูส้ ูงอายุ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับบริบท
(context) ของผูส้ งู อายุท่ีจะทาการพัฒนา (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพช; อรพิชญา ไกร-ฤทธิ์; และอาชัญญา
รัตนอุบล. 2559)
จุดหมายปลายทางของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุ โดยมีชมุ ชนวังบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่เป็ นบริบทของการ
พัฒนาในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้การถอดความรูท้ ่ีฝังลึกหรือถอดบทเรียนในกลุม่ ผูส้ งู อายุท่ีมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี ผสานกับความรูท้ ่ีได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นความรู ้ชดั แจ้งที่ส่ งั สมจากประสบการณ์ทางาน และ
การทาวิจยั ซึ่งทัง้ สองแหล่งนีเ้ ป็ นความรูใ้ นมุมมองจากคนนอก (etic view) แล้วจึงนาความรูน้ ี ้ ไป
ผนวกกับปั ญ หาและความต้องการที่ เกิดขึน้ จริงในบริบท จากนัน้ จึงทาการออกแบบเพื่อพัฒ นา
โปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต แก่ผู้สูง อายุ ของชุม ชนวัดบางปรง ดัง นั้น โปรแกรมที่ ได้จ ะมี
ลัก ษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ (tailor-made) นอกจากจะใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของ
ผูส้ งู อายุแล้ว ยังสามารถตอบคาถามการพัฒนาในเชิงบริบทได้อีกด้วย
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า คุณภาพชีวิต มีความซับซ้อนในการนิยาม กาหนดความหมาย ที่
ต้อ งผ่า นตัวบท บริบ ทของทั้ง สัง คมและวัฒ นธรรม การวัด หรือ การประเมิ น คุณ ภาพชี วิต ก็ มี
ความสาคัญ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั คาดหวังให้โปรแกรมที่
ถูกพัฒ นาขึน้ นัน้ จะส่งผลให้คุณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุดีขึน้ หลักฐานที่ สามารถแสดงได้ในเชิ ง
ประจักษ์และเข้าใจได้ง่ายนั้น ย่อมมาจากการวัด หรือประเมิ นระดับ คุณ ภาพชี วิต ของผู้สูงอายุ
หลังจากได้รบั โปรแกรมการพัฒนาไปแล้ว อย่างไรก็ดี ปิ ยะวัฒน์ ตรีวิทยา (2559: 178) ได้รวบรวม
ข้อควรคานึง ก่อนการประเมินคุณภาพชีวิต ไว้ ดังนี ้ 1) ต้องกาหนดของเขตหรือคาจากัดความของ
“คุ ณ ภาพชี วิ ต ” ก่ อ นการประเมิ น 2) ต้อ งก าหนดองค์ป ระกอบ (domains) และปั จ จั ย ย่ อ ย
(aspects) ที่มีอิทธิ พลต่อคาจากัดความของ “คุณภาพชีวิต” อย่างชัดเจน 3) ต้องวัดทัง้ วัตถุวิสัย
และจิ ต วิ สั ย (objective and subjective measurement) 4) ต้ อ งจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
องค์ประกอบโดยผู้ถูก ประเมิ น 5) กรอบแนวคิดและวิธี ก ารประเมิ นควรสอดคล้องกับ ปรัช ญา
วิช าชี พ ของผู้ประเมิ น เพื่ อให้ส ามารถใช้ขอ้ มูลให้เกิ ดประโยชน์อย่างแท้จ ริง จากข้อควรคานึง
เหล่ า นี ้ จะเห็ น ได้ว่า การวัด /ประเมิ น คุณ ภาพชี วิ ต นั้น มี ค วามส าคัญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ตัว
องค์ป ระกอบที่ จ ะวัด /ประเมิ น ผู้วิ จัย จึ ง ค่ อ นข้า งให้ค วามส าคัญ เพราะสิ่ งนี ้จ ะสะท้อ นถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมที่ จ ะประเมิ นหลังจากนาไปทดสอบใช้ต่อไป ซึ่งที่ ผ่านมางานวิจัยใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ การนิยามความหมายและกาหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
พบว่า จะนาเอากรอบแนวคิดทฤษฎีของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น องค์การอนามัยโลก
(WHO) Zahn (1992) Fillenbaum (1987) Flanagan (1982) เป็ น ต้ น ม าพั ฒ น าเป็ น นิ ย าม
ปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นการนาความรูใ้ นแบบเพื่อการปฏิบตั ิ มานิยามและกาหนดองค์ประกอบ แต่ยงั ไม่
พบการนา ความรู เ้ พื่ อการปฏิ บัติ และความรู ใ้ นการปฏิ บัติ มาบูรณาการในการกาหนดนิยาม
ปฏิบตั ิการร่วมกัน และสาหรับประเด็นของการวัดในเชิงจิตวิสยั และการจัดลาดับความสาคัญของ
องค์ประกอบโดยผูถ้ กู ประเมินนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็น เทคนิคการวิจยั หนึ่งที่เหมาะสม ได้แก่ วิธีวิทยา
คิ ว (Q methodology) (Brown; & Good. 2010; Ramlo; & Newman. 2011; McKeown; &
Thomas. 2013; สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ;์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. 2550: 2-12) ซึ่งเป็ นวิธีวิทยาที่
ถูกพัฒนาขึน้ มา ใช้ในการศึกษาสภาวะจิตวิสยั (subjectivity) ทัง้ ในระดับบุคคลและชุมชน ไม่ว่า
จะเป็ น การศึก ษาเกี่ ยวกับ ความคิด เห็ น เจตคติ ค่านิ ย ม ความต้อ งการ รวมถึ ง คุณ ภาพชี วิ ต
(quality of life) ได้อี ก ด้ว ย อี ก ทั้ง ยัง ถูก น าไปใช้กับ หน่ ว ยศึ ก ษาที่ มี ข้อ จ ากัด เช่ น ผู้ป่ วย และ
ผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น โดยหลักการคือ การเชื่อมโยงระหว่างการนาความเป็ นจิตวิสยั ที่สามารถสื่อสาร
ได้ (subjective communicable) ซึ่งได้มาจากการอ้างอิงตนเอง (self-reference) มาแปลงหรือจัด
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กระท า/วิ เคราะห์ในเชิ ง วัต ถุวิสัย (objective analysis) ได้ โดยไม่ท าลายคุณ สมบัติก ารอ้างอิ ง
ตนเอง จะเห็นว่า วิธีวิทยาคิวนัน้ มี ความเหมาะสมในด้านเนือ้ หา (content) เหมาะส าหรับใช้ใน
การศึกษากับผู้สูงอายุ (สุช าติ ประสิ ทธิ์ รฐั สิ นธุ์; และกรรณิ การ์ สุขเกษม. 2550, McKeown &
Thomas. 2013, Brown & Good. 2010) ดังนั้น การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมในครัง้ นี ท้ ่ี มี
ลักษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ คานึงถึงบริบทตัวผูส้ งู อายุของชุมชนวัดบางปรงเป็ นสาคัญ จึง ใช้
วิธีวิทยาคิวเพื่อทาให้ทราบว่าความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ิและความรูใ้ นการปฏิบตั ิเมื่อผสานกันแล้ว ใน
มุมมอง (viewpoints) ของผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุนนั้ มีความหมาย
และองค์ประกอบเป็ นเช่นไร
ในขัน้ การสร้างและพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุนนั้ จะเห็นว่า
การค านึง ถึ ง บริบ ทพื น้ ที่ นั้น มี ค วามส าคัญ ดังที่ กล่าวไว้ แม้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของ
คุณ ภาพชี วิ ต โดยทั่ว ไปจะมี ลัก ษณะคล้า ยกัน หากแต่มี ห ลายปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งอัน เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรม จึงเป็ นเหตุให้การพัฒนาผูส้ งู อายุพืน้ ที่ใดหรือ
ชุมชนใด ก็ควรสร้างโปรแกรมที่มีลกั ษณะเฉพาะให้เหมาะกับพืน้ ที่หรือชุมชนนัน้
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ จากเงื่อนไขของความซับซ้อนดังได้
กล่ า วมาข้า งต้น ท าให้ไ ม่ ส ามารถส าเร็ จ ได้ในขั้น ตอนเดี ย ว เพื่ อ ให้ไ ด้ม าเป็ นโปรแกรมที่ มี
ประสิ ทธิ ผล ทางเลื อกหนึ่งที่ เหมาะสมคือ การนาการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods) มา
ประยุกต์ใช้ เหตุเพราะสามารถนามาใช้เพื่อตอบคาถามวิจยั ที่มีลกั ษณะซับซ้อน และใช้งานวิจัย
เชิงปริมาณและงานวิจยั เชิงคุณภาพที่เหมาะสมที่สุดไปพร้อม ๆ กัน โดยผสานที่การแปลผลและ
ตีความร่วมกัน (ดุษฎี โยเหลา. 2559: 42, 44 - 45)
สาหรับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกสนามเป็ น ชุมชนวัดบาง
ปรง บ้านบางปรง หมูท่ ่ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจาก เป็ น
ชุมชนที่มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท กล่าวคือ ด้วยทาเลที่ตงั้ ที่ไม่ไกลจากตัวเมือง
สภาพภู มิ ป ระเทศ และชุ ม ชนมี ค วามเจริญ เข้า ถึ ง หากแต่ เป็ นลัก ษณะถนนที่ เป็ นทางผ่ า น
บ้านเรือนยังกระจายกันหลวม ๆ ไม่หนาแน่น จึงยังคงมีพืน้ ที่เกษตรกรรมและชุมชนแบบครอบครัว
เดี่ยวและครอบครัวขยายผสมกัน ผูส้ งู อายุจานวนไม่นอ้ ยยังตื่นตัว ในการมาประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมของชุมชน มีหวั หน้าชุมชนที่เป็ นผูส้ ูงอายุท่ีเข้มแข็ง มีปฏิสมั พันธ์กับผูส้ ูงอายุ
และสมาชิกในชุมชนสม่ าเสมอ อีกทัง้ ขนาดชุมชนไม่เล็กและใหญ่ จนเกินไป นอกจากนี ้ ยังมีวัด
บางปรงธรรมโชติการาม เป็ นศูนย์กลางชุมชนที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางสังคมและศาสนา รวมถึง
เจ้าอาวาสซึ่งให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเหตุให้
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นข้อเท็จจริง เกี่ยวกับจานวนผูส้ ูงอายุท่ี
เพิ่ ม ขึน้ อย่างมี นัย ส าคัญ ต่อ สัด ส่ว นประชากรในสัง คมไทย แนวคิด ทฤษฎี ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนความเหมาะสมตรงตามบริบทของผูส้ งู อายุ กอปรกับจุดยืนกระบวนทัศน์ของผูว้ ิจยั ที่เป็ น
แบบปฏิบตั ินิยม (pragmatism) เน้นถึงวิธีการที่เหมาะสมและได้ผล นัน้ ย่อมนามาซึ่งความรู ้ นามา
ซึ่งการตอบคาถามได้ ผูว้ ิจยั จึงตัดสินใจใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (mixed methods) ชนิด iterative
sequential mixed designs (Teddlie; & Tashakkori. 2009) โดยเน้นให้ได้ผลลัพธ์ คือ โปรแกรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุท่ีเหมาะสาหรับชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิจยั ผสานวิธีแบบตามลาดับครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง (strands) ได้แก่
ช่วงที่ 1 แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพทาการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) เพื่ อทาความเข้าใจ กาหนด ก) นิยามความหมายคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุ ข) องค์ประกอบหรือมิติตา่ ง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ และ ค) ปั จจัยสาเหตุ และ
เงื่ อนไขที่ จ ะน าไปสู่ก ารมี คุณ ภาพชี วิต ของผู้สูง อายุ ระยะที่ 2 ใช้วิธี วิท ยาคิว เพื่ อสื บ ค้น และ
กาหนดองค์ประกอบหรือมิติตา่ ง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุตามมุมมองของผูส้ งู อายุ ชมุ ชน
วัดบางปรง ที่เป็ นบริบทของการพัฒนาและทาการออกแบบโปรแกรมที่มีลกั ษณะเฉพาะเหมาะสม
ด้วยการนาสารสนเทศในข้อ ก) นิยามความหมาย มิติตา่ ง ๆ หรือองค์ประกอบ ที่ได้มาจากระยะที่
1 พั ฒ นาเป็ นบัต รรายการชุด คิ ว (Q set) แล้ว จึ ง วิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบแบบคิ ว (Q – factor
analysis) นาผลการวิเคราะห์ทงั้ เชิงคุณภาพในระยะที่ 1 และเชิงปริมาณในระยะที่ 2 มาบูรณา
การข้อสรุปร่วม (meta-interface) เพื่อให้เป็ นคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ตามมุมมองจากคนใน คือ
มุมมองของผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง และนาสารสนเทศที่ได้นีไ้ ปใช้ต่อในช่วงที่ 2 ของการสร้าง
และพัฒนาโปรแกรม
ช่ วงที่ 2 ซึ่งเป็ นขั้นของการสร้างและพัฒ นาโปรแกรม รวมถึงการนาโปรแกรมไป
ทดลองใช้ในกรณีตวั อย่างชุมชนวัดบางปรงเพื่อทดสอบประสิทธิผล แบ่งเป็ น 2 ระยะ เช่นกัน คือ
ระยะที่ 3 เพื่อให้เข้าใจบริบทของผูส้ งู อายุในชุมชนว่ากาลังประสบปั ญหา หรือมีความต้องการใด
ที่ ควรได้รบั การพัฒ นา และเนื่ องด้วยข้อจ ากัดของการวิจัยที่ ไม่สามารถจะสร้างโปรแกรมหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุได้ในทุก ๆ เรื่อง ดังนัน้ จึงต้องมีการประเมินความต้องการจาเป็ น
(need assessment) เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและความต้องการที่มีความจาเป็ นสาคัญและเร่งด่วน
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ที่สดุ เสียก่อน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ คือ การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
กล่ า วคื อ ผู้วิ จัย ใช้ค ะแนนที่ ไ ด้จ ากแบบวัด คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้สู ง อายุ ข ององค์ก ารอนามั ย โลก
(WHOQOL-OLD) ทาการวิเคราะห์จดั กลุ่ม (cluster analysis) เพื่อกาหนดการคัดเข้า (inclusion)
ของกลุ่มที่จะให้ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มทดลอง) โดยมีเกณฑ์คดั เข้าคือเป็ น
กลุ่ม ที่ได้คะแนนต่าและนาสารสนเทศที่ได้จากช่วงที่ 1 มาใช้เป็ นโครงสร้างและแนวทางในการ
ประเมินประเด็นปั ญหาและความต้องการ เพื่อระบุและหาข้อสรุ ปในการจัดทาโครงการ วางแผน
และออกแบบพัฒ นาโปรแกรมฯ ต่อ ไป ระยะที่ 4 เป็ น การวิ จัย เชิ ง ทดลอง ท าการตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมที่ พัฒ นาขึน้ จากการนา “ความรู ”้ ที่ ผสานกัน ทั้งแบบความรู เ้ พื่ อการ
ปฏิบตั ิ ความรูใ้ นการปฏิบตั ิ ความรูจ้ ากมุมมองคนนอก และความรู จ้ ากมุมมองคนในที่ ได้ในการ
วิจัยในช่วงที่ 1 ผนวกเข้ากับ ปั ญ หาและความต้อ งการที่ ส าคัญ และเร่งด่วนที่ ได้ม าจากบริบ ท
ผูส้ ูงอายุของชุม ชนวัดบางปรง มาออกแบบเป็ นโปรแกรมพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่ เหมาะส าหรับ
ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรงในกลุ่มทดลองที่ได้คะแนนต่า ประเมินจากคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) และการวิเคราะห์จดั กลุ่ม แล้วนาโปรแกรมไป
ทดลองใช้ (implement) จากนัน้ วัดคะแนนคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการให้โปรแกรม
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า งานวิจยั ชิน้ นีม้ ีประโยชน์อย่างยิ่งต่อหลายฝ่ าย ที่สามารถนาผลการวิจยั
และรู ป แบบการพั ฒ นาโปรแกรมไปใช้ไ ด้ ไม่ ว่ า จะเป็ นตัว ผู้สู ง อายุ เอง ผู้ว างนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไข ป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่ ท่ี เกี่ ยวข้องกั บ ผู้สูงอายุโดยตรง เช่น ครอบครัวของผู้สูง อายุ นักพัฒ นาชุม ชน นักสังคม
สงเคราะห์ เป็ นต้น โดยประโยชน์ดงั กล่าวนี ้ อยู่ในรู ปของโปรแกรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ูงอายุ ที่ ตรงตามบริบทของผูส้ ูงอายุ มี ความเหมาะสมกับชุม ชนวัดบางปรงหรือชุม ชนอื่นที่ มี
ปัญหาและความต้องการในลักษณะเดียวกัน สามารถนาไปปรับใช้กบั ผูส้ งู อายุท่ีมีบริบทและความ
ต้องการใกล้เคียงกันได้
คาถามการวิจัย
คาถามหลัก
โปรแกรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุท่ี เหมาะสม มีลักษณะออกแบบเฉพาะ
สาหรับชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็ นอย่างไร
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คาถามย่อย
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ มี นิ ย ามความหมายว่ า อย่ า งไร มี มิ ติ ต่ า ง ๆ หรื อ
องค์ประกอบ ใดบ้าง
2. ปั จจัยสาเหตุ และเงื่อนไขใดที่จะนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ หรือการเป็ น
ผูส้ งู อายุท่ีมีคณ
ุ ภาพ
3. ความหมายและองค์ป ระกอบคุณ ภาพชี วิต ของผู้สูงอายุท่ี ม าจากความรู เ้ พื่ อการ
ปฏิบตั ิและความรูใ้ นการปฏิบตั ิซ่งึ เป็ นมุมมองความรูข้ องคนนอก มีส่วนใดที่เหมือนหรือต่างกันกับ
ที่มาจากคนใน คือ จากมุมมองของผูส้ งู อายุในชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุท่ีพฒ
ั นาขึน้ เฉพาะตามบริบทสาหรับ
ชุมชนวัดบางปรง จะมีประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจัย โดยใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (mixed methods) ชนิด iterative
sequential design ด าเนิ น การตามล าดับ แบ่ง ออกเป็ น 2 ช่ วง (two-strand sequential mixed
designs) มี จุด มุ่ ง หมายหลั ก เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้สู ง อายุ ที่
สอดคล้องกับบริบท โดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อทาความเข้าใจ กาหนดนิยาม ความหมาย มิติตา่ ง ๆ หรือองค์ประกอบ รวมไปถึง
ปัจจัยสาเหตุ และเงื่อนไขที่จะนาไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
2. เพื่อประเมินประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ผูว้ ิจยั ได้แสดงวิธีดาเนินการวิจยั ในช่วงต่าง ๆ ของการวิจยั ตามแนวทางการวิจยั แบบ
ผสานวิธีของ Tashakkori & Teddlie (2010) ดังภาพประกอบ 1 ซึ่งแสดงการวิจยั ออกเป็ น 2 ช่วง
สอดคล้องตามความมุ่งหมายของการวิจยั และแสดงถึงการลาดับขัน้ (sequence) ของการวิจัย
ดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 ขัน้ ตอนของการวิจยั ตามแนวคิดการวิจยั ผสานวิธี
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ภาพประกอบ 1ขัน้ ตอนของการวิจยั ตามแนวคิดการวิจยั ผสานวิธี
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ความสาคัญของการวิจัย
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งานวิจยั ครัง้ นี ้ มีกรอบแนวคิดหลักคือคุณภาพชีวิต จุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ โดยเน้นให้ความสาคัญกับบริบท ประยุกต์ใช้การวิจยั แบบผสาน
วิธี เป็ นวิธีวิทยาของวิจยั ครัง้ นี ้ ผลการวิจยั จะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้ และประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
ความรูใ้ นเชิงทฤษฎี ก่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ และ
ทราบถึงมิต/ิ องค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงสาเหตุหรือเงื่อนไขที่นาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ซึ่งความรูน้ ีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปพัฒนารูปแบบ กิจกรรม และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
ตามบริบทที่จะนาความรูน้ ีไ้ ปประยุกต์ใช้
ความรู ใ้ นทางปฏิ บัติ ข้อ ค้น พบที่ ได้ คื อ 1) ได้โปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของ
ผูส้ งู อายุท่ีมีความเหมาะสมกับบริบท สามารถนาวิธีการสร้างความรูท้ ่ีมีความเหมาะสมจาเพาะ ไป
ปรับใช้กับผู้สูงอายุท่ี มี บริบทและความต้องการใกล้เคียงกันได้ 2) ได้ทราบประเด็นปั ญ หาและ
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนที่ตอ้ งการพัฒนา
3) ได้แนวทางและขัน้ ตอน ในการออกแบบและพัฒนา โปรแกรม กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุ ที่มีความจาเพาะสอดคล้องกับบริบทที่จะใช้งาน
ขอบเขตของการวิจัย
เนื่ อ งจากผู้วิ จัย ใช้ก ารวิ จัย ผสานวิ ธี ต ามแนว Tashakkori & Teddlie (2010) จึง แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่วง (strand) ดังที่จะนาเสนอขอบเขตของการวิจยั แยกเป็ นทีละช่วง ต่อไปนี ้
ช่วงที่ 1 ทาความเข้าใจ นิยามความหมาย กาหนดองค์ประกอบ รวมถึงปั จจั ย
สาเหตุและเงือ่ นไขคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผสานรวมจากมุมมองคนนอกและคนใน
เพื่ อ ให้ไ ด้ข้อ ค้น พบ ในช่วงที่ 1 นี ้ ผู้วิ จัย ออกแบบให้มี ก ารวิ จัย แบ่ง ออกเป็ น 3 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ิ
(knowledge for practice) แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ (knowledge in practice) จึ ง มี
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน และกลุ่มเป้าหมายที่
เป็ นผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง (active ageing) จานวน 3 ท่าน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposeful sampling) และมีเกณฑ์ในการคัดเข้า ดังนี ้

12

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผู้เชี่ยวชาญ
มี ค วามรู ้ค วามช านาญ หรื อ จบการศึ ก ษาในด้ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ มี
ประสบการณ์การทางาน หรือเป็ นผูป้ ฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ ไม่ต่ากว่า 10 ปี สนใจใน
ประเด็นที่ผวู้ ิจยั ศึกษาสนใจ และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผู้สูงวัยอย่างมีพลัง
1. เป็ นผูม้ ีอายุเกิน 60 ปี ขนึ ้ ไป ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
2. ไม่ทพุ ลภาพ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่ วยปรากฏให้เห็นชัดเจน
3. มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น เป็ นสมาชิกของชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ
หรือมีกิจกรรมในชุมชนในลักษณะบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่ืน
4. มี ช่ื อเสี ยงและผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในวงกว้าง หรือได้รบั รางวัลทางสังคม ทั้ง
ระดับชุมชนหรือระดับชาติ
5. ยินดีให้ความร่วมมือในการทาวิจยั ครัง้ นี ้
ระยะที่ 2
กลุ่มเป้ าหมายทีต่ ้องการศึกษา
ผู้วิ จัย เลื อ กกลุ่ม เป้า หมายที่ ใช้ในการศึก ษา ได้จ ากการเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ างแบบ
เจาะจง แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ตามวัตถุประสงค์ คือ
1) กลุม่ ที่ใช้ในการเรียงบัตรรายการชุดคิว (Q set)
ผูส้ งู อายุท่ีสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียงบัตรรายการที่ได้จากการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง ของชุมชนวัดบางปรงธรรมโชติการาม บ้านบางปรง หมู่ท่ี 9 ตาบลบางพระ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป จานวน 19 คน
2) กลุ่มที่ใช้ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความเที่ยงตรงตาม
เนือ้ หา ของคุณภาพเครื่องมือ (บัตรรายการชุดคิว)
ได้ม าจากการเลื อ กตัวอย่ างแบบ mixed methods ชนิ ด purposeful random
sampling จานวน 3 ท่าน นามาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ทงั้ สองกลุ่มของระยะที่ 1 เพื่อตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งอี ก ครั้ง หนึ่ ง (members’ check) ส่ ว นอี ก 2 ท่ า น คื อ ผู้เชี่ ย วชาญที่ มี คุณ สมบัติ
เช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญในระยะที่ 1 แต่เป็ นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลของระยะที่ 1 รวมผูต้ รวจสอบ
ทัง้ สิน้ จานวน 5 ท่าน
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ช่วงที่ 2 ประเมินปั ญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้ องกั บคุ ณ ภาพชีวิตผู้ สูงอายุ
ชุมชนวัดบางปรง รวมถึงศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุมชนวัดบางปรงทีเ่ ป็ นบริบทตัวอย่าง
ระยะที่ 3
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การจัดสนทนากลุ่มเพื่อ ประเมินประเด็นปั ญหาและความต้องการ ในการ
ระบุและหาข้อสรุปการจัดทาโครงการ วางแผนและออกแบบ ทาการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผูท้ ่ีอยู่
ในกลุ่มต่าแบบเจาะจง จานวน 11 คน ที่ได้จากการนาคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุของ
องค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) มาทาการวิเคราะห์จดั กลุม่ (cluster analysis)
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ระยะที่ 4
กลุ่มเป้ าหมายทีต่ ้องการศึกษา
ผู้วิจัย เลื อ กกลุ่ม เป้า หมายจากผู้ท่ี อ ยู่ในกลุ่ม ต่ า จ านวน 16 คน ที่ ได้จ ากการน า
คะแนนแบบวัด คุณ ภาพชี วิ ต ผู้สูง อายุข ององค์ก ารอนามัย โลก (WHOQOL-OLD) มาท าการ
วิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster analysis) แล้วเลื อกตัวอย่างเข้ากลุ่ม ด้วยการจับ คู่ (matching) กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 8 คน
ตัวแปรจัดกระทา
การได้รบั / ไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้สูงอายุ (elderly) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดบางปรง บ้านบางปรง หมู่ท่ี 9
ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป และสมัครใจ
เข้าร่วมการวิจยั
คุณภาพชีวิต (quality of life) หมายถึง การรับรูข้ องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของ
ตน ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และสัมพันธ์
กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัดได้จากความคิด
หรือความรูส้ กึ ตามการรับรู ้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

14

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ด้า นร่างกาย หมายถึ ง การรับ รู ้ส ภาพทางด้านร่า งกายของผู้สูง อายุ ซึ่ง มี ผ ลต่อ
ชีวิตประจาวัน เช่น การรับรูส้ ภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรูถ้ ึงความรูส้ ึกสุขสบาย
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรูถ้ ึงความสามารถที่จะจัดการกับโรคภัยและความเจ็บปวดทางร่างกาย
ได้ การรับรูถ้ ึงพละกาลังในการดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรูถ้ ึงความเป็ นอิสระที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ่ืน
การรับรูถ้ ึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถ้ ึงความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันของตน การรับรูถ้ ึงความสามารถในการทางาน การรับรูว้ า่ ตนไม่ตอ้ งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือ
การรักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็ นต้น
ด้านจิ ต ใจ หมายถึ ง การรับ รู ส้ ภาพทางจิ ต ใจของตนเอง เช่น การรับ รู ค้ วามรู ส้ ึก
ทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู ภ้ าพลักษณ์ของตนเอง การรับรู ถ้ ึงความรู ส้ ึก ภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรับรู ถ้ ึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู ถ้ ึงความคิด ความจา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเ้ รื่องราวต่าง ๆ ของตนการรับรูถ้ ึงความสามารถในการจัดการกับความ
เศร้าหรือกังวล การรับรูเ้ กี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรูถ้ ึง
ความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดี
ต่อการดาเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็ นต้น
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การรับรู เ้ รื่องความสัมพันธ์ของผูส้ ูงอายุกับ
บุคคลอื่น การรับรู ถ้ ึงการที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู ว้ ่าตนได้เป็ นผูใ้ ห้
ความช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลอื่ น ในสัง คมด้ว ย รวมทั้ง การรั บ รู ้ใ นเรื่ อ งอารมณ์ ท างเพศ หรื อ การมี
เพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรับรูเ้ กี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น
การรับรูว้ า่ ตนมีชีวิตอยูอ่ ย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูว้ า่ ได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้ น
การเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู ว้ ่าตนมีโอกาสที่จะได้รบั ข่าวสาร
หรือฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรูว้ า่ ตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็ นต้น
คุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ (quality of life on the elderly) หมายถึง การรับรู ข้ องผูส้ ูงอายุ
ต่อสถานะในชีวิตของตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒ นธรรมและความหมายของระบบในสังคมที่
ผูส้ ูงอายุอาศัยอยู่ และสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคม และสิ่งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถวัดได้ดว้ ยแบบวัดคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOLOLD) ฉบับภาษาไทย ซึ่งวัดได้จาก ความคิดหรือความรูส้ กึ ตามการรับรูข้ องผูส้ งู อายุ 6 ด้าน ได้แก่
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1. การรับรู ค้ วามสามารถทางประสาทสัม ผัส และผลกระทบของการสูญ เสี ยทาง
ประสาทสัมผัส (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรูร้ ส การสัมผัสรูท้ างผิวหนังเจ็บชาร้อน
หนาวเปี ยก เป็ นต้น)
2. ความมีอิสระเสรี เป็ นตัวของตัวเอง การไม่พ่ึงพาหรือพึ่งพิงผูอ้ ่ืน การมีสิทธิ์เสรีใน
การตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ
3. ความพึงพอใจต่อความสาเร็จในชีวิตที่ผ่านมา ความพึงพอใจต่อความสาเร็จใน
ปัจจุบนั ความพึงพอใจต่อสิ่งที่รอคอย/ที่ยงั ไม่เกิด/ที่ยงั ไม่มาถึง
4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ในชีวิตประจาวัน
5. การไม่มีความรูส้ กึ ห่วง กังวล และหวาดกลัวต่อความตาย/ต่อการเสียชีวิต
6. ความสามารถในการมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด (ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น
ความรัก เป็ นต้น)
การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ (quality of life development for the elderly)
หมายถึง แนวทางและกระบวนการในการจัด กิจกรรมหรือสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ /หลีกเลี่ยงปฏิบตั ิเพื่อให้
ระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ ให้สูงขึน้ วัดได้จากนัยสาคัญทางสถิติของคะแนนความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนแบบวัดคุณ ภาพชี วิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) ก่อน
ทดลองและหลัง
ผู้ สู ง วั ย อย่ า งมี พ ลั ง หมายถึ ง ผู้สูง อายุท่ี ป ระสบความส าเร็จ ในชี วิ ต (successful
ageing) และเป็ นผู้ ท่ี ยั ง สามารถท าคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมได้ (productive ageing) โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้ 1) มีสขุ ภาวะที่ดี ทัง้ กาย จิต ปั ญญา สังคม จิตวิญญาณ คือ ดูแลตนเองได้ มีสขุ
ภาวะทางกายและจิ ต ที่ ดี และพึ ง พอใจในชี วิ ต 2) มี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม คื อ มี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถทางสังคม สามารถควบคุมตนเอง ทาสิ่งที่ปรารถนาตามศักยภาพของตน และมี
อิสระในการดาเนินชีวิต 3) มีหลักประกันที่ม่ นั คง คือ พึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาความสามารถทาง
เศรษฐกิจ และทาประโยชน์ให้ผอู้ ่ืนและสังคม
การวิเคราะห์จัด กลุ่ ม (cluster analysis) หมายถึง เทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล
ออกเป็ นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม ในที่นีค้ ือการแบ่งกลุ่มผูส้ งู อายุท่ีได้ระดับคะแนนจากแบบวัด
คุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) สูงและต่ าออกจากกัน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ให้หน่วยที่ อยู่ในกลุ่ม เดียวกั นมี คะแนนที่ ได้จากแบบวัดเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน แต่หน่วยที่อยูต่ า่ งกลุม่ กันจะมีคะแนนที่ตา่ งกัน
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การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบคิว (Q – factor analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติท่ี
ช่วยจัดกลุ่มมุมมอง (view point) ที่เป็ นคุณสมบัติการอ้างอิงตนเอง (self-reference) ของหลาย ๆ
บุคคล ที่มีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้ได้คณ
ุ ลักษณะที่ตอ้ งการศึกษา โดยพิจารณาจาก ค่าไอเกนและ
ค่านา้ หนักองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ ซึ่งได้มาจากกระบวนการคัดแยกข้อความคิว แล้วนาไปสร้าง
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม พิจารณาร่วมกับโครงสร้างเชิงทฤษฎี
(construct) ที่ได้จากผลการวิจยั ในช่วงที่ 1
ค่าไอเกน (eigen value) หมายถึง ค่าที่แสดงถึงองค์ประกอบนัน้ เป็ นมุมมองของบุคคลที่
ร่วมกัน ซึ่ง จะพิ จ ารณาว่ามี องค์ป ระกอบจ านวนเท่าใดนั้น อาศัย เกณฑ์ท่ี ได้จ ากการคั ด เลื อ ก
องค์ประกอบที่มีคา่ ไอเกนมากกว่า หรือเท่ากับ 1
ค่านา้ หนักองค์ประกอบ (factor loading) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
มุมมองกับองค์ประกอบ โดยพิจารณาได้จากการคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ
0.30 ประกอบกับเกณฑ์ 1.96 (1/ n) เมื่อองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< .05)
การนอนหลับ หมายถึง การที่รา่ งกายมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผ่อนคลาย ส่งผลให้
ความรูส้ กึ ตัว การตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง และการรับรูถ้ ึงสิ่งแวดล้อมลดลง
คุณภาพการนอนหลับ หมายถึง ความรูส้ ึกของบุคคลที่มีตอ่ การนอนหลับว่า รูส้ ึกนอน
หลับ อย่างเต็ม ที่ สนิ ท เพี ยงพอ และสดชื่ น ภายหลัง จากตื่ น นอน วัด จากคะแนนการประเมิ น
คุณ ภาพการนอนหลับของพิทส์เบิรก์ ฉบับภาษาไทย (The Pittsburgh sleep quality index, TPSQI) โดยมีเกณฑ์คณ
ุ ภาพการนอนหลับที่ดี คือ ได้คะแนนแบบประเมินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
คะแนน และผูท้ ่ีมี คุณ ภาพการนอนหลับที่ไม่ดี จะมีคะแนนมากกว่า 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
ทัง้ หมด 21 คะแนน
ความเชื่ อ และทั ศ นคติที่ไม่ ถูก ต้ องเกี่ ยวกั บ การนอนหลั บ หมายถึง การรับรู ท้ ่ีไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ การมีความวิตกกังวลในอันที่จะสูญเสียการควบคุมการนอนหลับ วัด
จากแบบประเมิ น ความเชื่ อ และทัศ นคติ ท่ี ไ ม่ ถูก ต้อ งเกี่ ย วกับ การนอนหลับ ฉบับ ภาษาไทย
(dysfunction belief and attitude about sleep: DBAS-16) โดยมีเกณฑ์พิจารณาว่า จากคะแนน
แบบประเมิน 0-10 คะแนน ผูท้ ่ีได้คะแนนระหว่าง 0-3.8 คะแนน หมายถึง เป็ นผูท้ ่ีมี ความเชื่อและ
ทัศนคติท่ีไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการนอนหลับในระดับต่า ในขณะที่ผทู้ ่ีได้คะแนนมากกว่า 3.8 คะแนน
ขึน้ ไป ถือว่าเป็ นผูท้ ่ีมีความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการนอนหลับเกินเกณฑ์ท่ีดี
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การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา เพื่อศึกษาความหมาย องค์ประกอบ แนวทางการ
พัฒนา เพื่อนาไปสู่การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ โดยอิง
บริบทและมีประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งพัฒ นาแบบวัดคุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุอี กด้วย นาการวิจัย
ผสานวิธี ม าประยุก ต์ใช้ ผู้วิจัย ได้ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง น ามาเรีย บเรีย งและ
นาเสนอ ตามลาดับของช่วงการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ผูส้ งู อายุ
1.1 ความหมาย
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูส้ งู อายุ
1.3 แนวคิดผูส้ งู อายุท่ีประสบความสาเร็จ (successful ageing)
1.4 แนวคิดผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์ (productive ageing)
1.5 แนวคิดผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง (active ageing)
2. คุณภาพชีวิต
2.1 ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบ
2.2 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิต
3. วิธีวิทยาคิว (Q methodology)
4. การวิจยั ผสานวิธี
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผู้สูงอายุ (Aging)
ความหมายของผู้สูงอายุ
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับผูส้ งู อายุ จึงขอกล่าวถึงความหมายของผูส้ งู อายุ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับความสูงอายุ เป็ นลาดับ ดังนี ้
คาว่า “ผูส้ ูงอายุ” ได้รบั การบัญญัติขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย โดย พล ต.ต. อรรถสิทธิ์
สิทธิสนุ ทร ในการประชุมระหว่างแพทย์อาวุโส และผูส้ งู อายุจากวงการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ.2505 จนเป็ นที่ยอมรับ เข้าใจ และใช้กนั แพร่หลายในปัจจุบนั (สุรกุล เจนอบรม. 2532: 16)
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สาหรับความหมายของคาว่า ผูส้ งู อายุ นัน้ ในภาษาอังกฤษ มีคาที่ใช้เรียกหลายคา ไม่ว่า
จะเป็ น aging, ageing, the elderly, the senior citizens, the old edge เป็ นต้น มี ผู้ ไ ด้ใ ห้
ความหมายคาว่า ผูส้ งู อายุ ไว้มากมาย ดังที่ได้รวบรวมมาต่อไปนี ้
วิกิพีเดีย สารานุกรม (2560: ออนไลน์) ได้ให้ความหมาย ผูส้ ูงอายุ หมายถึง มนุษย์ท่ีมี
อายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผูส้ งู อายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มมุ ต่าง ๆ
อาทิ ทางชี ว วิท ยา ประชากรศาสตร์ การจ้า งงาน และทางสัง คมวิ ท ยา ในทางสถิ ติมัก ถื อ ว่า
ผู้สู ง อายุ คื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ 60-65 ปี ขึ น้ ไป ส ำหรับ ประเทศไทย ก ำหนดไว้ว่ ำ ผู้สุ ง อำยุ คื อ
บุคคลที่มีอำยุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุตอ่ ประชากรทัง้
ประเทศสูงกว่าประเทศกาลังพัฒ นา สาหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผูส้ ูงอายุเพิ่มมากขึน้ เป็ น
ลาดับ
สถาบันแห่งชาติผสู้ งู อายุของสหรัฐอเมริกา กาหนดผูส้ งู อายุวยั ต้น (young old) ไว้ท่ีอายุ
ระหว่าง 60-74 ปี เป็ นวัยที่ยงั ไม่ชรามาก ถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เมื่ออายุ 75 ปี ขนึ ้ ไป จึง
จะถือเป็ นวัยชราอย่างแท้จริง (จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ. 2533: 4)
ฮาวิกเฮิรสท์ (Havighurst. 1972: 17) นักจิตวิทยา ได้แบ่งวัยของบุคคลออกเป็ น 6 ช่วง
ระยะ ดังนี ้ คือ “วัยเด็กตอนต้น” เมื่อ แรกเกิดถึงอายุ 5-6 ขวบ “วัยเด็กตอนกลาง” เมื่อ 5-6 ขวบ ถึง
12-13 ขวบ “วัยรุ ่น” เมื่อ 12-13 ขวบ ถึง 18 ปี “วัยผู้ใหญ่ ” เมื่อ 18-35 ปี “วัยผูใ้ หญ่ ตอนกลาง”
เมื่อ 35-60 ปี และ “วัยผูส้ งู อายุ” เมื่อ 60 ปี ขนึ ้ ไป
ชมรมผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย ได้กาหนดลักษณะของผูส้ งู อายุไว้ว่า เป็ นผูท้ ่ีมีอายุตงั้ แต่
60 ปี ขนึ ้ ไป คือใช้เวลาตามปฏิทินเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดผูส้ ูงอายุ เพราะเป็ นเกณฑ์ท่ีกาหนดได้
โดยสะดวก (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2525: 2)
ผูส้ ูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีพฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้ายของ
ช่วงอายุของมนุษ ย์ ซึ่งเริ่ม ตัง้ แต่เกิ ดและดาเนินต่อไปจนสิน้ สุดอายุขัยของสิ่ งมี ชี วิตนั้น ๆ และ
กาหนดให้บุคคลที่ มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป เป็ นผู้สูงอายุ (กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย.
2525: 11)
ประสพ รัตนากร (2529: 18) กล่าวว่า “วัยสูงอายุ” อาจเรียกว่า วัยงาม หรือวัยวัฒ นา
ต่างประเทศใช้คาว่า Golden Age
ในสังคมสมัยใหม่ มักใช้อายุเกณฑ์ในการกาหนดความหมายของผูส้ ูงอายุซ่งึ ก็แตกต่าง
กัน ไปในแต่ล ะสัง คม เช่ น มาเลเซี ย อาฟริก า ก าหนด 55 ปี สวี เดน เดนมาร์ค ก าหนด 70 ปี
สหรัฐอเมริกา 65 ปี ซึ่งตัวเลขอายุเหล่านี ้ คือ เกณฑ์อายุปลดเกษี ยณของแต่ละประเทศนั่นเอง
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(พิสมัย พลายงาม. 2539: 19) ดังนัน้ การล่วงเข้าสู่วยั ชรา หรือการเป็ นผูส้ ูงอายุในแต่ละประเทศก็
จะแตกต่างกันไป นอกจากจะพิจารณาจากเกณฑ์อายุปลดเกษี ยณแล้ว ยังอาจพิจารณาจาก อายุ
เฉลี่ยของประชากรประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศกาลังพัฒนา ดังเช่น ประเทศไทย จะ
อยู่ท่ีประมาณ 75 ปี สาหรับเพศหญิง และ 70 ปี สาหรับเพศชาย ซึ่งนับเป็ นอายุเฉลี่ย ที่ต่าว่าเกณฑ์
ของประชากรในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ตัวอย่างเช่น อายุเฉลี่ยของคนญี่ปนุ่ ประชากรจะมีอายุเฉลี่ย
ที่ 85 ปี ขนึ ้ ไป เป็ นต้น ดังนัน้ การล่วงเข้าสู่วยั ชราภาพของผูส้ งู อายุไทยจึงน่าจะเร็วกว่าของประเทศ
ตะวันตกด้วย (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2549: สัมภาษณ์)
ส าหรับ ประเทศไทยที่ ถื อก าหนดอย่างเป็ น สากลและระบุไ ว้ในกฎหมายมี ป รากฏว่า
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้กาหนดไว้ใน พระราชบัญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (2546: 1)
โดยให้คาจากัดความไว้ว่า ผูส้ งู อายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปี บริบูรณ์ขนึ ้ ไปและมีสญ
ั ชาติ
ไทย อย่างไรก็ดี ปราโมทย์ ประสาทกุล และปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2559; 2553) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
การระบุให้ผูส้ ูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึน้ ไปนัน้ การเหมารวมเช่นนัน้ เป็ นการมอง
ผูส้ ูงอายุท่ีหยาบเกินไป ซึ่งจะทาให้เรามองภาพผูส้ ูงอายุได้ไม่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปั จจุบนั
ผูค้ นมีชีวิตยืนยาวขึน้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อเกิดได้เพิ่มสูงขึน้ อย่างมาก จาก 58 ปี เมื่อ 50 ปี ก่อน เป็ น
73 ปี ในปั จจุบนั ชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อคนมีอายุสูงขึน้ ก็ยาวนานขึน้ ด้วยเช่นกัน จึงเสนอให้ใช้อายุ 65
ปี เป็ นอายุขนั้ ต่าของผูส้ งู อายุ แทนอายุ 60 ปี เหตุผลคือ เมื่ออายุถึง 65 ปี คนไทยปัจจุบนั จะมีชีวิต
ที่เหลืออยู่เฉลี่ยอีก 17 ปี เท่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ของคนไทย อายุ 60 ปี เมื่อ 50 ปี ก่อน และถ้าหาก
ประเทศไทยเปลี่ยนนิยามผูส้ งู อายุตามที่เสนอนีแ้ ล้ว จานวนผูส้ งู อายุในปัจจุบนั และอนาคต จะลด
น้อยลงอย่างมากซึ่งจะทาให้อตั ราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุลดลง และภาระที่รฐั ต้องแบกรับในการให้
สวัสดิการผูส้ ูงอายุ ก็จะลดลงอย่างมาก (ปราโมทย์ ประสาทกุล. 2559; ปราโมทย์ ประสาทกุล;
และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. 2553)
จากความหมายของผูส้ ูงอายุท่ีกล่าวมา สรุ ปได้ว่า ผูส้ ูงอายุ หมายถึง บุคคลทัง้ เพศชาย
และเพศหญิ งที่มีพัฒ นาการในระยะสุดท้ายของช่วงชีวิตมนุษย์ ถือได้ว่าเป็ นช่วงวัยงามหรือวัย
ทอง โดยนับเมื่อบุคคลมีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป และอาจกาหนดให้มากหรือน้อยกว่านีก้ ็เป็ นได้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับบริบทของแต่ละสังคม
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับผูส้ งู อายุ ตลอดจนการอธิบายถึงการ
เป็ นผูส้ งู อายุ พบว่า การใช้มมุ มองทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสร้างองค์ความรูแ้ บบบูรณาการ โดยการ
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ผสานความรู จ้ ากศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึน้ ไป (ดุษ ฎี โยเหลา. 2559: 37) จะช่วยให้
อธิบายถึง “ผูส้ ูงอายุ” ได้ชัดเจนมากกว่าการใช้ทฤษฎี ใดทฤษฎี หนึ่ง หรือมุมมองจากศาสตร์ใด
เพียงศาสตร์เดียว ซึ่งทาให้พบว่ามีการศึกษาถึงสาเหตุตา่ ง ๆ แห่งความสูงอายุไว้มากมาย และมี
ทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องกับการสู งอายุหลายทฤษฎี เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการอธิ บายเพื่ อช่วยให้เกิ ด
ความเข้าใจเกี่ยวกับผูส้ งู อายุได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล และเป็ นที่ยอมรับได้ ดังนี ้
ศูนย์วิจยั ผูส้ งู อายุบลั ติมอร์ (ประมวญ คิดคินสัน. 2520: 10) ในสหรัฐอเมริกา ได้อธิบาย
ถึง ระบบร่างกายที่เกี่ยวกับความชราอยู่ 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบผลิตฮอร์โมน (Endocrine System)
2. ระบบความต้านทานโรค (Immune System)
ซึ่งถ้าสองระบบนี ท้ างานอยู่ดี คนเราก็ดารงความเป็ นหนุ่ม สาวอยู่ได้นาน และถ้าเกิ ด
ความผิดปกติหรือบกพร่องในการทางานของสองระบบนีแ้ ล้ว ก็จะทาให้มนุษย์เกิดความชราได้เร็ว
นอกจากนี ้ ยังมีการอธิบายถึงความชราไว้หลากหลาย ซึ่งพอจะประมวลสรุป เป็ นสาระ
เกี่ ยวกับทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวกับผูส้ ูงอายุ ไว้เป็ น 3 กลุ่ม ตามศาสตร์ (disciplines) ดังนี ้ (โกศล มี คุณ .
2542: 10 – 12)
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับด้านชีววิทยา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับด้านสังคมวิทยา
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านชีววิทยา เป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุของความชรา
ของร่างกาย ทฤษฎีกลุม่ นีม้ ี 3 ทฤษฎียอ่ ย ดังนี ้
1.1 ทฤษฎี ทาลายตนเอง (autoimmunity theory) ทฤษฎี นีเ้ ชื่อว่าความชราเกิดจาก
ร่างกายสร้างภูมิ คุม้ กันปกติน้อยลง พร้อ มกับ มี การสร้างภูมิ คุ้ม กัน ชนิ ดท าลายตัวเองมากขึน้
ร่างกายจึงต่อสูก้ บั เชือ้ โรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดี ทาให้เกิดความเจ็บป่ วยง่าย และเมื่อเกิดแล้ว
ก็มกั จะรุนแรงเป็ นอันตรายต่อชีวิต
1.2 ทฤษฎีความผิดพลาด (error theory) ทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่า เมื่อคนมีอายุมากขึน้ ๆ ยีน
จะค่อย ๆ เกิดความผิดพลาด และความผิดพลาดจะมากขึน้ ๆ จนถึงจุดที่ทาให้เซลล์ต่าง ๆ ของ
ร่างกายเสื่อม และหมดอายุลง
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1.3 ทฤษฎี เรดิคัล อิส ระ (free radicals theory) ทฤษฎี นีเ้ ชื่อว่าภายในร่างกายของ
มนุษย์มีเรดิคลั อิสระ หรืออนุมูลอิสระเกิดขึน้ อย่างมากและตลอดเวลา ซึ่งจะทาให้ยีนเกิดความ
ผิดปกติ
2. ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความชราด้ า นจิ ต วิ ท ยา เป็ น ทฤษฎี ท่ี อ ธิ บ ายถึ งสาเหตุท่ี ทาให้
ผูส้ งู อายุมีบคุ ลิกลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ทฤษฎีกลุม่ นีม้ ี 2 ทฤษฎียอ่ ย ดังนี ้
2.1 ทฤษฎี บุคลิ กภาพ (Personality Theory) ทฤษฎี นีเ้ ชื่อว่าผู้สูงอายุจะมี ความสุข
หรือมีความทุกข์ ขึน้ อยู่กับภูมิหลัง และพัฒ นาการด้านจิตใจของตน เช่น บุคคลที่เติบโตมาจาก
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน่ ความมั่นคง เห็นความสาคัญและรักผูอ้ ่ืน เมื่อเป็ นผูส้ งู อายุก็จะ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลเติบโตมาในลักษณะร่วม
มือกับใครไม่เป็ น ถือว่าตัวใครตัวมัน จิตใจคับแคบ ก็มกั จะเป็ นผูส้ งู อายุท่ีไม่คอ่ ยมีความสุข
2.2 ทฤษฎี ค วามปราดเปรื่อ ง (Intelligence Theory) ทฤษฎี นี เ้ ชื่ อ ว่าผู้สูง อายุท่ี ยัง
ปราดเปรื่อ งก็ เนื่ อ งมาจากยัง สนใจใฝ่ รู ใ้ นเรื่ อ งต่าง ๆ มี ก ารค้น คว้าและเรี ย นรู อ้ ยู่ต ลอดเวลา
ผูส้ งู อายุท่ีจะมีลกั ษณะนีไ้ ด้ตอ้ งเป็ นผูท้ ่ีมีสขุ ภาพดี และมีเงินใช้โดยไม่เดือดร้อน
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านสังคมวิทยา เป็ นทฤษฎีท่ีวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งทา
ให้ผสู้ งู อายุมีสมรรถภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลุม่ ทฤษฎีนีม้ ี 4 ทฤษฎียอ่ ย ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนีม้ ีแนวความคิดว่า กิจกรรมทางสังคม
จาเป็ นสาหรับบุคคลทุกวัย ผูส้ ูงอายุท่ีจะมีความสุขควรมีกิจกรรมทางสังคมพอสมควร ผูส้ งู อายุท่ี
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอจะเป็ นผูท้ ่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง
ในทางบวก และปรับตัวได้ดีกว่าผูส้ งู อายุท่ีปราศจากกิจกรรมทางสังคม
3.2 ทฤษฎีการแยกตนเองหรือถอยจากสังคม (Disengagement Theory) ทฤษฎีนีม้ ี
แนวความคิดว่าผู้สูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน เนื่ องจากผู้สูงอายุรูส้ ึกว่าตนมี
ความสามารถลดลง และมีสุขภาพเสื่อมถอย จึงถอดถอนหรือหลีกเลี่ยงบทบาทและกิจกรรมทาง
สังคม เพื่อลดความตึงเครียด หรือบีบคัน้
3.3 ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) ทฤษฎีนีม้ ีแนวความคิดว่าผูส้ งู อายุจะ
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างมีความสุขนัน้ ขึน้ กับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละคน เช่น
บุคคลที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมและเมื่ออายุมากขึน้ ส่วนผูท้ ่ีชอบ
สันโดษ ก็จะแยกตัวเองออกจากสังคมเมื่ออายุมากขึน้
3.4 ทฤษฎี บทบาท (Role Theory) ทฤษฎี นีม้ ีแนวความคิดว่าอายุเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญ ประการหนึ่งในการกาหนดบทบาทของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิต ผูส้ ูงอายุจะปรับ ตัวได้ดี
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เพียงใดขึน้ อยู่กบั การยอมรับบทบาททางสังคมในแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมา และยังมีผลสืบเนื่องไป
ถึงการยอมรับบทบาททางสังคมในอนาคตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย
จะเห็นได้ว่า “ความเป็ นผูส้ ูงอายุ” ได้ถูกอธิบายไว้อย่างหลากหลาย ทัง้ ในด้านชีววิทยา
จิ ต วิ ท ยา และสัง คมวิ ท ยา ไม่เพี ย งเท่า นี ้ ยัง มี อี ก ทฤษฎี ท่ี น่ า สนใจที่ มี พื ้น ฐานเชื่ อ มโยงไปถึ ง
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์แ ละรัฐ ศาสตร์อี ก ด้ว ย นั่น คื อ ทฤษฎี ค วามสมัย ใหม่ (modernization
theory)
ทฤษฎีความสมัยใหม่ (modernization theory)
ทฤษฎี ความสมัยใหม่ นัน้ มีความเป็ นมานับจากการที่แผนมาร์แชล (Marshall Plan) ที่
สหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตก ด้วยสาเหตุท่ีแพ้สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ทฤษฎี นี อ้ าศัย ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์นี โอคลาสสิก (Neo-Classic Theory) มาประยุก ต์เป็ น
กรอบการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจุดเน้นของ แนวคิดทฤษฎีนีค้ ือ การที่จะพัฒนาประเทศให้ทนั สมัยนัน้
ต้องมีการดาเนินไปในทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง ความรู ส้ ึกนึกคิด และความรู ้
ของคนในสังคม นาไปสู่ผ ล คือ สังคมเกิดการเปลี่ ยนแปลง และส่งผลให้เกิดการลดคุณ ค่าต่อ
ผูส้ ูงอายุทงั้ สองส่วน ได้แก่ ต่อตัวผูส้ ูงอายุเอง และต่อสิ่งที่ผสู้ ูงอายุได้ให้กับสังคม (contribution)
(Touhy; and Jett. 2014: 75) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถอธิบายได้ เป็ นประเด็นสาคัญตาม
แนวคิดนี ้ คือ
1) ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ความสาเร็จจากการ
คุมกาเนิด และควบคุมอัตราการตาย เป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาไปสูค่ วามทันสมัยนีเ้ อง ทาให้
จานวนประชากรผูส้ ูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มในอัตรามากขึน้ อีกทัง้ อายุคาดเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่ ม
สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงมีแรงงานผูส้ ูงอายุเป็ นจานวนมากในตลาดแรงงาน เกิดการแข่งขันในการจ้าง
งานสูงระหว่างคนรุ ่นต่าง ๆ อธิบายตามกฎอุปสงค์และอุปทานทางเศรษฐศาสตร์ ในฝั่ งนายจ้าง
เมื่อมีอุปทานแรงงานสูงจึงสามารถต่อรองค่าแรงได้มากขึน้ ในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้ค่าแรงลด
ต่าลงเกินไป ฝั่ งลูกจ้างจึงต้องหาจุด ดุลยภาพของตลาด (market equilibrium) เกิดการผลักดัน
แรงงานผูส้ งู อายุอออกจากตลาด หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเห็นได้ในหลาย ๆ สังคมทัง้ ตะวันออกและ
ตะวันตก คือ เกิดโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (early retire) เป็ นต้น
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีกา้ วหน้า เป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาไปสู่ความ
ทันสมัย ทาให้ระบบการผลิตต่าง ๆ เช่น ระบบสายพานและโรงงาน ตลอดจนกระบวนการแจกจ่าย
สินค้าและบริการ เช่น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็ นต้น ส่งผลให้เกิดแรงงานลักษณะ
ใหม่ขึน้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็ นแรงงานค่าแรงต่ าและไม่จ าเป็ นต้องใช้ทักษะสูง เหตุ
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เพราะระบบสายพานและโรงงานที่แยกวิธีการผลิตออกเป็ นส่วน ๆ ทาให้ไม่ตอ้ งใช้มนุษย์ท่ีมีทกั ษะ
การทางานสูง ประกอบกับงานบางอย่างสามารถใช้เครื่องจักรทางานแทนมนุษย์ได้ ดังนัน้ ความ
จาเป็ นที่จะรับการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ จากผูส้ ูงอายุจึงลดลง ในขณะที่แรงงานใหม่
อีกลักษณะ คือ แรงงานที่ มีทักษะขัน้ สูงที่ ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่ง
เทคโนโลยี เหล่านี เ้ กิ ดขึน้ ในยุคหลัง เป็ นงานที่ อาศัยความช านาญเฉพาะทาง จึงทาให้แรงงาน
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ท่ีปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ ถูกกีดกันออกจากตลาดแรงงาน
3) กระบวนการกลายเป็ นเมือง (urbanization) ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาทางานใน
เมืองที่มีการจ้างงานที่หลากหลาย ในขณะที่แรงงานผูส้ งู อายุยงั คงอยู่ในภาคการเกษตรในชนบท
ดังนัน้ ในแง่สมั พันธภาพในครอบครัวจึงส่งผลโดยตรงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
4) การรูห้ นังสือและการให้การศึกษาแก่มวลชน ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้ นว่า
การพัฒ นาไปสู่ความทันสมัยต้องมีการให้ความรู ข้ องคนในสังคมด้วย และภายใต้การพัฒ นานี ้
สถาบันการศึกษาได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ความเป็ นอุตสาหกรรม ดังนัน้ บทบาทและสถานภาพของ
ผูส้ งู อายุท่ีเคยถ่ายทอดประสบการณ์และความรูจ้ งึ ถูกลดทอนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับ
ระดับการรูห้ นังสือและความรูจ้ ากสถานศึกษาที่สงู กว่าของวัยหนุม่ สาว จึงทาให้มีจานวนไม่นอ้ ยที่
ได้งานในตาแหน่งที่สงู กว่าผูส้ งู อายุ
คาอธิบายที่กล่าวมา สามารถแสดงเป็ นแผนภูมิ (Cowgill; & Holmes. 1972) ได้ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 2 สถานภาพและบทบาทที่ลดลงของผูส้ งู อายุตามแนวคิดของ Cowgill & Holmes
ที่ ม า: Donald Cowgill; & Lowell Holmes. (1972). Aging and modernization. หน้ า
147
อย่างไรก็ดี มีขอ้ น่าสังเกตว่า (Touhy; and Jett. 2014: 75; วิภานันท์ ม่วงสกุล. 2558:
106) ทฤษฎี นีอ้ าจมีขอ้ ยกเว้นในบางสังคมที่มี ความเจริญ ทางเทคโนโลยี ก็ยังคงให้การยอมรับ
เคารพนับ ถื อผู้สูงอายุในสถานภาพและบทบาทอยู่ ตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ ปุ่ นสมัยใหม่ ที่
ผูส้ ูงอายุยังคงได้รบั การยอมรับและให้เกี ยรติอย่างยิ่งในสถานภาพทางสังคม ไม่เพี ยงแค่ญ่ี ปุ่น
เท่ า นั้น ยัง มี ห ลัก ฐานการศึ ก ษาในท านองเดี ย วกั น นี ้ในประเทศอิ น เดี ย และไต้ห วัน อี ก ด้ว ย
(Dandekar. 1996; Silverman et al. 2000) สาหรับประเทศไทยนัน้ เป็ นที่น่ายินดีท่ีแม้สงั คมจะ
ดาเนินไปสู่ความทันสมัย หากแต่จากการศึกษาของกาญจนา ตัง้ ชลทิพย์และคณะ (2553) พบว่า
ประชากรวัยเรียน (15-18 ปี ) และวัยทางาน (25-49 ปี ) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีทศั นคติท่ี
ดีตอ่ ผูส้ งู อายุทงั้ สองช่วงอายุ (ผูส้ งู อายุวยั ต้น ; 60 – 69 ปี และผูส้ งู อายุวยั ปลาย; อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป)

25
โดยเฉพาะต่อผู้สูง อายุวัย ต้น จะมี มุม มองที่ ดี ม ากกว่า เห็ น ว่า ประสบการณ์ข องผู้สูง อายุ เป็ น
ประโยชน์แก่คนรุน่ หลัง
ดังนัน้ จากแนวคิดต่าง ๆ ที่มองการสูงอายุในแนวพฤติกรรมศาสตร์จะพบว่า ช่วยทาให้
เข้าใจผูส้ ูงอายุ และความเป็ นผูส้ ูงอายุมากยิ่งขึน้ เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง (active ageing) และใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุ ซึ่งจะนาเสนอในส่วนถัด ๆ ไป
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นับจากที่กระบวนทัศน์ผสู้ งู อายุแบบเก่าที่มองว่า ผูส้ งู อายุ เป็ นขัน้ หนึ่งในช่วงชีวิตที่เป็ น
ภาวะพึ่งพิง (dependent stage of life) ได้เปลี่ยนเป็ นกระบวนทัศน์แบบใหม่ ที่เน้นเรื่อง “ผูส้ ูงวัย
อย่างมีพลัง/พฤติพลัง ” (active ageing) ตามบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นโลกที่เต็มไป
ด้วยผู้สูง อายุ รวมไปถึ ง แนวคิ ด ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ผู้สูง อายุท่ี มี สุข ภาพที่ ดี (healthy ageing)
ผู้ สู ง อายุ ท่ี ป ระสบความส าเร็ จ (successful ageing) และการยกระดั บ แนวคิ ด ให้ มี ค วาม
ครอบคลุมยิ่งขึน้ ได้แก่ ผูส้ ูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) ซึ่งเป็ นเป้าหมายสากลในการทาการ
วิจยั และนโยบายสาหรับผูส้ งู อายุ (Haque; et al. 2016)
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอแนวคิด ผูส้ งู อายุท่ีประสบความสาเร็จ (successful ageing)
ผู้สู ง อายุ ท่ี ยั ง คุ ณ ประโยชน์ (productive ageing) และผู้ สู ง วัย อย่ า งมี พ ลั ง (active ageing)
ตามลาดับ
แรกเริ่มแนวคิดผูส้ ูงอายุท่ีประสบความสาเร็จนี ้ มีพืน้ ฐานมาจาก 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี
การปล่อยวาง (disengagement theory) ที่มี ความเชื่อว่า เมื่ อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วต้องหยุด
จากงานประจา หรือวางบทบาททางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติท่ีลดลงของ
ผูส้ ูงอายุ (เล็ก สมบัติ ; ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร; และ ธนิกานต์ ศักดาพร. 2554) ต่อมา Havighurst
และ Albrecht ได้เสนอ ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) มีใจความว่า ว่าการที่ผสู้ งู อายุจะประสบ
ความสาเร็จได้ ต้องมีการทากิจกรรมอยู่เสมอ โดยความหมาย กิจกรรม กินความถึง กิจกรรมต่าง
ๆ ที่ นอกเหนื อจากกิ จกรรมที่ บุคคลกระทาต่อตนเอง จึงเป็ นกิ จกรรมที่ กระทาร่วมกับบุคคลอื่ น
ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคม โดยกิจกรรมเหล่านีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมีอตั มโนทัศน์ท่ีดี มี
ความพึงพอใจในชีวิต ทาให้รูส้ ึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขได้ (วิภานันท์ ม่วงสกุล. 2558: 104) ต่อมานักพฤฒาวิทยา มองว่าทฤษฎีนี ้
แคบเกินไปสาหรับการอธิ บายผูส้ ูงอายุท่ี มีความหลากหลายอย่างในปั จจุบนั และทฤษฎี ความ
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ต่อเนื่อง (continuity theory) ที่เชื่อว่าผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ท่ีประสบความสาเร็จ มักจะยังคงมี สิ่งที่
ยังคงทา อยู่เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่วยั กลางคนจนกระทั่งเป็ นผูส้ งู อายุ ทฤษฎีทงั้ 3 นี ้ ล้วน
เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาแนวคิดผูส้ งู อายุท่ีประสบความสาเร็จ ผูเ้ สนอแนวคิดนีอ้ ย่างเป็ นทางการ
ครัง้ แรก คือ Rowe และ Kahn (1987, 1997, 1998, 2015) ในปี 1987 โดยรวบรวมการศึกษาของ
MacArthur Foundation Research Network สรุปเป็ น มาตรฐานในเชิงปฏิบตั ิการว่า บุคคลที่จะ
เป็ นผูส้ งู อายุท่ีประสบความสาเร็จได้ ต้องมี 1) มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความพิการและโรคภัยไข้
เจ็บ 2) มีสติปัญญาและความสามารถทางกายได้ยาวนาน 3) มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนเป็ นไปอย่างมี
ความหมาย นิยามนี ไ้ ด้นาไปใช้ประโยชน์ม ากมายตลอดระยะเวลา 10 ปี จ นเกิ ดคาถามต่าง ๆ
มากมาย และท่านทัง้ สองจึงได้ปรับปรุงความหมายเสียใหม่ คือ 1) หลีกเลี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บและ
ความพิการ 2) รักษาระดับความสามารถในการทางานของร่างกายและสติปัญญาให้คงสภาพ
ยาวนาน 3) ยึด มั่นผูก พัน ในกิ จ กรรมทางสังคมและยั ง ประโยชน์อย่างยั่งยื น ต่อ มาในปี 2002
Crowther และคณะ ได้เสนอแนวคิดพร้อมหลักฐานเพื่อยกระดับโมเดลของ Rowe และ Kahn ว่า
ควรมี อีก 1 ปั จ จัย ที่ จ ะท าให้ผู้สูง อายุป ระสบความส าเร็จ นั่น คื อ ความมี จิ ต วิญ ญาณเชิ ง บวก
(positive spirituality) ที่ จ ะเชื่ อ มโยงไปยัง การส่ ง เสริม สุ ข ภาพ (health promotion) ต่อ มาในปี
2015 Martinson และ Berridge ได้ทาการทบทวนและสรุ ปถึงคาวิพากษ์รวมทัง้ ข้อเสนอแนะของ
การศึกษาตั้งแต่ปี 1987 ที่ เริ่ม มี การน านิ ยามและโมงเดลของ Rowe และ Kahn ไปใช้ จนถึง ปี
2013 และเห็นว่าควรมีปัจจัยเพิ่มมากอีก 1 ปั จจัยรวมเป็ น 4 ปั จจัย ดังที่ Crowther และคณะได้
นาเสนอ และในปี เดียวกันนัน้ เอง Rowe และ Kahn (2015) ได้ตีพิมพ์บทความในหน้าบรรณาธิการ
มีสาระว่า นับแต่แรกเริ่มจนปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลง คลี่คลายของแนวคิดผูส้ ูงอายุท่ีประสบ
ความสาเร็จที่เน้นถึงในระดับปั จเจกบุคคล ไปเป็ นระดับสังคม ซึ่งทาให้สมาชิกในแวดวงวิชาการได้
ตระหนักถึงปั ญหาและศักยภาพของแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดที่ซบั ซ้อนนี ้
จึ ง นับ ได้ว่ า เป็ นความท้า ทายที่ จ ะมุ่ ง ไปข้า งหน้า ที่ จ ะพัฒ นาแนวคิ ด ของผู้สู ง อายุ ท่ี ป ระสบ
ความสาเร็จไปสูร่ ะดับสังคมต่อไป
สาหรับกรณี ของบริบทประเทศไทยนัน้ มีนักวิชาการจานวนไม่นอ้ ยที่ได้ให้ความสนใจ
แนวคิด นี ้ สามารถสรุ ป ภายใต้บ ริบ ทของสัง คมไทย ได้ว่า ผู้สูง อายุท่ี ป ระสบความส าเร็จ เป็ น
ลักษณะหนึ่งของผูส้ ูงวัยอย่างมีพลัง มีโอกาสเจ็บป่ วยน้อย ไม่มีปัจจัยเสี่ยงรุนแรงต่อการเป็ นโรค
พึงพอใจในชีวิตและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงและพัฒ นาการหน้าที่ (functions) ที่สาคัญ
ของตนได้ (ได้แก่ ยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั คนอื่น เป็ นตัวของตัวเอง
พยายามควบคุมสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในชีวิต และมีการเติบโตส่วนบุคคล) มีสติปัญญาและ
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สมรรถนะของร่างกายอยู่ในระดับสูง มีจิตวิญญาณที่ช่วยให้เกิดการรับรูเ้ ชิงบวก ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีวิตและดาเนินกิจกรรมในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัยและความ
ปรารถนาของตน (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. 2542; เพื่อนใจ รัตตากร. 2548; เอมอร จารุรงั ษี . 2555;
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; ภาวนา พัฒนศรี; และ ธนิกานต์ ศักดาพร. 2560)
ดังนั้น สามารถสรุ ปแนวคิด ผู้สูงอายุท่ี ป ระสบความส าเร็จ นั้น มี ลักษณะเป็ นพหุมิ ติ
(multidimensions) หมายถึ ง การเป็ นผู้สูง อายุ ท่ี มี สุข ภาวะที่ ดี ทั้ง ร่า งกาย จิ ต ใจ สัง คม และ
สติ ปั ญ ญา มองเห็ น คุณ ค่าในตนเอง มี ส่ วนร่ว มในกิ จ กรรมต่าง ๆ กับ ผู้อ่ื น และสัง คม และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รูส้ ึกพึงพอใจในตนเองและสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัย
สามารถดูแลตัวเองให้มีความสุขได้
แนวคิดผู้สูงอายุทยี่ ังคุณประโยชน์ (productive ageing)
พืน้ ฐานแนวความคิดในเรื่อง Productive นี ้ มีท่ีมาจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่มองถึง
ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงผูส้ งู อายุดว้ ย แนวคิดนี ้ ได้พฒ
ั นาผนวกกับแนวคิดเชิงสังคมวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ การเป็ นผูส้ ูงอายุท่ียงั คุณประโยชน์ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อแก้ไขทัศนคติทางลบ
ต่าง ๆ ที่มีตอ่ ผูส้ งู อายุ และเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีตอ่ การดาเนินชีวิตของผูส้ งู อายุ เป็ นแนวคิดที่
ให้จดุ เด่นกับการนาความสามารถของผูส้ งู อายุไปใช้ประโยชน์ (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. 2542 อ้างอิง
จาก Scott et. al. 2001) จากการทบทวนวรรณ พบว่ า มี นั ก วิ ช าการให้ ไ ด้ ค วามหมายไว้
หลากหลาย ที่สาคัญ ๆ 7ดังต่อไปนี ้ (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; ภาวนา พัฒนศรี; และ ธนิกานต์ ศักดา
พร. 2560: 25-26)
Caro; Bass; และ Chen (1993) ให้ ค วามหมายของ ผู้ สู ง อายุ ท่ี ยั ง คุ ณ ประโยชน์
(productive ageing) ว่า หมายถึ ง “กิ จ กรรมใด ๆ ที่ ผู้สูง อายุไ ด้ผ ลิ ต สิ น ค้า บริก ารหรือ พัฒ นา
ประสิทธิภาพของทัง้ สองอย่าง ไม่ว่าผูส้ ูงอายุจะได้เงินจากกิจกรรมนีห้ รือไม่ก็ตาม เช่น งานบ้าน
การดูแลเด็ก งานอาสาสมัค ร หรือการช่วยเหลื อ ครอบครัวหรือเพื่ อ น ที่ เป็ น การฝึ กทัก ษะเพื่ อ
เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถ หรือบทบาทของบุคคลเมื่อสูงอายุ หรืองานที่สอดคล้องกับสังคมและ
ความคาดหวังส่วนบุคคล
Hooyman และ Kiyak (2010) ระบุ ว่ า คุณ ลัก ษณะของผู้สู ง อายุ ท่ี ยัง คุณ ประโยชน์
(productive ageing) คือ ผู้สูง อายุท่ี มี ค วามสามารถในการผลิต หรือบริการ แม้ว่าผลผลิ ตหรือ
บริการที่ได้นนั้ จะได้ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม ดังนัน้ ผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์อาจจะ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ได้รบั ค่าตอบแทนหรือไม่ได้รบั ค่าตอบแทน ที่มี
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อิทธิพลทางบวกต่อสภาวะทางจิตใจและสุขภาวะของผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์จะเลือก
และปรับพฤติกรรมตลอดจนมีแรงบันดาลใจที่จะบารุงรักษาศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ มีบทบาทที่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน แต่เป็ นการอุทิศเพื่อครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
Kaye; Butler; และ Webster (2003) นิยามว่า หมายถึง ผูส้ งู อายุท่ีสามารถทางานต่อไป
ได้หลังการเกษี ยณอายุ เป็ นทั้งงานที่ได้รบั ค่าตอบแทนและงานอาสาสมัคร ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ความเป็ นอยู่ท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ ลักษณะการทางานของผูส้ ูงอายุบางคนจะ
ยังคงได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับปี การทางานที่ได้ตอ่ อายุเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ลักษณะงานอาจเป็ นแบบเต็ม
เวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา ขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์อาจรวม
ความถึงผูส้ งู อายุท่ีมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความพอใจต่อการเป็ นผูส้ งู วัย วางตัว
เหมาะสม ดาเนินชีวิตอย่างมีความหมาย สร้างประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ่ืน
Denham (2004) ได้ ท าการสรุ ป เนื ้ อ หาความหมาย จากหนั ง สื อ รวมบทความ
Productive Aging: Concepts and Challenges กล่ า วถึ ง นิ ย ามความหมายของ productive
ageing ว่าหมายถึ ง กิ จ กรรมของผู้สูง อายุท่ี มี คุณ ค่าทางเศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ น กิ จ กรรมที่
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและเกิดความพึงพอใจในชิวิต นอกจากนี ้ สังคมควรช่วยให้ผูส้ ูงอายุ
ทางานต่อไปได้เท่าที่ตอ้ งการ และไม่เสียทรัพยากรที่มีศกั ยภาพไปโดยเปล่าประโยชน์
Wija และ Ferreira (2012) กล่ า วถึ ง productive ageing อย่ า งน่ า สนใจว่ า การเป็ น
ผูส้ ูงอายุท่ียังคุณ ประโยชน์นนั้ เป็ นการพิจารณาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ปัจจัยส่วนบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดการเป็ นผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์ของ Robert Butler ที่ไม่
เพียงแต่เป็ นการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเท่านัน้ เช่น การจ้างงานอย่างเป็ นทางการ แต่ครอบคลุม
ทุกรู ปแบบของการทางานทัง้ ที่ได้ค่าจ้างและไม่ได้ค่าจ้าง ซึ่งรูปแบบของ productive ageing นัน้
เป็ นมากกว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ยังรวมถึงการเป็ นอาสาสมัคร การมีส่วนร่วมในสังคม
การประสบความสาเร็จในชีวิต เป็ นต้น Butler เสนอต่อว่า ปั ญหาสุขภาพหรือความอ่อนแอของ
ผูส้ งู อายุ เป็ นข้อจากัดในการทางาน การสร้างประโยชน์ และการพัฒนาผูส้ งู อายุอย่างต่อเนื่อง
ในบริ บ ทของไทย มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า น ได้เ สนอความคิ ด เรื่ อ ง ผู้สู ง อายุ ท่ี ยั ง
คุณประโยชน์ อย่างหลากหลาย เป็ นต้นว่า
ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร (2542, 2549, 2560) ว่า ผู้สูงอายุท่ี ยังคุณ ประโยชน์ มี ลัก ษณะที่
สามารถดู แ ลตนเอง (self-care) ได้ พึ่ ง พ าตนเอง (self-reliance) เท่ า ที่ จะท าได้ และใช้
ความสามารถของตนในทางสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองสิ่งที่ปรารถนาตามศักยภาพของตนให้เป็ น
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ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน ตลอดจนมีความพอใจในชีวิตความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
และสามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
เล็ก สมบัติ; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; และ ธนิกานต์ ศักดาพร (2554; 2556) ได้ศึกษา สรุ ป
ความหมาย และได้ขอ้ ค้นพบว่า ผูส้ ูงอายุท่ียงั คุณประโยชน์ หมายถึง ผูส้ ูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป
ที่ยงั คงทางานหรือกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการก็ได้ กิจกรรมที่เป็ น
ทางการ หรือไม่เป็ นทางการก็ได้ ทัง้ ที่ได้รบั ค่าตอบแทนหรือไม่ได้รบั ค่าตอบแทน งานหรือกิจกรรม
นัน้ เป็ นประโยชน์ทงั้ ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งแนวคิดผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์ นี ้
เป็ นแนวคิดที่มีรากฐานเชิงเศรษฐศาสตร์รว่ มเชิงสังคมวิทยา เพื่อแก้ไขทัศนคติทางลบต่าง ๆ ที่มีตอ่
ผูส้ งู อายุและเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีตอ่ การดาเนินชีวิตของผูส้ งู อายุ เป็ นแนวคิดที่ให้จุดเด่นกับ
การนาความสามารถของผูส้ งู อายุไปใช้ประโยชน์
ดังนัน้ สามารถสรุปแนวคิด ผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์ ได้ว่า ผูส้ งู อายุท่ีมีพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเป็ นผูส้ งู อายุ แนวคิดนีช้ ่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
ด้านลบที่มีตอ่ ผูส้ งู อายุ โดยมีจดุ เน้นสาคัญ 3 ประการคือ 1) การเป็ นผูส้ งู อายุท่ีสามารถดูแลตนเอง
(self-care) ได้ พึ่งพาตนเอง (self-reliance) เท่าที่จะทาได้ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ข้อนีจ้ ะสะท้อ น
การลดภาระการพึ่งพิ ง ลดปั ญ หาสังคมและการเงิน ที่ มักจะส่งผลตามมาเกี่ ยวกับ ปั ญ หาทาง
สุขภาพ 2) ความสามารถในการทากิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการ ทัง้ ที่ได้รบั ค่าตอบแทน
หรือไม่ได้รบั ค่าตอบแทน หรืองานอาสาสมัคร งานหรือกิจกรรมนั้นเป็ นประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม และ 3) สามารถปรับตัว พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้
ความรู ้ ทัศนคติ และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ จะเห็นได้ว่า
ทั้ง 3 ประการที่ ก ล่าวมานี ้ มี นัย ยะของการเปลี่ ย นแปลงบทบาทและหน้าที่ ข องผู้สูง อายุจ าก
ผู้รับ บริก ารหรือ การช่ว ยเหลื อ ไปเป็ น ผู้ให้บ ริก ารหรือ ให้ค วามช่ว ยเหลื อ สะท้อ นออกมาเป็ น
ผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์
แนวคิดผู้สูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing)
นับ แต่ปี 1991 ที่ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ก าหนดหลัก การปฏิ บัติต่อผู้สูง อายุ
ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิกในหลัก 5 ประการ คือ ความเป็ นอิสระ การมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจ
ใส่ ความพึ ง พอใจ และศัก ดิ์ ศ รี (ศศิ พัฒ น์ ยอดเพชร; และคนอื่ น ๆ. 2555) ต่อ มาในปี 2002
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้น าเสนอกรอบนโยบาย (a policy framework) เกี่ ยวกับ ผู้สูงวัย
อย่ า งมี พ ลัง (active ageing) แก่ ค ณะท างานขององค์ก ารสหประชาชาติ โดยก าหนดกรอบ

30
นโยบายพืน้ ฐาน 3 เรื่องที่จาเป็ นต้องลงมือปฏิบตั ิ คือ 1) การมีสว่ นร่วม (participation) 2) สุขภาพ
(health) 3 หลัก ประกัน (security) (World Health Organization. 2002). นับ แต่นั้น จึง มี ก ารน า
แนวคิดนีไ้ ปใช้อย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกาลังพัฒนา
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ความหมายผู้สูงวัยอย่างมีพลัง
สาหรับประเทศไทย คาว่า active ageing มีผแู้ ปลเป็ นภาษาไทยแตกต่างกันไป เช่น
“สูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ” “พฤฒพลัง” “พฤฒิพลัง” “วัฒนพลัง” และ “ผูส้ ูงวัยอย่างมี
พลัง” เป็ นต้น และโดยลาดับเนือ้ หาต่อไปในเรื่องของความหมายซึ่งอาจมีการใช้คาศัพท์ตา่ ง ๆ กัน
ไป จึงขอใช้คาว่า ต่อไป “ผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง” ในความหมายของคา active ageing
องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของคาว่า active ageing หรือ ผูส้ ูงวัยอย่างมี
พลัง ไว้วา่ เป็ นกระบวนการ (process) ที่ก่อให้เกิดโอกาสที่เหมาะสม (optimizing opportunities)
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (health) การมีส่วนร่วมในสังคม (participation) และมีหลักประกันที่ม่ นั คง
(security) ในอัน ที่ จ ะยกระดับ คุณ ภาพชี วิต (to enhance quality of life) ให้เป็ น ไปตามวัย ของ
บุคคล (people age) (World Health Organization. 2002: 12)
นายแพทย์ สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ (2544; 2545) ให้ได้ความหมายว่า เป็ นกระบวนการ
(process) ที่ เหมาะสม (optimization) น าไปสู่สุข ภาพ (health) การมี ส่ว นร่ว ม (participation)
และหลักประกัน (security) ในอันที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (to enhance quality of life) เมื่อสูง
วัย (older age)
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (2551: 140) ผูส้ ูงวัยอย่างมีพลัง (active
ageing) คื อ ผู้สู ง อายุ ท่ี มี สุ ข ภาพร่า งกายที่ ดี มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว กระฉั บ กระเฉง สามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลตนเองได้ พึ่งตนเองได้ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทา
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืนและสังคม ได้รบั ความเคารพ สนับสนุนจากครอบครัวมีสัมพันธภาพกับเพื่อน
ชุมชน และสมาชิกรุน่ อื่นในสังคม
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร (2542, 2549, 2560) ได้ให้ความหมายถึง ผูส้ ูงวัยอย่างมีพลังว่า
ครอบคลุมลักษณะผูส้ ูงอายุท่ีประสบความสาเร็จ (successful ageing) โดยเป็ นผูท้ ่ีดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความพึงพอใจและความปรารถนาของตัวเอง ผสมผสานกัน
กับการเป็ นผู้สูงอายุท่ี ยังคุณ ประโยชน์ (productive ageing) คือเป็ นผู้ท่ี มี ความสามารถในการ
ดูแ ลตนเอง (self-care) และพึ่ ง พาตนเอง (self-reliance) เท่า ที่ จ ะท าได้ข องผู้สูง อายุ ทั้ง ยัง ใช้
ความสามารถส่วนตัวในทางสร้างสรรค์ให้แก่ทงั้ ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่นในสังคม แนวคิด
เรื่ อ งผู้สูง วัย อย่า งมี พ ลัง ของ ศศิ พัฒ น์ ยอดเพชร มี ลัก ษณะครอบคลุม ทั้ง ผู้สูง อายุท่ี ป ระสบ

31
ความสาเร็จและผูส้ ูงอายุท่ียังคุณ ประโยชน์ นั่นคือ เป็ นผูท้ ่ีดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความพึงพอใจและความปรารถนาของตนเองกับการเป็ น ผู้สูงวัยอย่างมี พลัง และ
ความสามารถในการพึ่งตนเองเท่าที่จ ะทาได้ของผูส้ ูงอายุ ตลอดจนการใช้ความสามารถส่วนตัว
ในทางสร้างสรรค์ให้แก่ทงั้ ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่นในสังคม สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพ
ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 แนวคิดผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง
ที่มา: สังเคราะห์จาก ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร (2542, 2549, 2560)

สรุปแล้ว การเป็ นผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง (active ageing) เป็ นกระบวนการพัฒนา “คุณภาพ
ชีวิต” ของผูส้ ูงอายุ สู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การเป็ นผูส้ ูงอายุท่ีประสบความสาเร็จใน
ชีวิต (successful ageing) ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางสังคม และมีหลักประกันที่ม่ นั คง มีโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่ง (sources) ในการพัฒ นาตนอย่างต่อเนื่อง ในรู ปแบบต่าง ๆ ทัง้ ความรู ้ ทัศนคติ
และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึน้ ได้ มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง มีปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั สมาชิกในครอบครัว ชุมชน
และสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็ นอิสระ ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม และการเป็ นผูท้ ่ี
ยังสามารถทาคุณ ประโยชน์ (productive ageing) แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ อันนาไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งเป็ นเป้าหมายของช่วงวัยดังกล่าว

32
จากที่ กล่าวมาเห็ นว่า แท้จ ริง แล้ว การเป็ นผู้สูง อายุท่ี มี คุณ ภาพ นั้น เป็ น ผลจากการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต นั่นคือ การกระทาที่ตอ่ เนื่องอันนาไปสู่การเป็ นผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง นั่นเอง จะ
เห็นได้วา่ คุณภาพชีวิต และผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง มีความเกี่ยวข้อง สื บเนื่องกันอย่างแยกมิได้ ดังนัน้
ในหัว ข้อ ต่อ ไป ผู้วิ จัย จึง ขอน าเสนอแนวคิ ด เรื่อ งคุณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น ตัว แปรส าคัญ และเป็ น
จุดมุง่ หมายหลักของการศึกษาครัง้ นี ้
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จากที่ เกริ่นไว้ในก่อ นหน้านี แ้ ล้วที่ ว่า ท้ายสุด แล้วของการเป็ นผู้สูง วัยอย่างมี พลัง จะ
นาไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพชีวิต ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลกได้กาหนดไว้ และจากการ
ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องพบว่า ผูส้ งู วัยอย่างมีพลังนัน้ ย่อมประกอบด้วยลักษณะของผูส้ งู อายุท่ี
ประสบความส าเร็จ (successful ageing) ผสานกับ ผู้สูง อายุ ท่ี ยัง คุณ ประโยชน์ (productive
ageing) ไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ ูงอายุ ย่อมเป็ น
ปัจจัยของทัง้ ผูส้ งู อายุท่ีประสบความสาเร็จ และผูส้ งู อายุท่ียงั คุณประโยชน์ ซึ่งจะนาเสนอในลาดับ
ถัดไปจาก ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบ
ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบ
คุณ ภาพชีวิต (quality of life) เป็ นเรื่องที่ มีพัฒ นาการทางแนวคิดและทฤษฎี ม าช้า
นาน สามารถนับได้ตงั้ แต่มาสโลว์ ได้เสนอแนวคิดทฤษฎี ลาดับขัน้ ของความต้องการ (Maslow.
1970) นับตัง้ แต่ช่วงศตวรรษ 1950 เป็ นต้นมา และต่อมานักวิชาการได้ศกึ ษาและพัฒนาขอบข่าย
ความรู ก้ ว้างขวางออกไปตามแนวคิดและกระบวนทัศน์ท่ีผูศ้ ึกษาใช้คน้ คว้าและอธิ บาย ไม่ว่าจะ
เป็ นมุ ม มองที่ ม องว่ า คุณ ภาพชี วิ ต เป็ นเรื่ อ งของอุ ด มคติ (ideal) อรรถประโยชน์ส่ ว นบุ ค คล
(personal utility) ความสุ ข (happiness) ความพึ ง พอใจในชี วิ ต (life satisfaction) ความไม่ มี
โรคภัยไข้เจ็บ (absence of ill-being) ความอุดมสมบูรณ์ (opulence) สังคมที่เท่าเทียมเป็ นธรรม
(just society) ความพึ ง พอใจในความจ าเป็ นของมนุ ษ ย์ (satisfaction of human need) การ
จัด การทรัพ ยากร (resource management) มุม มองเชิ ง นิ เวศวิ ท ยา (ecological perspective)
(Sirgy. 2001) รวมไปถึง มุมมองที่มองว่าเป็ น ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นการมองคุณภาพ
ชีวิตในมิติเดียว จนไปถึงการมองในลักษณะพหุมิติ อันได้แก่ การอยู่ดีมีสขุ (well-being) (ศิรินนั ท์
กิ ต ติสุขสถิ ต ; และวนิ พ พล มหาอาชา. 2550: 66-68; ศรีป ระภา เหล่าโชคชัยกุล. 2552: 1-2)
ตลอดจนแนวคิ ด แบบแยกส่ว น (reductionism) และแนวคิ ด แบบองค์รวม (holism) จนไปถึ ง
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แนวคิดแบบอภิมาน (meta-theory approach) ซึ่งมองคุณภาพชีวิตนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
แบบวัต ถุ พิ สัย (objective domain) และจิ ต พิ สัย (subjective domain) (ปิ ยะวัฒ น์ ตรี วิ ท ยา.
2559: 172-178) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี การศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตจานวนมากและให้
นิยามที่หลากหลาย แต่ยงั ไม่สามารถหาข้อสรุปของความหมายและการวัดที่เป็ นสากล ในรูปแบบ
ใดรู ป แบบหนึ่ ง (Moons, Werner & Sabina, 2006; สุภ างค์ จัน ทวานิ ช ; และวิ ศ นี ศิ ล ตระกูล .
2539: 57-61) ดังนัน้ ในส่วนต่อไปจึงได้ทบทวน รวบรวมวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ และการวัดคุณภาพชีวิต ตามลาดับ
เพื่อนาไปสูค่ วามเข้าใจและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้
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ความหมายและแนวคิดของคุณภาพชีวิต
ในปี 1995 องค์ก ารอนามัย (WHO) ได้ริเริ่ม ให้มี ก ารจัด ตั้ง คณะท างานประเมิ น
คุณ ภาพชีวิต (The world health organization quality of life assessment: WHOQOL) ขึน้ เป็ น
จุดเริ่มต้นที่ชดั เจนเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพชีวิต ตัง้ แต่ความหมายและการพัฒนาการวัดประเมิน
ขึน้ จากแนวคิ ด อัน หลากหลายที่ ก ล่ า วไว้แ ล้ว ข้า งต้น คณะท างาน WHOQOL จึ ง ให้ข้อ สรุ ป
ความหมายของคุณ ภาพชี วิตไว้ว่า เป็ น การรับรู ถ้ ึงจุด/ตาแหน่ง/สถานะ (position) ในชี วิตของ
บุคคล ภายใต้บริบทของระบบวัฒ นธรรมและค่านิยมที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่งเกี่ ยวพันถึงจุดมุ่งหมาย
(goals) ความคาดหวัง (expectations) มาตรฐาน (standards) และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สารานุ ก รมสั ง คมวิ ท ยา (Borgatta; and Montgomery. 2000: 2333-2343) โดย
Markides ได้ทาการประมวลความหมายรวมถึงความเป็ นมาของแนวคิดต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิต
จากนักวิชาการต่าง ๆ นับแต่ปี 1960 ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง คลี่คลาย และพัฒนาการของ
ความหมาย โดยสรุ ป คือ คุณ ภาพชีวิต มีแนวคิดสองแบบทัง้ แบบ วัตถุวิสยั (objective) และจิต
วิ สั ย (subjective) สะท้อ นออกมาในรู ป การวัด ทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพผ่ า นงาน
ศึกษาวิจัยต่าง ๆ เป็ นเรื่องของความพึงพอใจ ศีลธรรม (morale) และความสุข (happiness) ซึ่ง
เป็ นแนวโน้ม ที่ ส นใจในเรื่องของสภาวะทางจิตมากขึน้ เนื่ องจากพบว่า ระดับรายได้ต่อหัวของ
ประชากรที่สงู ขึน้ (คุณภาพชีวิตตามแนวคิดวัตถุวิสยั ) ไม่ก่อให้เกิดระดับความพึงพอใจระดับชาติท่ี
สูงขึน้ ทัง้ ในการศึกษาแบบตัดขวางหรือระยะยาวก็ตาม ดังนัน้ แนวคิดที่ได้รบั การยอมรับโดยทั่วไป
คือ คุณภาพชีวิตจากองค์การอนามัยโลกที่ให้ความสาคัญในเรื่องของ สังคม จิต ความอยู่ดีมีสุข
ทางกายภาพ (physical well-being) มากกว่าการที่จะให้ความสนใจเรื่องความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
เพียงด้านเดียว
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เรวดี สุ ว รรณนพเก้ า และ รศริ น ทร์ เกรย์ (2554: 33-34) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า
คุณภาพชีวิตนัน้ สามารถวัดได้เป็ นองค์รวม (composite index) หรือวัดจาแนกตามองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิต 4 ด้านตามแนวคิดการวัดคุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสยั สามารถวัดได้จากความมี
สุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วย สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวันได้ โดยไม่เป็ นภาระใคร เช่น การอาบนา้
การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็ นต้น อีกทัง้ สามารถวัดได้จากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะของครอบครัว รวมไปถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
ในขณะที่ นพมาศ แซ่ เสี ้ย ว (2550: 37) ได้ส รุ ป รวบรวมความหมายต่ า ง ๆ ของ
คุณ ภาพชีวิตและได้ให้ความเห็นว่า การศึกษาคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่ นิยมศึกษาในแง่ความพึง
พอใจในชี วิ ต ของบุค คล คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จึง หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ของบุค คล หรือ
ความรู ส้ ึกเป็ นสุข (well-being) ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การวัดคุณภาพชีวิต
ของบุคคล ใช้การวัดผลของกระบวนการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ในการดาเนิน
ชีวิตของบุคคล โดยใช้เกณฑ์ท่ี
บุคคลกาหนดขึน้ เอง (หรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นความพึงพอใจในชีวิต) เมื่อ เปรียบเทียบ
เกณฑ์ดงั กล่าว กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันของตน แล้วรับรูว้ ่ามีระดับใกล้เคียงกันมากเท่าใด
บุคคลก็จะมีความพึงพอใจในชีวิตมากเท่านัน้
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2556) ได้ทาการการสังเคราะห์อภิมาน
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สูง อายุในประเทศไทย ตั้ง แต่ปี 2543-2553 ได้ส รุ ป
ความหมายของ คุณภาพชีวิต ไว้ว่าเป็ น การรับรูข้ องบุคคลต่อสภาพการดารงชีวิตของตน ซึ่งวัด
จากความพึงพอใจในเรื่องความเป็ นอยู่ ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน การมีส่ิงของ
ใช้ตามความจาเป็ น การอยูใ่ นสภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคม
จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปว่า คุณภาพชีวิต เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับ การรับรู ข้ องบุคคลต่อสภาพการดารงชีวิตของตนเอง โดยมีแนวคิด 2 แบบทัง้ แบบ วัตถุวิสัย
(objective) และจิ ต วิสัย (subjective) สะท้อนออกมาในรู ป การณ์วัด ทั้ง ในเชิ ง ปริม าณและเชิ ง
คุณภาพ สามารถวัดได้เป็ นองค์รวม (composite index) โดยจาแนกตามองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ง
วัด จากความคิ ด หรื อ ความรู ้สึ ก ตามการรับ รู ้ ในเรื่ อ งความเป็ นอยู่ สุ ข ภาพกายและจิ ต ใจ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนในสังคม และการเป็ นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็ นเชิ งกายภาพหรือ
สภาพแวดล้อมเชิงสังคม
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

35
จากแนวคิดและความหมายในหัวข้อข้างต้น พบว่า มีความหลากหลาย ดังนัน้ จึงเป็ น
ตัวกาหนดให้องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปรไปตามแนวคิดและความหมายดังกล่าว
จากการศึกษาและทบทวนเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็ นมิติตา่ ง ๆ ของ
คุณภาพชีวิตตัง้ แต่ 4 องค์ประกอบ ไปจนถึงมากกว่า 7 องค์ประกอบ ดังจะนาเสนอต่อไปนี ้
ตาราง 1 จานวนองค์ประกอบที่เป็ นมิตติ า่ ง ๆ ของคุณภาพชีวิต
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จานวน
องค์ประกอบ
4

4

5

5

5

มิตทิ จี่ าแนกตามองค์ประกอบ

ผู้ศึกษา/ แนวคิดของ

ด้านร่างกาย / ด้านจิตใจ / ด้านความสัมพันธ์ - WHO (1995)
ทางสังคม/ และด้านสิ่งแวดล้อม
- The WHO Group. (1999)
- สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ และ
คณะ. (2540).
ด้านสุขภาพ / ด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ / - เรวดี สุวรรณนพเก้า และ
ด้านลักษณะของครอบครัวที่อาศัย / และด้าน รศรินทร์ เกรย์ (2554)
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
ด้ า น สุ ข ภ าว ะ ท างก าย แ ล ะ วั ต ถุ / ด้ า น - Flanagan. (1978)
ความสัม พั น ธ์กับ ผู้อ่ื น / ด้า นกิ จ กรรมการมี
ส่วนกับสังคมและชุมชน / ด้านการพัฒ นาตน
และเติม เต็ม ตามความต้อ งการส่ว นบุค คล /
และด้านนันทนาการ (รวม 5 ด้าน จาแนกย่อย
ได้ 15 ตัวชีว้ ดั )
ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ / ด้านสุขภาพ / ด้าน - Berghorn et al. (1981)
สภาพแวดล้อม / ด้านการพึ่งพาตนเอง / และ
ด้านการทากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม - Denham (1991)
/ ด้า นสุข ภาพกาย / ด้า นสุ ข ภาพจิ ต / และ
ด้านบุคลิกภาพและประวัตใิ นอดีต
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7

มากกว่า 7

มิตทิ จี่ าแนกตามองค์ประกอบ
ด้านร่างกาย / ด้านจิตใจ / ด้านสิ่ งแวดล้อม /
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม / และด้านความ
พอใจ
ด้า นกายภาพ / ด้า นสัง คม / ด้า นเศรษฐกิ จ
และสัง คม / ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม / ด้า นอ านาจ
บุคคล / ด้านวัตถุวิสยั / และด้านบุคลิกภาพ
ด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม / ด้าน
เครื่องนุ่งห่ม / ด้านที่อยู่อาศัย / ด้านการดูแล
สุขภาพกายและจิต / ด้านการรักษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการศึกษาเพื่ อพัฒ นาอาชี พ / ด้านความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์สิ น / และด้า น
บริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ด้านสุขภาพ / ด้านที่อยู่อาศัย / ด้านการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข / ด้านอนามัย
แม่ แ ละเด็ ก / ด้า นอาหาร / ด้า นบริก ารและ
คุณ ภาพทางการศึกษา / ด้านทรัพ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม / ด้า นรายได้ / และด้า นสภาพ
จิตใจ

ผู้ศึกษา/ แนวคิดของ
- ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2547)

- Peace (1990)

- อมร นนทสุต (2526)

- ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2521)
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ด้า นทัศ นคติ / ด้า นลัก ษณะความเป็ นอยู่ / - อุทมุ พร จามรมาน (2528)
ด้านการเป็ นเจ้าของ / ด้านอาชีพ หลัก / ด้าน
นันทนาการ / ด้านบริการจากรัฐ / ด้านการถือ
ครองบ้านและที่ดิน / ด้านอาชีพรอง / ด้านการ
แสวงหาความรู ้ / และด้านสุขอนามัย
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ที่มา: ดัดแปลงจาก นริสรา พึ่งโพธิ์สภ; และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2556). การสังเคราะห์
งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุในประเทศไทย. หน้า 147
สาหรับประเทศไทยนัน้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บและสารวจ
คุณ ภาพชี วิตของประชากรไทย ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการงานพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตของ
ประชาชน (พชช.) กรมการพัฒ นาชุม ชน (2559ก; 2559ข) ได้ท าการจัด เก็ บ ข้อมูล เพื่ อ จัด ท า
รายงานคุณ ภาพชี วิตของคนไทย ครัง้ ล่าสุด นี ้ เริ่ม จัด เก็ บ ตั้ง แต่เดื อนธัน วาคม 2559 ถึง เดื อ น
กุม ภาพัน ธ์ 2560 โดยมี ก ารปรับ ปรุ ง ข้อ ค าถามและเครื่ อ งชี ้วัด ให้ส อดคล้อ งกับ แผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก 5 ปี สาหรับการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 นี ้ เป็ นปี
แรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีทงั้ หมด 5 หมวด
31 ตัวชีว้ ดั ซึ่ง 5 หมวดดังกล่าว ประกอบด้วย หมวดที่ 1 สุขภาพ หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม หมวด
ที่ 3 การศึกษา หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ และหมวดที่ 5 ค่านิยม
ในประเด็นของผูส้ งู อายุท่ีมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีนนั้ ภายใต้บริบทและนัยของวัฒนธรรม
ไทยและพระพุท ธศาสนา ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ค วามหมายว่า คุณ ภาพชี วิต
หมายถึง อิส รภาพและการหลุดพ้นจากความบีบคัน้ แยกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กาย
(physical) จิต (mental) สังคม (social) ปัญญา (wisdom) (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. 2549)
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ภาพประกอบ 4 แนวคิดคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ
ที่ม า: ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร. (2549). สวัสดิการผู้สูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิ บตั ิงาน
สังคมสงเคราะห์ (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2). หน้า 82
โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนัน้ แปรผันไปตามแนวคิด
และการให้ค วามหมายของแต่ล ะบริบ ทของสัง คมผ่านมุม มองการรับ รู ข้ องปั จ เจกบุค คลและ
ค่านิยมของสังคมที่ให้ความหมายร่วมกัน ดังนัน้ จึงเป็ นที่มาของผูว้ ิจยั ที่จะศึกษาทาความเข้าใจถึง
การให้นิยาม ความหมายของคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในบริบทที่สนใจศึกษา เพื่อนาไปพัฒนา
เป็ นโปรแกรมในการจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุตอ่ ไป
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ผ่านมาข้างต้น เป็ นการศึกษาถึง คุณภาพชีวิต (quality of life) ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่ง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ นับได้ว่าเป็ นตัวแปรหลัก หรือตัวแปรตามในงานวิจยั อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมาย
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หลักของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ที่มีประสิทธิผล
และสอดคล้อ งกับ บริบ ทของผู้สูง อายุ ดัง นั้น ตัว แปรอิ ส ระที่ จ ะส่ ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต นั่น คื อ
โปรแกรมการพัฒนาฯ หรืออาจกล่าวได้ว่า ตัวปั จจัยสาเหตุท่ีจะทาการสืบค้นและศึกษาต่อไปใน
งานวิจยั นัน้ จะเป็ นตัวกาหนดเพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของผูส้ ูงอายุท่ีสนใจศึ กษา
ดังนัน้ ในหัวข้อต่อไปนีจ้ ะทาการรวบรวมและประมวลเอกสารที่เกี่ ยวกับปั จจัยส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็ นประโยชน์ และใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุท่ีมีประสิทธิผลซึ่งเป็ นจุดมุง่ หมายหลักของการศึกษาครัง้ นี ้
จากการศึ ก ษาค้น คว้า และรวบรวมเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ า ง ๆ ที่
ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนัน้ มีอยู่ดว้ ยกันหลากหลาย ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับแนวคิด
และกรอบทฤษฎีท่ีใช้ในการกาหนดตัวแปร หรือชุดตัวแปรตามแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถจัดกลุ่มตัว
แปรอิสระให้เป็ นกลุ่มตัวแปรเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์อภิ
มานของ นริสรา พึ่งโพธิ์ สภและฐาศุกร์ จันประเสริฐ (2556) ใช้แนวคิดทฤษฎี ปฏิ สัม พันธ์นิยม
(interactionism model) เป็ นกรอบในการจัดกลุ่มตัวแปรสาเหตุ/ปั จจัย ลักษณะทางจิตและสังคม
(psycho-social characteristics) ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ ประกอบไปด้วย 1) กลุ่ม
ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคม 2) กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม 3) กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ 4) กลุม่ ปัจจัยด้านชีวสังคมและภูมิหลัง ซึ่งงานวิจยั ชิน้ นีม้ ีความโดดเด่นในแง่ของ
การอธิบายปัจจัยสาเหตุในรูปของกลุ่มปัจจัย ซึ่งเมื่อเทียบกับงานวิจยั อื่น ๆ โดยทั่วไปมีไม่มากนักที่
จะอธิบายถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในลักษณะนี ้ โดยส่วนใหญ่มกั จะใช้ตวั แปร
ปั จจัย/สาเหตุเดี่ยว ๆ เสียมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2554:
43-48) ที่กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ
พัฒนาเป็ นกรอบแนวคิด ได้ว่า มีกลุ่มปั จจัย 3 กลุ่ม ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ได้แก่
กลุ่มปั จจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว และด้านชุมชน แต่น่ าเสียดายที่ผูว้ ิจยั ไม่ได้นามาศึกษาใน
ลัก ษณะตัวแปรสาเหตุพ หุระดับ (multi-level) อย่างไรก็ ดี งานวิจัย อื่ น ๆ พบว่าตัวแปรปั จ จัย /
สาเหตุ ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มี ม ากมาย เช่น ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ การพึ่ ง ตนเอง พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ ความเชื่ อ ใน
ความสามารถตนเอง ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว การเข้าร่วม
กิจกรรมในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม การเป็ นสมาชิกของสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การ
มีบทบาท สัมพันธภาพในชุมชน การได้รบั ข่าวสาร การรับรูป้ ระโยชน์ของการมีคณ
ุ ภาพชี วิต เป็ น
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ต้น (ศรีเมือง พลังฤทธิ์. 2547; จินตนา ศรีธรรมา. 2549; กฤษณ์ วงศ์เกิด. 2550; วิภาวรรณ ลิขิต
เลิศลา้ . 2551; สมพร ชัยอยุทธ์. 2552; ศิรนิ ชุ ฉายแสง. 2553)
จะเห็นได้ว่าตัวแปรปั จจัย/สาเหตุ บางตัวมีความคาบเกี่ยวหรือซ้อนทับกัน ทัง้ นีต้ อ้ ง
พิจารณาถึงนิยามปฏิบตั ิการในการให้ความหมายของตัวแปรของแต่ละงานวิจยั ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงให้
ความสาคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยหาข้อสรุปบูรณาการระหว่างวิธีการวิจยั ทัง้ ทางเชิง
คุณ ภาพและเชิงปริมาณ เพื่ อทาความเข้าใจถึงขอบเขตของตัวแปรตามหลักของงานวิจัยครัง้ นี ้
แล้วจึงนาสารสนเทศนีม้ าประกอบการพิจารณาคัดสรรตัวแปรปัจจัย/สาเหตุท่ีได้จากการอิงบริบทที่
เหมาะสม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุตอ่ ไป
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วิธีวิทยาคิว (Q Methodology
วิธีวิทยาคิว เป็ นวิธีวิทยาการวิจยั แบบหนึ่ง ที่ให้ความสาคัญต่อ การศึกษาสภาวะจิตวิสยั
(subjectivity) ทัง้ ในระดับบุคคลและชุมชน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึน้ ผูว้ ิจยั จึงได้
เรียบเรียงเนือ้ หา เพื่อทาความเข้าใจ โดยสังเขป ดังนี ้
แนวคิดและความเป็ นมาของวิธีวิทยาคิว
วิธี วิ ท ยาคิ ว นี ้เป็ น วิ ธี ก ารที่ ถูก คิ ด ค้น ขี น้ มาในปี ค.ศ. 1953 โดย วิ ล เลี ย ม สตี เฟนสัน
(William Stephenson) นัก ฟิ สิ ก ส์แ ละนั ก จิ ต วิ ท ยา ที่ ท าการน าเสนอครั้ง แรกในจดหมายชื่ อ
"nature" ในปี 1935 จากนัน้ ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน "Correlating Persons Instead of Tests"
(Stephenson. 1935; 1936; 1939; 1955) ในปี 1935 และมี ง านชิ น้ ต่า ง ๆ ออกมา ในปี 1936
และ 1939 ในชื่อ "The Foundations of Psychometry: Four Factor Systems" และร่วมกับ Cyril
Burt ในชื่อ “Alternative Views on Correlations between Persons” ตามลาดับ จนในปี 1955 ที่
งานของเขาทัง้ สองแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั คือ " The Study of Behavior: Q-Technique and Its
Methodology"
วิธีวิทยาคิวนี ้ เป็ นการผสมผสานเทคนิคเพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยพิจ ารณาว่าพฤติกรรมของมนุษ ย์เป็ นผลรวมจากความคิดและการ
ปฏิ บัติ ในกระบวนการประกอบด้วยหลายขั้น ตอน รวมกัน เรีย กว่า เทคนิ ค คิว (Q technique)
หลัก การ คื อ ให้ผู้ต อบจัด กลุ่ม ข้อ ความออกเป็ นกลุ่ม ๆ โดยแต่ ล ะกลุ่ม จะถูก ก าหนดระดับ
ความสาคัญ ไว้ เรียกว่า การจัดอันดับแบบคิว (Q sort) และนาข้อมูลที่ ได้จ ากการจัดอันดับ มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เช่น วิเคราะห์จดั อันดับความสาคัญโดยนับความถี่ หา
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สหสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยหาค่าความสาคัญแบบจัดอันดับ (rank correlation) หรือที่เรียกว่า
วิธีวิทยาอาร์ (R methodology) และวิเคราะห์แยกกลุ่มผูต้ อบโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นต้น
(จินตนา ธนบิบลู ย์ชยั . 2537: 21-22; อมรทิพย์ อมราภิบาล. 2542: 38-39)
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ขั้นตอนของวิธีวิทยาคิว
ในการนาวิธีวิทยาคิวมาใช้ในการศึกษาสภาวะจิตวิสยั นัน้ มีขนั้ ตอน ดังนี ้ (Kerlinger.
1986: 508-511; สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รัฐ สิ น ธุ์ ; และกรรณิ ก าร์ สุ ข เกษม. 2550: 12-22; อมรทิ พ ย์
อมราภิบาล. 2542: 39-43; จินตนา ธนบิบลู ย์ชยั . 2537: 22-32)
1. ขั้นเตรียมข้อมูล
เพื่อการจัดอันดับแบบคิว (generating Q items) คือการรวบรวมประเด็นข้อมูลโดย
การระดมความคิดเห็น หรือสร้างขึน้ มาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา
(concourse) และนาประเด็นที่รวมได้นนั้ มาบันทึกลงบนบัตร ที่เรียกว่า บัตรคิว หรือบัตรรายการ
(Q cards)
2. ขั้นการจัดอันดับแบบคิว (Q sorting)
โดยผูต้ อบจัดกลุ่มบัตรรายการเป็ นกลุ่ม ๆ ตามความรูส้ ึก หรือความคิดเห็น ด้วยการ
อ้างอิงตน (self-reference) แต่ละกลุ่ม/กอง ของบัตร จะบอกระดับความสาคัญไว้ อาจเป็ นตัวเลข
หรือตาแหน่ง หรืออันดับความสาคัญ (rank order) หรือ อาจบอกด้วยเกณฑ์เชิงคุณภาพ เช่น เห็น
ด้วยอย่างมากที่สดุ ไปจนถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ
การแยกกอง/จัดกลุม่ บัตรรายการที่มีการกาหนดการกระจายข้อความคิวแต่ละกองไว้
ก่ อ นล่ วงหน้า (prespecified distribution) มี ก ารกระจายแบบอิ ส ระหรื อ ใกล้เคี ย งกับ โค้ง ปกติ
(quasi normal distribution) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ค่ า สถิ ติ มี ค วามแกร่ง มากกว่ า (Stenner; Watts; &
Worrell. 2010; Akhtar-Danesh; & Baumann. 2008; Valenta; & Wigger. 1997; เศรษฐวิช ญ์
ชโนวรรณ. 2552; จินตนา ธนวิบลู ย์ชยั . 2537) วิธีนีเ้ รียกว่า การกระจายแบบถูกกาหนด (forced
distribution) แต่ถา้ ไม่มีการกาหนดจานวนบัตรรายการในแต่ละกองไว้ก่อน และปล่อยให้มีการ
กระจายเป็ นแบบอิสระหรือ จะเรียกว่า การกระจายแบบไม่ถกู กาหนด (unforced distribution)
ในปั จจุบนั วิทยาการด้านการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก ทาให้มีการประยุกต์การเรียง
บัต รรายการบนอิ น เตอร์เ น็ ต ที่ เ ป็ นลัก ษณะ web-based โดยให้ป้ อ นข้อ มู ล ลงบนเว็ บ แทน
บัตรรายการแต่ละข้อ จากนั้นทาการจัดเรียงและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นได้บนเว็บไซต์ได้ ที่ QSorting with WebQ (http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/webq/)
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ภาพประกอบ 5 การเรียงบัตรรายการ 90 ใบ แบบถูกกาหนดของคน 1 คน
ที่ ม า : ป รั บ ป รุ ง จ า ก Fred N. Kerlinger. (1 9 8 6 ). Foundations of Behavioral
Research. p. 509
ตัวเลขบนแต่ละกอง คือ จานวนบัตรรายการที่ถกู กาหนดให้นามาเรียงในแต่ละกอง
ตัวเลขด้านล่างของแต่ละกอง คือ คะแนนความสาคัญ ประจากองข้อความแต่ละกอง ใน
ที่นีเ้ รียงลาดับจากน้อยที่สุดคือ 0 เมื่อผูเ้ รียงบัตรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความบนบัตรรายการ
และมีคา่ มากที่สดุ คือ 10 เมื่อผูเ้ รียงบัตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความบนบัตรรายการ
3. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและคานวณหาค่าสถิตติ ่าง ๆ
ข้อมูล ที่ ได้จากขัน้ ตอนการเรียงบัตรรายการนั้น สามารถนามาแปลงค่าต่าง ๆ วิธี
วิทยาคิวมีศกั ยภาพในการนาค่าที่ได้ไปคานวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เช่น
1) ความถี่ หรือฐานนิยม (mode) เพื่อวิเคราะห์ว่าประเด็นใดบ้างที่เป็ นความสาคัญ
อันดับต้น ๆ โดยทาการแจงนับว่าในแต่ละประเด็นมีผู้ตอบ จัดความสาคัญ ไว้เป็ นอันดับต่าง ๆ
จานวนเท่าใด ประเด็นที่มีผตู้ อบจานวนมาก จัดไว้ว่าเป็ นความสาคัญอันดับต้น ๆ ถือว่าเป็ นเรื่องที่
มีความสาคัญ
2) การหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation) เพื่อวิเคราะห์ว่า บุคคลใดบ้างในกลุ่ม (P set)
ที่มีรูปแบบการจัดเรียงที่คล้ายคลึงกัน เป็ นวิธีหาค่าความสาคัญแบบจัดอันดับ (rank correlation)
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3) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เนื่องจากสามารถหาค่าสหสัมพันธ์
ใด ดังนัน้ จึงสามารถเตรียมเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ โดยทาการจัดกลุ่มของความคิดเห็นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วนกัน และใน
ขณะเดียวกัน จะแยกมุม มองที่ มี ค วามแตกต่างออกจากกันเป็ นกลุ่ม ได้ ช่วยชี ใ้ ห้เห็นถึ งความ
แตกต่างของมุมมอง (distinct viewpoints) ได้ดว้ ย
4) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) เพื่ อวิเคราะห์ว่าในแต่ละ
ประเด็นมีผตู้ อบให้อนั ดับความสาคัญไว้กระจายกันอย่างไร ดูจากค่าเฉลี่ยว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญหรือไม่ นั่นเอง
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ตัวอย่างต่อไปนีแ้ สดงให้เห็นถึง การหาค่าสหสัมพันธ์ เป็ นการหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างบุค คล หรือ จัด กลุ่ม คนที่ มี รูป แบบ การจัด เรีย งบัต รรายการที่ ส ะท้อ นความคิ ด เห็ น ที่
คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ จะเสนอการเรียงลาดับบัตรแบบย่อ ในที่นีเ้ ป็ นการ
เรียงบัตร 10 ใบ จากบุคคล 4 คน ดังนี ้

ภาพประกอบ 6 การเรียงบัตรรายการ 10 ใบ แบบถูกกาหนดของคน 4 คน
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ตาราง 2 รูปแบบการจัดลาดับบัตรรายการของคน 4 คน
คนที่
บัตรข้อที่
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a

b

c

d

2
1
0
2
2
1
3
2
4
3

2
1
0
2
0
2
3
2
4
3

1
0
3
4
3
2
2
2
2
1

1
0
4
2
3
2
2
2
3
1

ตาราง 3 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากการเรียงบัตรรายการ 10 ใบ

a
b
c
d

a
1.00
.92
-.08
-.08

b

c

d

1.00
-.17
-.17

1.00
.75

1.00

ตามตาราง 3 พบว่า a และ b มีรูปแบบการเรียงบัตรรายการคล้ายคลึงกันมาก จึงทา
ให้มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .92 เช่นเดียวกันกับ c และ d ที่มีคา่ สหสัมพันธ์เป็ น .75 ส่วนบุคคลคูอ่ ่ืน
ๆ จะมีความสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 แสดงว่า รูปแบบการจัดเรียงบัตรรายการแตกต่างกันมาก คือ แทบ
ไม่สมั พันธ์กนั เลย และค่าเครื่องหมายติดลบ คือ มีทิศทางการเรียงบัตรรายการตรงข้ามกัน เช่นใน
ข้อเดียวกัน คนหนึ่งให้ความสาคัญมาก ส่วนอีกคนที่คกู่ นั นัน้ ให้ความสาคัญกับรายการข้อนัน้ น้อย

45
เป็ นต้น ข้อมูลตัวอย่างนี ้ แสดงให้เห็นชัดว่า กลุ่มคนถูกแบ่งเป็ น 2 กลุ่มชัดเจน ตามความคิดเห็น
(point-of-view) ของเขาเหล่านัน้
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การวิจัยผสานวิธี (mixed methods research)
ด้วยเหตุของความซับซ้อนของตัวแปรคุณภาพชีวิต ดังที่กล่าวไว้ในบทนาและบทที่ 2 แล้ว
นัน้ ประกอบกับจุดยื นกระบวนทัศน์ของผูว้ ิจัยที่ เป็ นแบบปฏิ บัตินิยม (pragmatism) ที่สนใจว่า
วิธีการใดที่สามารถให้ได้มาซึ่งคาตอบของคาถามการวิจยั และมีความเหมาะสม ก็จะใช้วิธีนนั้ ไม่
ว่าวิธีหรือเทคนิคนัน้ จะเป็ นแบบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพก็ตาม อีกทัง้ พิจารณาถึง ข้อได้เปรียบของ
การวิจยั ผสานวิธี ที่มีจุดเด่น คือ การบูรณาการในการแปลผลและตีความร่วมกั นระหว่างการวิจยั
เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ (Creswell. 2015; ดุษฎี โยเหลา. 2559) ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจยั จึง
ใช้การวิจยั ผสานวิธีเป็ นระเบียบวิธีในการศึกษาครัง้ นี ้
หากจะย้อ นไปถึ ง ความเป็ น มาของการวิจัย ผสานวิธี สามารถนับ ได้ป ระมาณ 25 ปี
(Ramlo. 2016: 29; Creswell. 2015: 1) ตัง้ แต่เวลานัน้ ได้มีจานวนบทความ หนังสือ และวารสาร
ที่ทุ่ม เทให้กับการใช้การวิจัยผสานวิธีได้รบั การเพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง (Tashakkori; & Newman.
2010) จึงถือได้วา่ การวิจยั ผสานวิธียงั มีประวัตไิ ม่ยาวนานและยังคงพัฒนาตนเองต่อไปข้างหน้า
ความหมายและลักษณะสาคัญของการวิจัยผสานวิธี
Creswell (2015: 2-3) อดี ต นายกสมาคม Mixed Methods International Research
Association (MMIRA) ได้ให้ความหมายการวิจยั ผสานวิธีว่า เป็ น วิธีการชนิดหนึ่งในการทาวิจัย
สาขาสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ที่ให้ผศู้ ึ กษาได้ทาการรวบรวมและ
บูรณาการทั้งข้อมูล เชิ งปริม าณและเชิ งคุณ ภาพ จากนั้นจึงทาการตีความ บนพื น้ ฐานของการ
ผสมผสานจุดแข็งของชุดข้อมูลทัง้ สองชนิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาการวิจยั
โดยมี ลักษณะส าคัญ กล่าวคือ 1) การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเป็ นไปเพื่อตอบปั ญหาการวิจยั 2) ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เคร่ง ครัด 3) มี ก ารผสมผสานหรือ บู รณาการข้อ มูล เชิ ง ปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพ ใช้ช นิ ด การ
ออกแบบที่เฉพาะเจาะจงของการวิจยั ผสานวิธี และมีการตีความการบูรณาการนัน้ 4) ในบางครัง้
กรอบการออกแบบการวิจยั จะอยูภ่ ายใต้ปรัชญาหรือภายใต้ทฤษฎีหนึ่งๆ
จะเห็นได้วา่ จุดสาคัญที่เห็นได้ชดั ของการวิจยั ผสานวิธี คือ การผสมผสานและการบูรณา
การ ซึ่ง Fetters และ Freshwater (2015) ได้เสนอกรอบความคิดที่ น่าสนใจ ว่า The 1 + 1 = 3
Integration Challenge ซึ่ ง พวกเขาได้อ ธิ บ ายเพิ่ ม เป็ นสมการว่ า qualitative + quantitative =
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more than the individual components หมายความว่า ผลรวมของ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จะได้ผลลัพธ์มากกว่าการรวมส่วนประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ดังนัน้ จึงทาให้ 1 + 1 ไม่เท่ากับ 2
จึงออกเป็ น 3 ดังสมการข้างต้นนี ้
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การจาแนกชนิดหรือแบบของการวิจัยผสานวิธี (designs or typology)
จากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ เกี่ ยวกับการวิจัยผสานวิธี พบว่า มีผูเ้ สนอแนวคิด การ
จาแนกชนิดหรือแบบของการวิจยั ผสานวิธีหลายท่าน ในที่นีข้ อนาเสนอแนวคิดหลักจาก 2 แนว
ได้แ ก่ แนวคิ ด การจัด ประเภทหรื อ แบบตามแนวทางของ Creswell (2015) และ Teddlie; &
Tashakkori (2009)
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การจาแนกแบบแผนตามแนวของ Creswell
Creswell ได้ให้แนวทางของแบบแผน (designs) ไว้ดว้ ยกัน 6 แบบแผน จาแนกเป็ น
2 ลั ก ษณ ะ ได้ แ ก่ แบบแผนขั้ น พื ้ น ฐาน (basic designs) และแบบแผนขั้ น สู ง (advanced
designs) ซึ่งแต่ละลักษณะสามารถจาแนกได้อีกเป็ น 3 แบบย่อย ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
แบบแผนขั้นพืน้ ฐาน (basic designs)
Creswell ได้ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า แบบแผนขั้น พื ้น ฐานนี ้ เป็ นแบบแผนที่ พ บได้
โดยทั่ ว ไปส่ ว นใหญ่ ใ นงานวิ จั ย แบบผสานวิ ธี ได้แ ก่ 1) convergent design 2) explanatory
sequential design 3) exploratory sequential design ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) Convergent design เป็ นแบบแผนที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการผสมผสานระหว่าง
ข้อค้นพบที่ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิ งคุณ ภาพ โดยที่การเก็ บและวิเคราะห์
ข้อมูลของการวิจยั ทัง้ สองส่วนแยกออกจากกัน เหตุเพราะความแตกต่างของข้อมูลเชิงลึก (insight)
ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะให้ความหมายและความเข้าใจคนละมุมมองกัน
ดังนั้นผลของการใช้แบบแผนนี จ้ ะเป็ น การช่วยเพิ่ม เติม ให้มี ความเข้าใจสมบูรณ์ม ากขึน้ ต่อข้อ
ค้นพบที่ได้ ในมุมมองที่ซบั ซ้อนได้มากขึน้ เนื่องจากผสมผสานมุมมองทัง้ ของเชิงปริมาณและเชิง
คุณ ภาพเข้าด้วยกัน มากไปกว่านัน้ แบบแผนนีย้ ังสามารถช่วยการตรวจสอบสามเส้าของข้อมูล
(validate) ได้อีกด้วย
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ภาพประกอบ 7 แบบแผนขัน้ พืน้ ฐาน - convergent design
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ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 37
2) Explanatory sequential design เป็ นแบบแผนที่มี จุดมุ่งหมายในการศึกษา
ปั ญหาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ โดยทาการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ตอนของการศึกษาปั ญหา
จากนัน้ จึงใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการอธิบายข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีการเชิง
ปริมาณในขัน้ ตอนก่อนหน้า สุดท้ายจึงสร้างข้อสรุปจากข้อค้นพบที่ได้ในขัน้ เชิงปริมาณและนาข้อ
ค้นพบในขัน้ ที่สองของเชิงคุณภาพมาอธิบายประกอบ

ภาพประกอบ 8 แบบแผนขัน้ พืน้ ฐาน - explanatory sequential design
ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 39
3) Exploratory sequential design เมื่ อ เข้า ใจในแบบแผนก่ อ นหน้า นี ้ ส าหรับ
แบบแผนนีจ้ ะคล้ายคลึงกัน แต่จะสลับในส่วนของเชิงคุณภาพมาเริ่มต้นก่อน คือ แบบแผนนีจ้ ะ ทา
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การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพในเริ่มแรก จากนัน้ นาข้อค้นพบที่ได้มาพัฒนา
เครื่องมือวัดหรือโปรแกรมจัดกระทาสาหรับการวิจยั เชิงทดลองในขัน้ ตอนที่สอง แล้วจึงเริ่มขัน้ ตอน
ที่สาม โดยทาการนาเครื่องมือวัดหรือโปรแกรมจัดกระทาที่ได้ในขัน้ ที่สองมาทดสอบ หรือ ใช้ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใหญ่กว่า โดยจุดประสงค์เพื่อสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ (generalize) หรือ
เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือหรือโปรแกรมจัด
กระทาที่ พัฒ นาขึน้ ในขัน้ ที่ ส อง โดยอาศัยผลของวิธี การเชิ งคุณ ภาพจากขั้ นแรกมาช่วยในการ
สรุปผล
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ภาพประกอบ 9 แบบแผนขัน้ พืน้ ฐาน - exploratory sequential design
ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 41
แบบแผนขั้นสูง (advance designs)
Creswell ได้แสดงความเห็นต่อจากแบบแผนขัน้ พืน้ ฐาน ว่า แบบแผนขัน้ สูงนีเ้ ป็ น
การต่อยอดและต่อเติมบางส่วนให้มีความซับซ้อนขึน้ จากแบบแผนขัน้ พืน้ ฐาน โดยแสดงตัวอย่าง 3
แบบแผนที่เป็ นที่ นิยมกัน ได้แก่ 1) intervention design 2) social justice design 3) multistage
evaluation design ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) Intervention design เป็ นแบบแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปั ญหาด้วย
การดาเนินการทดลองหรือการกระทาตัวแปรจัดกระทา โดยมีการเพิ่มส่วนของวิธีการเชิงคุณภาพ
เข้าไปในขัน้ ตอนต่าง ๆ ด้วย
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ภาพประกอบ 10 แบบแผนขัน้ สูง - intervention design
ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 44
2) social justice design เป็ นแบบแผนที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อการศึกษาปัญหาใด ๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ งภายใต้ก รอบแนวคิด ว่า ด้วยความเป็ น ธรรมในสังคม (social justice) โดยเชื่ อ มตัว
แนวคิดด้วยวิธีการศึกษาแบบผสานวิธี กรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่ เรื่อง
เพศ (เช่น สตรีนิยม) เชือ้ ชาติหรือชาติพนั ธุ์ ชนชัน้ ทางสังคม ความพิการ และอื่น ๆ โดยใช้แบบแผน
ขัน้ พืน้ ฐานเป็ นศูนย์กลาง เพิ่มเติมคือการใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดดังกล่าวเป็ นกรอบกาหนดเนือ้ หา ดัง
ตัวอย่างในภาพประกอบ 11 กรณีตวั อย่างที่ใช้เรื่อง เพศ เป็ นกรอบแนวคิดด้านเนือ้ หาในการศึกษา
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ภาพประกอบ 11 แบบแผนขัน้ สูง - social justice design
ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 45
3) multistage evaluation design เป็ นแบบแผนที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการประเมิน
ความสาเร็จของการนาโปรแกรมหรื อกิจกรรมไปใช้ในแห่งใดแห่งหนึ่ง ความว่า multistage หรือ
หลายขัน้ ตอน มีความหมายแฝง คือ แต่ละขัน้ ตอนของการศึกษานัน้ สามารถเป็ นอิสระจากกัน
สาเร็จได้โดยขัน้ ของตัวเอง ตัวอย่างตามภาพประกอบ 12 สามารถสรุปได้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1)
ระบุความต้องการจาเป็ นที่จะทาการประเมินและระบุสมาชิกของทีมที่จะทางานทาการประเมิน 2)
พิจารณาถึงแบบแผนขัน้ พืน้ ฐานที่จะใช้ในการประเมิน โดยทั่วไปที่พบบ่อย ๆ คือ กาหนดให้ใช้การ
ประเมินความต้องการจาเป็ น และแบบแผน exploratory sequential design 3) ระบุขนั้ ตอนของ
การประเมิ น ได้แก่ การประเมิ น ความต้องการจ าเป็ น การกาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี ในการ
ประเมิ น การกาหนดการวัดและเครื่องมื อที่ ใช้ การทดสอบผลของโปรแกรมโดยใช้การวัดและ
เครื่องมือ และสุดท้าย ติดตามผลเพื่ออธิบายถึงการทดสอบการนาไปใช้ของโปรแกรม 4) พิจารณา
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ว่าในแต่ล ะขัน้ ของการประเมิน ข้อมูลที่ จะถูกจัดเก็ บและวิเคราะห์นั้ นเป็ นเช่นไร เป็ นข้อมูลเชิ ง
ปริมาณหรือคุณ ภาพ หรือทัง้ สองประเภท 5) ดาเนินการประเมิน และปรับปรุ งตัวโปรแกรมและ
เครื่องมือที่ใช้ หากมีความจาเป็ น
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ภาพประกอบ 12 แบบแผนขัน้ สูง - multistage evaluation design
ที่ ม า : John W. Creswell. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods
Research. p. 47
การจาแนกชนิดตามแนวของ Teddlie; & Tashakkori
Teddlie; & Tashakkori (2009) เป็ นอีกผูห้ นึ่ง (คู่หนึ่ง) ที่มีช่ือเสียงและเป็ นที่ยอมรับ
ในประชาคมของวิธีวิจยั ผสานวิธี ทัง้ สองท่านได้ให้แนวทางของชนิด (typology) ไว้ดว้ ยกัน 4 ชนิด
จุดสาคัญของการจาแนก อยู่ท่ีจานวนในแต่ละช่วง (strand) ของการวิจยั และจานวนของเทคนิค
วิธี (method) ที่ใช้ สามารถสรุปได้เป็ นตารางเมตริกซ์ ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 4 การจาแนกชนิด (typology) ตามแนวของ Teddlie; & Tashakkori
ประเภทของ
การออกแบบ
Monomethod
design
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Monostrand Designs

Multistrand Designs

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 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)

Mixed methods Quasi-mixed monostrand designs
design
1. Monostrand conversion designs

ที่ 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
จากการทบทวนเอกสารและแนวคิดเกี่ ยวกับ การวิจัยผสานวิธี ดัง ได้ก ล่าวมาข้างต้น
ผู้วิ จั ย ได้อ อกแบบการวิ จั ย ในครั้ง นี ้ โดยประยุ ก ต์ใ ช้ก ารวิ จั ย แบบผสานวิ ธี ชนิ ด iterative
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sequential design โดยด าเนิ น การตามล าดั บ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว ง (two-strand sequential
mixed designs) เพื่อตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ให้ได้ครอบคลุมมากที่สดุ
ในล าดับ ถัดไป จะเป็ นการน าเสนอถึง กรอบแนวคิดที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้จ ากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ดังที่ได้นาเสนอมาก่อนหน้านี ้ ทัง้ หมด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสานวิธีเป็ นระเบียบวิธีในการดาเนินการวิจยั โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงตามลาดับ (two-strand sequential mixed designs) โดยมีกรอบแนวคิดในแต่ละ
ช่วง ดังนี ้
กรอบแนวคิดของการวิจัย ช่วงที่ 1

ภาพประกอบ 13 กรอบแนวคิดของการวิจยั ช่วงที่ 1

54
กรอบแนวคิดของการวิจัย ช่วงที่ 2

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ภาพประกอบ 14 กรอบแนวคิดของการวิจยั ช่วงที่ 2

55

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นี ้ ประยุกต์ใช้วิธีวิจยั แบบผสานวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรูใ้ นการพัฒนา
โปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของผู้สูงอายุท่ี เน้น บริบ ทเป็ น ส าคัญ ผู้วิจัยได้ออกแบบและ
ดาเนินการวิจยั แต่ละขัน้ ตอน ดังภาพประกอบ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ดาเนินการเป็ น 2 ระยะ ในระยะแรก ทาความเข้าใจ กาหนดนิยาม ความหมาย
มิตติ า่ ง ๆ หรือองค์ประกอบ รวมไปถึง ปั จจัยสาเหตุ และเงื่อนไขที่จะนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุ จากมุมมองคนนอกที่เกิดจากชุดความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ิ และความรูใ้ นการปฏิบตั ิดว้ ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีวิทยาคิว (Q Methodology) ในการผสานชุดความรูท้ ่ีได้กบั มุมมองจาก
คนใน คือ ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง ซึ่งเป็ นกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาในการวิจยั ระยะที่ 2 จะได้
เป็ นชุดความรู ท้ ่ีมีลักษณะออกแบบเฉพาะเหมาะกับบริบทผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง ที่สามารถ
นาไปพัฒนาเป็ นโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุตอ่ ไปในการวิจยั ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 2 เป็ นการนา “ความรู ”้ ที่ผสานกันทัง้ แบบความรู เ้ พื่ อการปฏิบัติ ความรู ใ้ นการ
ปฏิบตั ิ ความรูจ้ ากมุมมองคนนอก และความรูจ้ ากมุมมองคนในที่ได้ในการวิจยั ในช่วงที่ 1 ผนวก
เข้ากับปั ญหาและความต้องการที่สาคัญและเร่งด่วนที่ได้มาจากการประเมินความต้องการจาเป็ น
ด้วยการจัดสนทนากลุม่ กับบริบทผูส้ งู อายุของชุมชนวัดบางปรง ในการวิจยั ระยะที่ 3 จากนัน้ จึงทา
ตรวจสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรมที่พัฒ นาขึน้ ในการวิจยั ระยะที่ 4 ซึ่งเป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยการนาโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะไปทดลองใช้กบั กรณีตวั อย่างผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมที่สร้างขึน้ โดยวัดคะแนนความก้าวหน้า (gain score) ด้วยแบบ
ประเมินคุณ ภาพชีวิตผูส้ ูงอายุขององค์การอนามัยโลก และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ก่อนและหลังการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัยช่วงที่ 1
ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการวิจยั ในช่วงนี ้ ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การท าความเข้ า ใจ นิ ย ามความหมาย องค์ป ระกอบ รวมถึงปั จจั ย
สาเหตุและเงือ่ นไขคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สาหรับระยะที่ 1 นี ้ เป็ นการใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ิ และความรูใ้ นการปฏิบตั ิ จากกลุ่มเป้าหมาย
2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น ผูส้ ูงวัยอย่างมีพลัง (active
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ageing) ได้จ ากการเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposeful) ที่ ได้ม าจากทะเบี ย นรายชื่ อ
วิทยากร/ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นผูส้ งู อายุ จากกรมกิจการผูส้ งู อายุ (2015) และคาแนะนาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา การวิจยั ในระยะนีผ้ วู้ ิจยั มีเป้าหมายต้องการผสานชุดความรู ท้ งั้ สอง ซึ่งผลที่ได้จะเป็ นชุด
ความรูท้ ่ีมอง “คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ” จากมุมมองคนนอก (etic view) ก่อนที่จะนาชุดความรูน้ ีไ้ ป
ประกอบชุดความรูท้ ่ีมองคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากคนใน ในระยะที่ 2 ของการวิจยั ต่อไป
สาหรับการเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ขอ้ มูลนัน้ มีเกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria)
ดังต่อไปนี ้
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การกาหนดผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
ผู้วิจัย ทาการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยหลัก การที่ ว่า ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้
ข้อ มู ล ได้ดี แ ละเป็ นประโยชน์ม ากต่อ การวิ จัย (information-rich) (Patton. 1990: 169) โดยมี
คุณ สมบัติ คือ เป็ นผู้มี ความรู ค้ วามชานาญ หรือจบการศึกษาในด้านที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ มี
ประสบการณ์การทางาน หรือเป็ นผูป้ ฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ ไม่ต่ากว่า 10 ปี สนใจใน
ประเด็นที่ผวู้ ิจยั ศึกษาสนใจ และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล ดังรายนามปรากฏต่อไปนี ้
ตาราง 5 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ สาหรับช่วงที่ 1 ระยะที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญ

ตาแหน่ง/หน้าที/่ ความชานาญ

- กรรมการบริหารที่พกั ผูส้ งู อายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
- อนุกรรมการอานวยการอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้าน
ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาชีพและการทางานสาหรับผูส้ งู อายุ และกรรมการปฏิรูประบบ
รองรับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุของประเทศไทย
- อาจารย์และนักวิจัย ผู้เชี่ ยวชาญด้านผู้สูง อายุ คณะสัง คม
รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์และนักวิจยั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู ้
รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล
ตลอดชีวิตในผูส้ งู อายุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการจั ด
รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยสาหรับ
ผูส้ งู อายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร
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การกาหนดผู้สูงวัยอย่างมีพลังเป็ นผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
ผูว้ ิจัยทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง แบบ sampling special or unique cases
(Teddlie; & Yu. 2007) รายนามปรากฏในตาราง 6 มีเกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) คือ
1. เป็ นผูม้ ีอายุเกิน 60 ปี ขนึ ้ ไป ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
2. ไม่ทพุ ลภาพ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่ วยปรากฏให้เห็นชัดเจน
3. มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น เป็ นสมาชิกของชมรม สมาคม มูลนิธิ
ฯลฯ หรือมีกิจกรรมในชุมชนในลักษณะบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่ืน
4. มีช่ือเสียงและผลงานเป็ นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ทาประโยชน์ให้แก่ผูอ้ ่ืนและ
สังคม หรือได้รบั รางวัลทางสังคม ทัง้ ระดับชุมชนหรือระดับชาติ
5. ยินดีให้ความร่วมมือในการทาวิจยั ครัง้ นี ้
ตาราง 6 ผูส้ งู วัยอย่างมีพลังในการให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ สาหรับช่วงที่ 1 ระยะที่ 1
ผู้สูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing)

อายุ (ปี )

นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช

94

นางธิดา ศรีไพพรรณ์

77

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

69

ตาแหน่ง/หน้าที/่ ความชานาญ
- ผูส้ งู อายุแห่งชาติ ปี 2562
- ป ระธาน ก รรม ก าร มู ล นิ ธิ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ผูส้ งู อายุไทย
- เลขาธิ ก ารสภาผู้สูง อายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ และผูอ้ านวยการ
แผนงานผู้ สู ง อายุ ส านั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- กรรมการ มู ล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จัย
และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย
- ผูอ้ านวยการศูนย์ศตวรรษิกชน
และที่ปรึกษา

58
สาหรับจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ สองกลุ่มนัน้ ผูว้ ิจยั
หยุดการเก็บข้อมูลเมื่อข้อมูลอิ่มตัว (saturation) ในที่นีเ้ มื่อสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน และผูส้ ูง
วัยอย่างมีพลัง 3 ท่านไปแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2561
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การเตรียมตัวผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
ในขัน้ นี ้ ถือว่ามีความสาคัญมากไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าขัน้ กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
เหตุเพราะ หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ไม่เห็นความสาคัญ ของการวิจัย อาจทาให้ท่านให้เวลาไม่
เต็มที่ก็เป็ นได้ ดังนัน้ ในขัน้ นี ้ จึงต้องสร้างความเข้าใจกับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ อธิบายจุดประสงค์
ขัน้ ตอนต่างๆ ของการวิจยั เวลาที่ตอ้ งใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของงานวิจยั เน้นยา้ ถึงความ
จาเป็ นและความสาคัญ ของการที่ตอ้ งให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ให้ขอ้ มูล ข้อดีของการเตรียมผูใ้ ห้
ข้อมูลสัมภาษณ์อีกประการ คือ ทาให้ท่านได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและ
เตรียมความคิดล่วงหน้า ซึ่งทาให้ขอ้ มูลที่ได้มามีความเชื่อถือมากยิ่งขึน้
ผูว้ ิจยั เตรียมตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ โดยการติดต่อทาบทาม นัดวัดเวลาเพื่อขอเข้า
พบ และนาส่งเค้าโครงปริญ ญานิ พ นธ์ รวมถึงข้อคาถามที่ เป็ นแนวสัม ภาษณ์ให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
สัม ภาษณ์ล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมและความยินยอมของผูใ้ ห้
ข้อมูลสัมภาษณ์แต่ละท่าน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้แนวคาถามที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเป็ นโครงสร้า งของการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ใ ห้ข้อ มู ล สัม ภาษณ์ ทั้ง สองกลุ่ ม ซึ่ ง มี
รายละเอียดหลักคล้ายกัน แต่มีรายละเอียดบางส่วนต่างกัน เพราะสาหรับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
กลุ่มที่เป็ นผูส้ ูงวัยอย่างมีพลังนัน้ จะเน้นถึงความรู ส้ ึก ความคิด การรับรู ้ และประสบการณ์ เพื่อ
ถอดบทเรียน/ความรูท้ ่ีฝังลึก (tacit knowledge) ออกมาซึ่งเป็ นความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อสิน้ สุดการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะนาเทปเสียงที่บนั ทึกมาถอดเทป ประกอบกับบันทึก
การสัมภาษณ์ และบันทึกภาคสนาม (field note) จากนัน้ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ตามระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (grounded theory) โดยการกาหนดรหัส (coding)
แบบบรรทัดต่อบรรทัด (line by line coding) การวิเคราะห์จ าแนกประเภทข้อมูล (typological
analysis) ชนิ ด การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ค า(สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช . 2549: 69-90) เหตุ เ พ ราะเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริม าณ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
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(รัตนะ บัวสนธ์, 2551. หน้า 198) เพื่ อค้นหาความหมายร่วมกัน (domain analysis) โดยการทา
ดัชนี ขอ้ มูล เชิงตีความ (interpretative index) ทดลองเขียนประโยค (statement) สร้างข้อเสนอ/
สรุปชั่วคราว (proposition) และสร้างบทสรุป (drawing conclusion) ตามแนวทางของ Charmaz
(2006) ประกอบกับ การใช้ก ารวิเคราะห์เนื อ้ หา (content analysis) ซึ่ง มี ลัก ษณะเด่น ของการ
วิเคราะห์คือการแสดงปริม าณ หรือความถี่ (word frequency count) ในทางการวิจัยผสานวิธี
เรี ย กว่ า Quantitizing (Teddlie; & Tashakkori. 2009: 146, 150) ท าการตรวจสอบ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงานวิ จั ย (trustworthiness) ด้ว ยการตรวจสอบกั บ กลุ่ ม เพื่ อ นนั ก วิ จั ย (peer
debriefing) (องอาจ นัยพัฒน์. 2551: 252) ในที่นี ้ ได้แก่ อาจารย์ ดร. ชวิตรา ตันติมาลา อาจารย์
ประจ าสาขาวิ ช านวัต กรรมการจัด การทางวัฒ นธรรม คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระยะที่ 2 การใช้วิธีวิทยาคิวในการกาหนดมุมององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั โดยมีการวิจยั ระยะที่ 2 นี ้ เข้ามาร่วมด้วย มีเป้าหมายเพื่อนาชุด
ความรูใ้ นระยะที่ 1 ซึ่งมาจากมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญ ถือได้วา่ เป็ นมุมมองของคนนอก มาผนวกเข้า
กับชุดความรูอ้ ีกชุดหนึ่งซึ่งมาจากมุมมองของคนในที่เป็ นคน (ผูส้ งู อายุ) ในบริบทชุมชนวัดบางปรง
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาทั่วไป (laypersons) คาถามคือ แล้ววิธีการ (method) ใด ที่มีความเหมาะสม
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี ้ การใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งเช่นกันที่จะ
ได้มาซึ่งชุดความรู ท้ ่ีมาจากมุมมองของคนใน หากแต่ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่มี ความเป็ นวัตถุวิสัย
(objective) ในเชิ งปริม าณที่ จ ะช่วยให้ได้ความรู ท้ ่ี เมื่ อนาผสานกันแล้ว จะช่วยให้ไ ด้ความรู ท้ ่ี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่า ชุดความรูจ้ ากคนนอกหรือจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพียงชุดเดียว
วิธีการนัน้ คือ วิธีวิทยาการคิว ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ คือ เชื่อมโยงระหว่างการนาความเป็ นจิต วิสยั (subjective) ให้ถ่ายทอดสื่อสารออกมาด้วยการอ้างอิงตนเอง (self-reference) จากการเรียง
บัตร (card sorting) มาแปลงในเชิ งวัตถุวิสัย (objective) โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แบบคิว (Q-factor analysis) ที่เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนถึงลักษณะของคนที่
มีมมุ มองเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ออกเป็ นกลุม่ ๆ (จัดคน) ซึ่งการให้ลกั ษณะความหมายนี ้
จะตรงกัน ข้าม (converse) (Stephenson. 1986; Brown. 1980) กับ การวิเคราะห์องค์ป ระกอบ
แบบ R (R-factor analysis) ที่ พ ยายามลดจ านวนตัว แปร หรื อ จัด กลุ่ ม ตัว แปร (จัด ตัว แปร)
(Kerlinger. 1986; นงลักษณ์ วิรชั ชัย . 2542; ดุษฎี โยเหลา. 2543) โดยใช้คนจานวนมาก ๆ จาก
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ประชากร (population) และในบางกรณี ใช้เพื่ อ การสร้างเครื่อ งมื อ วัด (Kerlinger. 1986: 569)
ในขณะที่ วิ ธี วิ ท ยาคิ ว ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ค นจ านวนมาก (Ramlo. 2011; 2015; 2016; สุ ช าติ
ประสิ ท ธิ์ รัฐ สิ นธุ์; และกรรณิ การ์ สุขเกษม. 2550) และเหตุผลที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่งที่ ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีวิทยาคิวที่เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะช่วยในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน (methodological triangulation) [คุณภาพ (ระยะที่ 1) – ปริมาณ
(ระยะที่ 2)] และด้านแหล่ง ข้อ มูล ที่ ต่างกัน (data triangulation) [คนนอก (ระยะที่ 1) – คนใน
(ระยะที่ 2)]
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิจยั ระยะที่ 2 ด้วยการใช้วิธีวิทยาคิวในการศึกษามุมมองคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุ จากบริบทคนในผูส้ งู อายุของชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การใช้วิธีวิทยาคิวในการกาหนดองค์ประกอบ
ในขัน้ นี ้ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอขัน้ ตอนของวิธีดาเนินการวิจยั ด้วยเทคนิควิธีวิทยาคิว ควบคู่
กับการอ้างอิงถึงการวิจยั ในระยะที่ 1 ประกอบกัน ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ กาหนดเนือ้ หาสาระ
2. ขัน้ พัฒนาชุดคิว
3. ขัน้ คัดเลือกชุดบุคคล
4. ขัน้ แยกและเรียงข้อความคิว
5. ขัน้ วิเคราะห์และตีความ
1. ขั้นกาหนดเนือ้ หาสาระ
ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์และข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ทงั้ สองกลุ่ม ที่ได้มาจากผูใ้ ห้
ข้อมูลกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มที่เป็ นผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง มาสร้างเป็ นข้อสรุปร่วม นาสารสนเทศที่
ได้ในระยะที่ 1 ในประเด็น ก) นิยามความหมายคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ และ ข) องค์ประกอบ
หรือมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ มาใช้ในการกาหนดเนือ้ หาสาระ (concourse) ของ
ชุดคิว ให้ครอบคลุมเนือ้ หาสาระของคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
จากการตีความ สังเคราะห์และจัดกลุ่มความหมายที่ได้จากการวิจยั ในช่วงที่ 1 ระยะ
ที่ 1 ได้ความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ ทัง้ หมด 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ 1)
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ คือการได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุคือ การมี
สมรรถนะของร่างกายและมีสขุ ภาวะซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ 3) คุณภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุ คือ การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผสู้ งู อายุเห็นคุณค่าของ
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2. ขั้นพัฒนาชุดคิว
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดโครงสร้างและสร้างข้อคาถามของชุดคิว
ในขัน้ นี ้ ผูว้ ิจัย เริ่มจากการจัดทาโครงสร้างชุดคิว เพื่อเป็ นกรอบในการสร้างข้อ
คาถามสาหรับข้อความคิว (statement) และกาหนดจานวนข้อคาถามในการวัดแต่ละกลุ่มประเภท
คุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุตามมุมมององค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยขัน้ ที่ 1 ระยะที่ 1 ดังตาราง
โครงสร้างต่อไปนี ้
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ตาราง 7 โครงสร้างตามมุมมององค์ประกอบและจานวนข้อความคิว
มุมมององค์ประกอบ
1) คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ คือ การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ
2) คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ คือ การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสขุ ภาวะ
3) คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ คือ การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม
4) คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ คือ การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เหมาะสม รวมถึงสังคมเสมือน
รวม

จานวนข้อ
19
14
12
17
62

ตามตาราง 7 จะเห็นว่าจานวนข้อความในแต่ละด้านของมุมมององค์ประกอบจะ
มีจานวนไม่เท่ากัน ทัง้ นีเ้ พราะผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 นัน้ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สัมภาษณ์ทงั้ 2 กลุม่ ให้นา้ หนักความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากัน สังเกตได้จากความถี่
ที่พูดถึงในแต่ละเรื่องนัน้ ๆ และนา้ เสียงประกอบกัน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสร้างข้อความคิว ให้มีจานวน
ข้อไม่เท่ากันในแต่ละด้าน ตามนา้ หนักความสาคัญดังตาราง 7 รวมทัง้ สิน้ 62 ข้อความ
มโนทัศน์ของวิธีวิทยาคิว ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับชุดคิว (Q set) เพราะถือว่า
เป็ นตัวอย่าง (sample) ดังนั้น ชุดของข้อ ความคิว นั้นเป็ น ตัวแทน (represent) ของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (sample size) หากเที ยบกับ วิธีวิจัยเชิ งปริม าณ (Ramlo. 2016: 31) และยังพบอี กว่า
หลาย ๆ ครัง้ จะมี ก ารเรีย กชุด คิ ว ว่า ตัว อย่ า งคิ ว (Q sample) (Stephenson. 1986; Paige &
Morin. 2016: 1-15; Ramlo. 2015: 210-11, 220; 91, 95, 97-129)

62

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ก่อ นการน าชุด คิว ไปใช้ง าน ผู้วิ จัย แสดงหลัก ฐานความเที่ ย งตรงตามเนื อ้ หา
(content-related evidence of validity) ด้วยการนาข้อความคิวที่สร้างขึน้ ไปตรวจสอบเพื่อหาค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (index of consistency: IOC) ด าเนิ น การโดยน าไปตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก 2 กลุ่ม จานวน 5 ท่าน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ของช่วงที่ 1 ระยะที่ 1
ทัง้ กลุ่มผูส้ ูงวัยอย่างมีพลังและผูเ้ ชี่ยวชาญ ในที่นีเ้ รียกว่า “กลุ่มเดิม” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครัง้ หนึ่ง (members’ check) จานวน 3 ท่าน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบ mixed methods
ชนิ ด purposive random sampling (Teddlie; & Yu. 2007) ส่วนกลุ่ม ที่ 2 ในที่ นี เ้ รีย กว่า “นอก
กลุ่มเดิม” คือ บุคคลที่มีลกั ษณะคุณสมบัติเช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญในช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 แต่ไม่ใช่
คณะบุคคลของ “กลุ่มเดิม” จานวน 2 ท่าน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบ purposive random
sampling ผู้วิจัยใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าจากการใช้ผูพ้ ิจ ารณาข้อมูลที่ แตกต่างกัน
(investigator triangulation) (สุ ภ างค์ จัน ทวานิ ช . 2549: 32-35; 2559:129-130) เพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอีกด้วย สรุปรายละเอียดดังตาราง 8
ตาราง 8 ผูต้ รวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาของการพัฒนาชุดคิว
จานวน
3
2

รายนาม
แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร
รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คาหอม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

สถานะกลุม่
กลุม่ เดิม
นอกกลุม่ เดิม

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ในการคัดเข้า
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถื อ ของข้อมูลและความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาของ
การพัฒนาชุดคิว พบว่า จากข้อความคิวจานวน 62 ข้อ ได้คา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 16 ข้อความ
เท่ากับ 0 จานวน 3 ข้อความ ค่า IOC ระหว่างค่าติดลบ (IOC < 0) ถึงค่าน้อยกว่า 0.5 จานวน 4
ข้อ ความ และค่า IOC มากกว่า 0.5 จ านวน 39 ข้อ ความ ดัง นั้น จะมี ข้อ ความที่ ต่ ากว่าเกณฑ์
จานวน 7 ข้อความ และข้อความที่สามารถนาไปสร้างเป็ นชุดคิวได้ จานวน 55 ข้อความ ดังแสดง
รายละเอียดค่าความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา ตามตาราง xxx ในภาคผนวก ค
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ส าหรับจ านวนบัตรที่ ใช้ง านได้นั้น จะมี จ านวนเท่ากับ จ านวนข้อความ ที่ ผ่าน
เกณฑ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องเกินครึ่ง (IOC > 0.50) นาข้อความจานวน 55 ข้อความ
มาจัดพิมพ์ลงบนบัตรรายการ (Q cards) ขนาด 10 x 20 เซนติเมตร พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาดใหญ่
เพื่อความสะดวกแก่การอ่านสาหรับผูส้ ูงอายุ แต่ละบัตรจะมีขอ้ ความบัตรละ 1 ข้อความ และมี
หมายเลขข้อกากับไว้ดา้ นบนขวาของบัตร ในขณะที่ดา้ นบนซ้ายของบัตรทาช่องคะแนนเพื่อสาหรับ
ทาเครื่องหมายบอกว่าบัตรรายการข้อนีจ้ ะได้คะแนนกี่ คะแนน เพื่ อใช้เป็ นรหัสในการวิเคราะห์
หลังจากในขัน้ การแยกบัตรและเรียงบัตรข้อความเพื่อจัดลาดับ ความสาคัญของข้อความคิว ต่อไป
ตัวอย่างบัตรรายการคิว แสดงในภาพประกอบ 15
SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างบัตรรายการคิว
นาชุดคิวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จานวน 55 บัตรรายการ ไปทดลองใช้
กับผูส้ งู อายุ 1 ท่าน สังเกต ซักถามและปรับข้อความอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ดัง
ขัน้ ตอนการสร้าง ตามภาพประกอบ 16 (Paige & Morin. 2016: 4)
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ภาพประกอบ 16 ขัน้ ตอนการสร้างข้อความ (ชุด) คิว
ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ า ก Paige, J., & Morin, K. (2016). Q-Sample Construction: A
Critical Step for a Q-Methodological Study. pp, 4-6
3. ขั้นคัดเลือกชุดบุคคล
ขัน้ คัดเลือกชุดบุคคลนี ้ ในวิธีวิทยาคิว จะเรี ยกว่า P set ในขณะที่ขอ้ ความคิว จะ
เรียกว่า Q set และด้วยเหตุท่ีเป้าหมายปลายทาง คือ ทาการวิเคราะห์และตีความ คุณภาพชีวิต
ของผูส้ ูงอายุ ผ่านมุมมองของชุดบุคคลที่ทาการศึกษา ในที่นีค้ ือบริบทผูส้ ูงอายุท่ีตอ้ งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรมที่ผวู้ ิจยั ออกแบบและสร้างขึน้
วิธีวิทยาคิว ให้ความสนใจ คนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศกึ ษา ดังนัน้ จานวนคน
ไม่มีความสาคัญ เท่ากับว่าคนที่จะมาเป็ น P set นัน้ เป็ นใคร (who they are) กล่าวโดยสรุปคือ P
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set จึงเป็ นผูท้ ่ีมีมมุ มองที่ชดั เจนในเรื่องที่ผวู้ ิจยั กาลังสนใจศึกษาอย่างเพียงพอที่จะสามารถตีความ
และให้ความหมายกับเรื่องคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ อันหมายถึงบริบทที่จะทาการพัฒนานั่นเอง
จากการศึก ษาของ โธมัส และบาส (Thomas; & Baas: 1993) พบว่า ชุด ของ
ข้อความที่แตกต่างกันที่มีการจัดโครงสร้างด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน ผลที่ได้ในที่สดุ จะมาบรรจบพบกัน
หรือสอดคล้องกันในข้อสรุป ด้วยเหตุท่ีผใู้ ห้ความหมายของข้อความนัน้ คือผูท้ ่ีทาการแยกและเรียง
ข้อความคิว ซึ่งไม่วา่ โครงสร้างที่ผวู้ ิจยั คัดเลือกมาจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
ในที่ นี ้ P set คื อ ผูส้ ูงอายุท่ี มี อายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป ในชุม ชนวัดบางปรง บ้าน
บางปรง หมูท่ ่ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงจากผู้สูงอายุท่ี ส มัครใจจ านวน 19 คน จากจ านวน 60 คน ที่ เคยตอบและได้คะแนนใน
เกณฑ์ต่าจากแบบประเมินคุณภาพชี วิตผูส้ งู อายุท่ีนาคะแนนมาวิเคราะห์จดั กลุ่ม สาหรับเหตุผลที่
เป็ นผูส้ งู อายุในชุมชนวัดบางปรงนี ้ จะนาเสนอในหัวข้อ “การศึกษาก่อนลงสนาม” ในการวิจยั ระยะ
ที่ 3
4. ขั้นแยกและเรียงข้อความคิว
หลังจากผูว้ ิจัยได้สร้าง Q set และ คัดเลือก P set มาแล้ว ในขัน้ นี ้ P set จะทา
การแยกข้อความคิวออกเป็ นกอง ๆ และเรียงแต่ละกองตามจานวนที่กาหนด โดยเรียกการแยกและ
จัด เรีย ง (Q sort) แบบนี ว้ ่า การกระจายแบบถูก ก าหนด (forced distribution) เพื่ อ ให้เกิ ด การ
กระจายความถี่ เป็ นลักษณะเป็ นโค้งปกติหรือใกล้เคียงกับโค้งปกติ (quasi normal distribution)
เป็ นการกาหนดการกระจายข้อความคิวแต่ละกองไว้ก่อนล่วงหน้า (prespecified distribution)
(Stenner; Watts; & Worrell. 2010; Akhtar-Danesh; & Baumann. 2008; Watts; & Stenner.
2005; Valenta; & Wigger. 1997; เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ. 2552; จิ นตนา ธนวิบูลย์ชัย. 2537)
ซึ่งแนวคิด ดัง กล่าว สอดคล้องกับ ข้อตกลงเบื อ้ งต้น บางประการของสถิ ติวิเคราะห์ต ระกูล ที่ ใช้
สหสั ม พั น ธ์ เมตริ ก สหสั ม พั น ธ์ เ ป็ นฐานในการวิ เคราะห์ ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ก ระถดถอย
(regression analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เป็ นต้น และยังเป็ นลักษณะ
เด่นของวิธีวิทยาคิว ที่ใช้สหสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่ได้จากค่าประจากองที่กาหนด (scale
value of the categories) มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Q – factor analysis) เพื่อที่จะใช้ใน
การอธิบายโครงสร้างของสภาวะอัตวิสยั ของกลุม่ คนได้โดยตรง แทนที่จะใช้ค่าที่ได้จากตัวแปร (R)
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ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างการแยกและเรียงข้อความคิว
ตัว อย่ า งในภาพประกอบ 17 เป็ นการแยกและเรีย งข้อ ความคิ ว จ านวน 55
ข้อความ กาหนดเงื่อนไขให้แยกออกเป็ น 13 กอง โดยบังคับให้เรียงบัตรในแต่ละกองได้ ไม่เกิน
จานวนที่กาหนดไว้ เรียกว่า มีการกระจายแบบถูกกาหนด (forced distribution) ในที่นีก้ าหนดให้
จานวนบัตรที่สามารถเรียงได้ คือ (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (6) (5) (4) (4) (3) (2) จากซ้ายไปขวา
โดยมีหลักการว่า ผูเ้ รียงบัตร จะแสดงมุมมอง/ความเห็น “ต่อข้อความบนบัตรรายการ” อย่างไร
เช่น เขาเห็นด้วยต่อข้อความบนบัตรมากที่สุด เป็ นต้น ไม่ใช่เป็ นการให้ผเู้ รียงบัตรประเมินว่าจาก
ข้อความบนบัตร เขาเป็ น/เขามี/เขาทา หรือไม่ อย่างไร
ตัวเลขแถวบนสุดที่เริ่มจาก -6 ด้านซ้ายมือ แทนตาแหน่งไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไป
จนเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคา่ เท่ากับ 6 ด้านขวามือ ตัวอย่างเช่น ในภาพบัตรข้อความคิวหมายเลข 41
ถูกเรียงไว้ในกองขวาสุด แสดงให้เป็ นตัวแทนตามมุมมอง/ความเห็นว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ต่อ
ข้อความบนบัตรหมายเลข 41 และในทานองเดียวกัน ในกองถัด ๆ ไป จากขวาไปซ้า ย จะลดระดับ
ความเห็นด้วยลง จนถึงกองซ้ายมือสุด ที่เป็ นตัวแทนตามมุมมอง/ความเห็นว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ซึ่งในที่นี ้ คือ บัตรข้อความคิวหมายเลข 18 และ 19 เป็ นต้น
5. ขั้นวิเคราะห์และตีความ
ขัน้ นี ้ ผูว้ ิจยั นาค่าที่ได้จากการแยกและเรียงข้อความคิว มาวิเคราะห์และตีความ
เนือ้ หาสาระ (concourse) ของชุดคิว ด้วยวิธีการเชิงปริมาณทางสถิติวิเคราะห์ โดยการแปลงเป็ น
ค่าคะแนนที่ได้จากการแยกและเรียงข้อความคิว แต่ละกองมาสร้างเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ที่เกิดจาก
การตีความแต่ละข้อความ มาวิเคราะห์องค์ประกอบแบบคิว (Q-factor analysis) (are subject to
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statistical summary) (Ramlo. 2016: 33) ซึ่งจะทาให้ได้มิติตา่ ง ๆ/องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ
มุมมองผูส้ งู อายุท่ีเป็ นบริบทของการศึกษาครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ท าการเตรี ย มข้อ มู ล และวิ เคราะห์ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จ รู ป PQ
Method (Schmolck. 2014) เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ง านโดยเฉพาะกับ วิธี วิ ท ยาคิ ว ร่ว มกับ Ken-Q
analysis เป็ น web-based application (Banasick. 2019) ซึ่ ง ทั้ง 2 โปรแกรมมี ค วามจ าเพาะ
มากกว่าโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ทางสถิตทิ ่ วั ไป และเป็ นที่นิ ยมในหมูน่ กั วิจยั (community)
ที่ใช้วิธีวิทยาคิวในการวิจยั ผูว้ ิจยั สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญ (PCA:
principal component analysis) และใช้ก ารหมุน แกนแบบมุม ฉาก (orthogonal rotation) ด้ว ย
วิธีแวริแมกซ์ (varimax method) พิจารณาจานวนองค์ประกอบ จากค่าไอเกน (eigen value) และ
นา้ หนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของมุมมอง (distinct
viewpoints) เพื่อนาไปสู่การตีความของการจัดลุ่มของมุมมอง (point-of-view) ในการระบุมมุ มอง
องค์ป ระกอบคุณ ภาพชี วิต ของผู้สูง อายุ ด้วยเกณฑ์ค่าไอเกน มากกว่า 1 และเกณฑ์น ้าหนัก
องค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับ 0.30 (Hair; et al. 2010: 118) ประกอบกับเกณฑ์ 1.96*(1/ n)
เมื่อ n คือ จานวนของข้อความคิว ซึ่งในที่นี ้ มีคา่ เท่ากับ 0.2643 ตามจานวนข้อความ 55 ข้อความ
โดยที่มุมมององค์ประกอบที่ระบุนนั้ จะมีเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่าที่ นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p<
.05) (Watts; & Stenner. 2005: 87-88) รวมถึงพิ จารณาโครงสร้าง (construct) ตามทฤษฎี ท่ี ได้
จากการสังเคราะห์ขอ้ สรุปความหมาย องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุท่ีได้จากการวิจยั
ช่วงที่ 1 ระยะที่ 1จากนัน้ นาผลทัง้ หมดที่ได้มาสรุ ป ตีความและตัง้ ชื่อองค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ตามมุมมองบริบทผูส้ งู อายุท่ีจะทาการพัฒนา
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
จากขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ คัดเลือกชุดบุคคล หรือ P set นัน้ จากที่ได้ผสู้ งู อายุท่ีสมัครใจเข้า
ร่ว มการวิ จัย แล้ ว ผู้วิ จัย ได้ชี ้แ จงต่ อ ไปว่ า ในจ านวน 19 ท่ า นนี ้ นอกจากกิ จ กรรมที่ ใ ห้เรี ย ง
บัตรรายการคิวแล้ว อาจมีการดาเนินการวิจยั ขัน้ ต่อไป ได้แก่ ระยะที่ 3 การสนทนากลุ่ม และการ
วิจัย ช่ว งที่ 2 การทดลอง ผู้วิจัย จึง ให้เอกสารชี แ้ จงผู้เข้าร่ว มการวิจัย (participant information
sheet) กลับไปอ่านที่บา้ นเพื่อปรึกษาหารือกับ ครอบครัวเพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั
เนือ้ ความสาคัญ ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับของผูว้ ิจยั วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รบั ระยะเวลา เหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการวิจยั ตลอดจนขัน้ ตอนการวิจั ย ความไม่
สบายกาย หรือไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึน้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ค่าใช้จ่ายที่ผเู้ ข้าร่วมการ
วิจยั จะต้องรับผิดชอบเอง รวมไปถึงการปกปิ ดข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และเอกสิทธิ์ในการขอ

68
ถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่ อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่ อกลุ่มเป้าหมายแสดง
ความยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงให้ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วม
ในโครงการวิ จั ย (informed consent form) ก่ อ นการท าการวิ จั ย เก็ บ ข้อ มู ล (ตามใบรับ รอง
จริยธรรมการวิจยั หมายเลขรับรองการวิจยั SWUEC-G-074/2562)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากได้รวบรวมบัตรรายการคิวมาแล้ว ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยายจากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์มมุ มององค์ประกอบ
ผูส้ งู อายุดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป PQ Method (Schmolck. 2014) ร่วมกับ Ken-Q analysis (webbased application) (Banasick. 2019)
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล: วิธีวิทยาคิว
1. สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น (assumption)
1.1 วิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบการแจกแจงของข้อมูลว่า การกระจายแบบถูก
กาหนด (forced distribution) ของข้อความคิวนัน้ มีการกระจายความถี่เป็ นลักษณะเป็ นโค้งปกติ
หรือไม่ เลือกใช้สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov One Sample Test (Siegel. 1956: 47-49;
นิภา ศรีไพโรจน์. 2538: 68-69)
D = Maximum F0(X) – SN(X)
เมื่อ D
แทน ค่า สูง สุด ของความแตกต่า ง (Maximum Deviation) ระหว่า ง
F0(X) กับ SN(X) โดยไม่คดิ เครื่องหมาย
SN(X) แทน ฟั งก์ชนั การแจกแจงความถี่สะสมภายใต้ H0 หรือความถี่สะสมที่
คาดหวังในรูปสัดส่วน
F0(X) แทน ฟั ง ก์ชัน การแจกแจงความถี่ สัม พัท ธ์ส ะสมของตัว อย่าง หรือ
ความถี่สะสมที่สงั เกตในรูปสัดส่วน
1.2 สถิ ติ ท่ี ใ ช้ท ดสอบความเหมาะสมของข้อ มู ล ก่ อ นจะน าไปวิ เคราะห์
องค์ประกอบ ได้แก่ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 129)
1.2.1 ส ถิ ติ ท ด ส อ บ Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) เป็ น ก าร
ทดสอบนั ย ส าคัญ ว่ า เมตริก ซ์ส หสัม พั น ธ์ท่ี จ ะน ามาวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบนั้น เป็ นเมตริก ซ์
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เอกลัก ษณ์ (identity matrix) หรือ ไม่ อาศัย หลัก การทดสอบค่า ไค-สแควร์ข องดี เทอร์มิ แ นนท์
(determinant) ของเมตริก ซ์ส หสัม พัน ธ์ ว่า ตัว แปรมี ค วามสัม พัน ธ์กัน หรือ ไม่ หากตัว แปรไม่ มี
ความสัม พัน ธ์กัน ย่ อ มสะท้อ นว่า ไม่ มี อ งค์ป ระกอบร่ว ม หรือ อี ก นัย หนึ่ ง คื อ หากเป็ น เมตริก ซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นเมตริกซ์เอกลักษณ์แล้วจะไม่สามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อได้
1.2.2 ดัช นี ไ กเซอร์ – ไมเยอร์ – ออลคิ น (KMO : Kaiser-Meyer-Olkin
measure of sampling adequacy) เป็ นดัชนีท่ีทดสอบความแตกต่างระหว่างเมตริกซ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ กับเมตริกซ์สหสัมพันธ์แอนติอิมเมจ (anti – image correlation matrix) ซึ่ง
เป็ น เมตริกซ์ของสหสัมพันธ์บางส่วน (partial correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความ
แปรปรวน (partial out) ของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปแล้ว เพื่อวัดว่ามีความเพียงพอของการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง (sampling) หรือไม่ โดยมี เกณฑ์ว่าถ้า KMO มี ค่ามากกว่า .50 หรือ มี ค่าเข้าใกล้ห นึ่ง
เมตริกซ์นนั้ เหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
1.3 สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation) ใช้ในการเตรียมเมตริกซ์ก่อน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ มีสตู รดังนี ้ (Pedhazur. 1997: 39; ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2560: 360-361)
rxy

เมื่อ

=

N  XY − ( X )( Y )
[N  X 2 − ( X ) 2 ][N  Y 2 − ( Y ) 2 ]

X
Y

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
แทน ผลรวมของคะแนนชุด X
แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y

X2

แทน ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง

Y 2
 XY
N

แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y
แทน จานวนคนหรือสิ่งที่ศกึ ษา

rxy

2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (content validity evidence) ของแบบวัด โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Operational Definition) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮม
เบลตัน (Rovinelli; & Hambleton. 1977; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 179)
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IOC
เมื่อ

IOC แทน
 R แทน
N แทน

=

R
N

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
จานวนคน

3. การวิ เคราะห์ที่ ใช้ วิ เคราะห์มุ ม มององค์ป ระกอบคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
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3.1 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ (PCA:
principal component analysis) โมเดลสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบในรูปสมการ ดังนี ้
Z = (a1)(F1) + (a2)(F2) +…+ U = aF + U
เมื่อ

Z

แทน

คะแนนมาตรฐาน (standard score) ที่เกิดจากผลบวกเชิง

แทน
แทน
แทน

ระหว่างองค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะ
องค์ประกอบร่วม (common factor)
องค์ประกอบเฉพาะ (unique factor)
นา้ หนักองค์ประกอบ (factor loading)

เส้น
F
U
a

3.2 การหมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (orthogonal rotation) ด้ว ยวิ ธี แ วริแ มกซ์
(varimax method)
2

4

2
𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑛 𝑏𝑖𝑗
∑𝑖=1 ( 2 ) − (∑𝑖=1 2 )
ℎ𝑗
ℎ𝑗

𝑟𝑛

𝑟

⋁ = ∑ 𝑣𝑗 = ∑
𝑖=1

𝑛2

𝑗=1

[
เมื่อ

V

]

แทน

เมตริกซ์องค์ประกอบที่หมุนแกนแล้ว ทีละคู่ จนหมดทุกคู่

แทน

ให้ได้ผลรวมของความแปรปรวนร่วมสูงสุด สาหรับ
องค์ประกอบนัน้ ๆ
นา้ หนักของตัวแปร i บนองค์ประกอบ j

เพื่อ

𝑏𝑖𝑗
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n
𝑣𝑗

r
ℎ2

แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนตัวแปร
ค่าของความแปรปรวนร่วมบนองค์ประกอบตัวที่ j
จานวนองค์ประกอบ
ค่าการร่วมกัน (communality)
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การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงที่ 1
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ ิจัย นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงที่ 1 มา
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ และบูรณาการผลการวิ เคราะห์เข้าด้วยกัน ดัง แสดงในภาพประกอบ 1
กล่าวคือ 1) เพื่อให้ได้ความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุภายใต้บริบทชุมชน
วัดบางปรง บ้านบางปรง หมู่ท่ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
อาศัยวิธีการทางเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณผสานกัน เป็ นการผสานวิธีแบบ sequential mixed
designs โดยการน าข้อ ค้น พบคื อ ความหมาย และปั จ จัย สาเหตุแ ละเงื่ อ นไขที่ น าไปสู่ก ารมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จ ากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในระยะที่ 1 ไปใช้ ใ นการก าหนดเนื ้อ หาสาระ
(concourse) ของระยะที่ 2 ที่ใช้วิธีวิทยาคิวในการวิจยั ซึ่งในระยะที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีวิทยาคิว
เพราะคุณสมบัติอันโดดเด่นเฉพาะของวิธีวิทยาคิว คือ การเชื่อมโยงระหว่างการนาความเป็ นจิต
วิ สัย ที่ ส ามารถสื่ อ สารได้ (subjective communicable) ซึ่ ง ได้ม าจากการอ้า งอิ ง ตนเอง (selfreference) มาแปลงในเชิงวัตถุวิสยั (objective) ได้ โดยเฉพาะการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบที่
เป็ นวิธีการเชิงปริมาณในขัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล จะเห็นได้ว่า ชุดความรูท้ ่ีได้จากการวิจยั ระยะที่ 1
เป็ นการมองคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากมุมมองคนนอก (ชุมชนวัดบางปรง) และเป็ นลักษณะความรู ้
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ หากได้ทาการวิจยั ระยะที่ 2 ร่วมด้วยแล้ว จะทาให้ได้ความรูจ้ ากมุมมองคนในของ
บริบทชุมชนวัดบางปรงที่มีต่อคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุเอง เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและบูรณาการ
ผลการวิจยั ช่วงที่ 1 แล้ว จะได้ขอ้ ค้นพบที่เห็นได้ว่า มีชุดความรู ข้ องคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุชดุ หนึ่ง
ซึ่ง สามารถใช้ไ ด้โดยทั่ว ๆ ไป ในทุก ชุม ชน และขณะเดี ย วกัน จะได้ ชุด ความรู อ้ ี ก ชุ ด หนึ่ ง ที่ มี
ความจาเพาะมาจากมุมมองคนในบริบทซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาโปรแกรมที่มีลกั ษณะออกแบบมา
โดยเฉพาะ (tailor-made) ในการวิจัยช่วงที่ 2 ให้ได้เป็ นโปรแกรมที่ เหมาะสมต่อไป ซึ่งในส่วนนี ้
ผูว้ ิจยั จะนาเสนอในผลการวิเคราะห์ มาบูรณาการข้อสรุปร่วม (meta-interface) ในลักษณะ joint
display ในบทที่ 4 ต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัยช่วงที่ 2
ในช่วงที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สรุปร่วมต่าง ๆ รวมทัง้ สารสนเทศที่ได้จากการวิจยั ในช่วงที่ 1 ทัง้
2 ระยะ มาใช้ในการออกแบบและจัดทาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุตามบริบท
ของผู้สูงอายุชุม ชนวัด บางปรงโขติก าราม สามารถอธิ บ ายออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในทดลอง และ 2) เนือ้ หาที่นามาสร้างโปรแกรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุ ดังลาดับ ต่อไปนี ้
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ในระยะนี ้ ผู้วิ จั ย อาศั ย แนวคิ ด การวิ จั ย ผสาน วิ ธี ในการออกแบบการวิ จัย โดยที่
ความส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของวิ ธี วิ จั ย นี ้คื อ การให้ ค วามส าคัญ และความหมายต่ อ ความ
เฉพาะเจาะจงต่อพืน้ ที่ (locality) ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดของปฏิฐานนิยม ซึ่งให้ความสาคัญกับการ
มีนัยทั่วไปหรืออ้างอิงกลับไปสู่ประชากรได้ (generalization) แนวคิดการวิจัยผสานวิธีนีม้ ีจุด ยืน
กระบวนทัศน์ (paradigm) ในเชิ งปรัช ญา คือ แนวคิด ปฏิ บัตินิ ยม (pragmatism) ที่ เน้นและให้
ความสาคัญถึงวิธีการที่เหมาะสมและได้ผล นัน้ ย่อมนามาซึ่งความรู ้ สอดคล้องกับจุดยืนกระบวน
ทัศน์ของผู้วิจัยเอง ที่ เห็ นถึงความส าคัญ ของบริบ ทพื น้ ที่ ชุม ชน ที่ สนใจเป็ นกรณี ตัวอย่างที่ น า
ความรู ใ้ นการวิจยั ช่วงที่ 1 ไปทดลองเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุท่ี ผูว้ ิจัยออกแบบและพัฒ นาขึน้ โดยยึดปั ญ หาและความต้องการของบริบทชุมชนเป็ น
สาคัญ เพื่ อให้มี ลักษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ (tailor-made) ที่ จะใช้ชุดความรู ใ้ นช่วงที่ 1 ไป
พัฒนา ในที่นีค้ ือ ชุมชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป้าหมายที่ผวู้ ิจยั ออกแบบให้มีการวิจยั ระยะที่ 3 เหตุเพราะชุดความรูท้ ่ีได้ในการผสาน
รวมความรูร้ ะหว่างมุมมองคนในและมุมมองคนนอกในการวิจยั ช่วงที่ 1 นัน้ ยังไม่เพียงพอ ยังขาด
ความรูใ้ นเชิงนาไปปฏิบตั ิ กล่าวคือ ความรูท้ ่ีได้มานัน้ ทาให้เกิดความเข้าใจต่อนิยามความหมาย
องค์ประกอบ รวมถึงปั จจัยสาเหตุและเงื่อนไขคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ แม้ว่าจะได้มีมมุ มองของ
คนใน (emic) ร่วมกาหนดความรูน้ ีก้ ็ตาม หากแต่ในขัน้ ของการไปสู่การปฏิบตั ิ ประกอบกับที่ผ่าน
มาในอดีต จากการสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุในชุมชนวัดบางปรง ผูส้ งู อายุเล่าให้ฟังว่า ทางหน่วยงานของ
รัฐมีการจัดสวัสดิการการพัฒนาผูส้ งู อายุมาอย่างต่อเนื่องก็จริง แต่ในบางครัง้ ไม่สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน หรือไม่เป็ นไปตามความต้องการที่อยากจะเป็ น ยกตัวอย่างเช่น มีการอบรมให้ทา
ยาสระผม และนา้ ยาลางจาน ซึ่งมีประโยชน์ก็จริงในแง่ลดค่าใช้จ่าย และสามารถสร้างรายได้ หาก
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นาไปขาย แต่เมื่อทาออกมาแล้วก็มีปริมาณมาก ใช้ไม่ทนั นาไปขายก็ไม่รูว้ ่าขายให้ใคร ขาดความรู ้
เรื่องการจัดการและการตลาด หรือกรณีท่ีอบรมการทาบุหงาราไป ก็ดสู วยดี แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ทาเสร็จก็ตงั้ วางทิง้ ไว้ เป็ นต้น
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงใช้การประเมินความต้องการจาเป็ น (needs assessment) ด้วยการจัด
สนทนากลุ่ม เพื่อการประเมินประเด็นปั ญหาและความต้องการที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง และยังได้ประโยชน์อีกทาง คือ ช่วยทาให้ทราบว่าผลที่ได้จ ากการวิจยั ใน
ระยะที่ 1 และ 2 นั้น ความหมายและองค์ป ระกอบคุณ ภาพชี วิ ต ใด ถื อ เป็ น ความหมายและ
องค์ประกอบทั่วไป (general) ที่ผสู้ ูงอายุทุกคน ให้ความสาคัญ ตามมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
องค์ป ระกอบใดที่ เป็ น องค์ป ระกอบเฉพาะ (specific) ที่ ผู้สูง อายุในบริบ ทชุม ชนวัดบางปรงให้
ความสาคัญถือว่าเป็ นคุณภาพชีวิต
การศึกษาก่อนลงสนาม
ในขัน้ ก่อนลงสนามนี ้ ถือได้วา่ เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญมากของการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการ
ปูรากฐานของงานซึ่งจะทาให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี (สุภางค์ จันทวานิช. 2559: 25) อีกทัง้ ช่วย
ประหยัดเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาให้สามารถเลือกสนามได้เหมาะสม ในขัน้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาก่อนลงสนาม เริ่มประมาณกลางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการสืบค้น
ข้อมูล เอกสาร รวมถึง ตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ี ปรึกษา โดยติดต่อประสานงาน สัมภาษณ์
แบบไม่เป็ นทางการกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญหลัก (key informant) หรือผูป้ ระสานงาน หรือผูน้ าชุมชน
เพื่อประเมินความเป็ นไปได้เบือ้ งต้นในการจัดการพัฒนาโปรแกรมและคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ในชุม ชน ท าให้ท ราบถึ ง ข้อ มูล ทางกายภาพและที่ ตั้งของชุม ชน จ านวนคร่าว ๆ ของผู้สูง อายุ
ลักษณะความสัมพันธ์ของคนและผูส้ งู อายุในชุมชน จากการประเมินสนามต่าง ๆ พบว่า ชุมชนวัด
บางปรง บ้านบางปรง หมู่ท่ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
เหมาะสมในการเป็ นสนามของการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงเริ่ม จากการลงพื น้ ที่ ประมาณเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 กับผูน้ าชุมชน ได้แก่ นาวาเอกสมพร (นามสมมุติ) และให้ผนู้ าชุมชนแนะนา
ตัวและร่วมกิจกรรมสาคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น งานบุญวันพระ วันพระใหญ่ งานทอดกฐิ น กิจกรรมให้
ความรู เ้ รื่องสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล (รพ.สต.) เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่ แล้ว
กิจกรรมทางสังคมเหล่านี ้ ชาวชุมชนบางปรง มักจะรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมโดยใช้สถานที่ของวัด
บางปรงธรรมโชติก าราม ซึ่ง เป็ น พื ้น ที่ ส่วนกลางของชุม ชนใช้ในการกิ จ กรรมทางสังคมต่าง ๆ
สม่ าเสมอ นอกจากการประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาแล้ว ยัง ใช้ในการตรวจเลื อ กคนเข้ากอง
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การเลือกสนาม (field)
การเลือกสนามพิจารณาถึงสภาพทั่วไปของสนาม กล่าวคือ ในสนามนัน้ ต้องมีแนวโน้ม
และความเป็ นไปได้ท่ีจะตอบปัญหาที่ผวู้ ิจยั ต้องการได้ ผูว้ ิจยั พิจารณาจาก
1. ความเป็ นไปได้ในแง่ของขนาดสนาม คือ มีจานวนผูส้ งู อายุท่ีมากพอ และยังเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ทาให้ทราบ
ว่า ผูส้ ูงอายุท่ียังมีความตื่นตัวและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน มีจานวนไม่ต่ากว่า 20-40 คน ที่ยัง
มาร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ เช่น การออกเสียง แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชิญไปร่วมกิจกรรม การมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วดั บางปรงโชติการาม เป็ นต้น
2. ความเป็ นไปได้ของการเก็บข้อมูล กล่าวคือ นอกจาก ผูส้ งู อายุท่ียงั คงเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุม ชนอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอแล้ว ผู้นาชุม ชน ได้แก่ นาวาเอก สมพร (นามสมมุติ) ซึ่งเป็ น
ข้าราชการเกษี ยณอายุราชการยังให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ
ผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดี เป็ นไปด้วยความสมัครใจ
3. สถานที่ตงั้ สามารถเข้าถึงสนามโดยไม่ลาบากจนเกินไป เนื่องจากก่อนถึงขัน้ ตอนการ
เรีย งบัต รรายการ และการจัด สนทนากลุ่ม ผู้วิ จัย มี ค วามจ าเป็ น ที่ จะต้อ งสร้างความสัม พัน ธ์
(rapport) กับบุคคลต่าง ๆ ในสนาม ดังนัน้ ความบ่อยครัง้ ที่จะต้องอยู่ในสนาม จึงเป็ นอีกปั จจัยที่
กาหนดว่าสนามนัน้ จะเป็ นสนามที่ควรเลือกใช้ในการศึกษาในกรณีท่ีผวู้ ิจยั สามารถเลือกสนามที่มี
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกันได้
4. ความเหมาะสมขององค์ประกอบชุ มชน คือ เป็ นชุม ชนที่ มี ก่ึงเมื องกึ่งชนบท เพราะ
ด้วยทาเลที่ตงั้ ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก สภาพภูมิประเทศ และชุมชนมีความเจริญเข้าถึง มีถนน
ตัดเป็ น ทางผ่านในชุม ชน ที่ อยู่อาศัยอยู่อย่างกระจายกันหลวม ๆ ไม่หนาแน่น จึงยัง คงมี พื น้ ที่
เกษตรกรรมในชุมชน และครัวเรือนเป็ นแบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายผสมกัน สมาชิกใน
ครอบครัวที่ไม่ใช่ผสู้ งู อายุมีทงั้ ที่ทาเกษตรกรรม ทางานอื่นในชุมชนและต่างชุมชน เช่น มาทางาน
ในกรุงเทพฯ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ งู อายุกบั สมาชิกในครอบครัวจึงมีความหลากหลาย
ผูว้ ิจยั ตัดสินใจเลือกสนาม คือ ชุมชนวัดบางปรง บ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตาบลบางพระ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเหตุผลดังกล่าว
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การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการสนทนากลุ่ม
ผูว้ ิจยั ทาการเลือกกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก จากการนาคะแนนแบบวัด
คุณ ภาพชี วิต ผู้สูง อายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD) มาท าการวิเคราะห์จัด กลุ่ม
(cluster analysis) เลือกแบบเจาะจง ผูส้ งู อายุจานวน 11 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่มต่า และเป็ นผูส้ งู อายุท่ี
เต็ม ใจเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม อีกทัง้ ยินดีท่ี จะเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจัยช่ วงที่ 2 อีกด้วยหาก
พบว่าเมื่อสามารถระบุปัญหาและความต้องการแล้ว
หลังจากที่ได้ชีแ้ จงถึงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงนี ้ รวมถึงในอนาคต ชีแ้ จง
และทาการอ่านเอกสารชี แ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) ให้แก่ผูส้ ูงอายุ
ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจทัง้ สองฝ่ าย
ผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสาหรับการสนทนากลุ่ม จากผูส้ ูงอายุท่ีสมัครใจในชุมชน
ให้ข้อมูล การประเมิ น คุณ ภาพชี วิต ด้วยแบบวัด ขององค์การอนามัย โลก จ านวน 60 คน น าผล
คะแนนมาวิเคราะห์จดั กลุม่ ได้กลุม่ ที่มีความเหมาะสมจานวน 3 กลุม่ นาคะแนนมาเรียงลาดับจาก
น้อยไปมากในแต่ละกลุ่ม พิจารณาคะแนนรวมจากแบบวัดประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกบุคคล
ในการจัดสนทนากลุ่ม พบว่า cluster 1 มีจานวน 27 คน เมื่อเรียงคะแนนแล้วเทียบจากทัง้ หมด
พบว่าเป็ นกลุ่มที่มีคะแนนในเกณฑ์ต่า กล่าวคือ มีช่วงคะแนนตัง้ แต่ 66 ถึง 94 คะแนน ในขณะที่
cluster 2 มีจ านวน 30 คน เมื่อเรียงคะแนนแล้วเทียบจากทั้งหมดพบว่าเป็ นกลุ่มที่ มี คะแนนใน
เกณฑ์สงู กล่าวคือ มีช่วงคะแนนตัง้ แต่ 91 ถึง 116 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 3 คน จัดอยู่ใน cluster
3 มีคะแนน 79 87 96 คะแนน ตามลาดับ ดังแสดงตามตาราง xxx ในภาคผนวก ง
ทาการติดต่อกับผูส้ ูงอายุแต่ละท่านที่ อยู่ใน cluster 1 จากท่านที่ มี คะแนนต่ าที่ สุด ไล่
เรียงคะแนนขึน้ มาและเลือกเจาะจงเฉพาะท่านที่สะดวกและสมัครใจ สามารถที่จะเป็ นผูเ้ ข้าร่วม
สนทนากลุ่มและมีความยินดีท่ีจะเป็ นกลุม่ ทดลองในการวิจยั ช่วงที่ 2 ต่อไปอีกด้วย ได้ผสู้ งู อายุเพื่อ
การจัดสนทนากลุม่ จานวน 11 ท่าน ดังตาราง 9
ตาราง 9 ผูส้ งู อายุในการจัดสนทนากลุม่
ชื่อ
(สมมุต)ิ
อายุ
คะแนน

ปลอด

จาเนียญ

ช่อ ยุพิน

81
66

71
72

87 73
76 77

ส้มรุง่ ปราณี
เกลีย้ ง ทิพย์

76
78

83
79

65
79

จาเนียร

สมหมาย

80
80

79
83

ทองคา สันต์

93
83

69
84

76
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในระยะที่ 3 นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้การสนทนากลุ่มในการรวบรวมข้อมูล โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใน
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาสร้างเป็ น แนวค าถามในการด าเนิ น การ (moderate) สนทนากลุ่ม
กล่าวคือ
ระยะที่ 1ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง ซึ่งเป็ น
มุมมองคนนอกอย่างผู้เชี่ยวชาญ ที่ม องคุณ ภาพชีวิตผูส้ ูงอายุในลักษณะที่ครอบคลุม สามารถ
อธิบายและทาความเข้าใจได้โดยทั่วไป (general)
ในขณะที่ ระยะที่ 2 ผลการศึกษาด้วยวิธีวิทยาคิว จะได้ผลการวิเคราะห์ 2
ส่วน คือ ส่วนที่ผสู้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง มีมมุ มองต่อข้อความที่ให้จดั เรียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต มี
ลักษณะที่สามารถอธิบายและทาความเข้าใจได้โดยทั่วไป (general) กับอีกส่วน คือ มีลกั ษณะที่
เฉพาะของผูส้ ูงอายุในชุม ชนนี ้ (locality) อธิ บายได้ว่า โดยหลักการของวิธีวิทยาคิว เมื่อทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อความที่ทาหน้าที่จาแนกบุคคลออกเป็ นกลุ่ม ๆ
จะได้ขอ้ ความเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ข้อความที่ มีความสามารถ หรือมีคุณสมบัติท่ีจะ
จาแนกบุคคลออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามมุ มมองที่เขาเหล่านัน้ เห็นร่วมกัน ซึ่งข้อความเหล่านี ้ เรียกว่า
ข้อความจาแนกตามมุมมององค์ประกอบ (distinguishing statements) ส่วนข้อความอีกประเภท
คือ ข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ (consensus statements) หมายความ
ว่า ข้อความที่ ผู้เรียงบัต รทุก คนมี ค วามเห็ น มี มุม มอง สอดคล้องตรงกัน ข้อความนั้น ๆ จึงไม่
สามารถจ าแนกบุคคลออกเป็ น กลุ่ม ๆ ได้ และยัง กล่าวได้ว่า ข้อ ความนั้น ๆ เป็ น ข้อ ความที่ มี
ความสาคัญตามมุมมองของคนทุกคนที่เรียงบัตร เหมือน ๆ กันหมด นั่นเอง
ดังนัน้ ในการดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั จึงนาผลที่ได้จากการวิจยั ทัง้
สองระยะนี ้ มาสร้างเป็ นแนวคาถามเพื่อดาเนินการสนทนา
ดังตัวอย่างแนวคาถามการสนทนา ต่อไปนี ้
แนวคาถามหลัก 1: คุณคิดว่าคุณภาพชีวิตคืออะไร
แนวคิดถามซัก (probe):
1.1 อะไรที่ทาให้คดิ ว่าคุณภาพชีวิตควรเป็ นเช่นนัน้
1.2 คุณภาพชีวิตตามความเห็นของท่านควรจะเป็ นอย่างไร
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ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แนวคาถามหลัก 2: คุณคิดว่า ในปัจจุบนั ตัวคุณมีคณ
ุ ภาพชีวิตหรือไม่
แนวคิดถามซัก (probe)
2.1 เพราะอะไรถึงคิดว่า...มี/ไม่มี
2.2 อะไรที่ทาให้เรามีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร หรือถ้าเราอยากมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ คิดว่าอะไรบ้างที่จะทาให้ดีขนึ ้
2.3 ช่วงที่ผ่านมาใน 1-2 เดือนนี ้ เจออะไรที่เป็ นปั ญหาที่ทาให้รูส้ ึกว่า
คุณภาพชีวิตเราจะลดลง
2.4 ถ้ามี อยากแก้ปัญหานัน้ ให้ลดน้อยลง หรือหมดลงไปหรือไม่
2.5 หรือถ้าไม่มี อยากได้อะไร หรืออยากทาอะไรเพื่อให้เรามีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ ้
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างตามข้างต้นนี ้ สามารถยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และ
พลวัตของกลุม่ ที่จะขับเคลื่อนให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ จากมุมมองของผูส้ งู อายุเอง
2. บุคคลทีใ่ ช้ในการดาเนินการสนทนากลุ่ม ดังต่อไปนี ้ คือ
2.1 ผูด้ าเนินการสนทนา คือ ผูว้ ิจยั
2.2 ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา
2.3 ผูบ้ นั ทึกเทปวีดทิ ศั น์/อัดเสียง ดูแลทั่วไปและอานวยความสะดวก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั มีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. ติดต่อนัดหมาย วัน เวลา กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูเ้ กี่ ยวข้อง ที่จะทาการสนทนา
กลุม่ ล่วงหน้า และเตรียมสถานที่สาหรับการจัดสนทนากลุม่ โดยขออนุญาตกับเจ้าอาวาสในการใช้
พืน้ ที่ใต้อาคารเอนกประสงค์ของ วัดบางปรงโชติการาม
2. จัดตาแหน่งวงสนทนา (setting) โดยมีตาแหน่ง ตามภาพประกอบ 19 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 18 ตาแหน่งต่าง ๆ ในวงสนทนาของผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ และผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อทาการสนทนากลุ่มจบลงแล้ว นาเทปเสียงและเทปวีดิทัศน์ท่ีบนั ทึกมาถอด
เทป ประกอบกับบันทึกการสนทนา และบันทึกภาคสนาม (field note) จากนัน้ นาข้อมูลมาตัดทอน
สรุป และวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis)

80

ระยะที่ 4 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้สูงอายุ ทีอ่ อกแบบมาเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุชุมชนวัดบางปรง
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ดังที่ได้เสนอมาแล้วในตอนท้ายของช่วงที่ 1 ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ต้องการให้ได้ชดุ ความรูท้ ่ี
สามารถนามาใช้พฒ
ั นาโปรแกรมที่มีลกั ษณะออกแบบมาโดยเฉพาะ (tailor-made) ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรงนัน้ เนื่องด้วยการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การวิจยั ผสานวิธีแบบ
ชนิด iterative sequential mixed designs ดังนัน้ ในระยะที่ 4 นี ้ ผูว้ ิจัยจึงทราบผลการศึกษาของ
ระยะที่ 1 2 และ 3 แล้ว ผูว้ ิจยั ขอสรุปโดยสังเขป เพื่อเชื่อ มโยงให้เห็นถึงเหตุผลที่เลือก “เรื่องหรือ
ประเด็น” ที่ใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผูส้ ูงอายุท่ีออกแบบมาเฉพาะสาหรับชุมชนวัดบางปรง
ต่อไป สาหรับรายละเอียดนัน้ จะนาเสนอในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 ตามลาดับ
ในระยะที่ 4 นี ้ ถึงแม้ว่าผูว้ ิจยั จะมุ่งเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณ ภาพชีวิตโดยรวมก็จริง แต่
ด้วยข้อจากัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพัฒนาผูส้ งู อายุได้ทกุ ๆ ด้าน ทุกองค์ประกอบ ตามความหมายที่
ได้ค ้น พบในการวิ จัย ช่ ว งที่ 1 ทั้ง สองระยะนั้น อี ก ทั้ง ในขั้น การสร้า งโปรแกรมที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ (tailor-made) จึงมุง่ เน้นกับสิ่งที่สนใจพัฒนาเป็ นสาคัญ อันได้แก่คณ
ุ ภาพชีวิตผูส้ งู อายุ
ของบริบทชุมชนวัดบางปรง ที่เป็ นปั ญหาหรือความต้องการของท่านมากที่สดุ และสาคัญที่สดุ ดัง
สะท้อนจากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ที่พบว่า ผูส้ ูงอายุมีปัญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็ น
ปัญหาสาคัญและเป็ นความต้องการเร่งด่วนมากที่สดุ ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะสนใจพัฒนาโปรแกรมการ
นอนหลับเพื่ อยกระดับ คุณ ภาพชี วิต แม้กระนั้นก็ มิ ได้จ ะพัฒ นาการนอนหลับเพี ยงอย่างเดีย ว
หากแต่ตงั้ อยู่บนผลการวิจยั ในช่วงที่ 1 ที่มีฐานคิดรองรับว่า “การนอนหลับ คือ หนึ่งในคุณภาพ
ชีวิต” ตามนิยามความหมายคุณภาพชีวิต ว่า การมีคณ
ุ ภาพชี วิต คือ “การมีสมรรถนะของร่างกาย
และสุขภาวะ ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ” ตามความหมายนีน้ นั้ สามารถ
เชื่อมโยงกับสภาพปั ญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุในบริบทวัดบางปรงที่เป็ นปั ญหาเร่งด่วน
ดังผลการวิจยั ระยะที่ 3 และนอกจากนีแ้ ล้ว ปัญหาการนอนไม่หลับ นอกจากส่งผลต่อร่างกาย และ
จิ ตใจแล้ว ยังส่งผลต่อ อารมณ์ รวมถึง ปฏิ สัม พันธ์ท างสัง คม และการทากิ จ กรรมร่วมกับ ผู้อ่ื น
เป็ นไปตามนิยามความหมายคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุท่ีว่า การมีคณ
ุ ภาพชีวิต คือ “การมีปฏิสมั พันธ์
และกิจกรรมทางสังคม” ดังบทสนทนาบางตอนในผลการวิจยั ระยะที่ 3 ดังนี ้
“มีสิ พอนอนไม่หลับเราก็อ่อนเพลีย”

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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“พอตอนกลางวันเราก็จะง่วง”

(สนทนากลุม่ จาเนียร (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“สะโหลสะเหล”

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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ในขณะที่ คุณ ภาพชี วิ ต ตามมุม มององค์ป ระกอบ ที่ ไ ด้จ ากวิ ธี วิ ท ยาคิ ว ในระยะที่ 2
ผูส้ ูงอายุชมุ ชนวัดบางปรง ถึงแม้ว่าในระยะที่ 2 จะเป็ นผูเ้ รียงบัตรรายการข้อความคิวเองก็ตาม ก็
ไม่ได้ส ะท้อ น หรือ แสดงออกมาในช่วงการจัด สนทนากลุ่ม ไม่ว่ าจะเป็ น มุม มององค์ป ระกอบ
คุณภาพชีวิต 1) การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชน์ผอู้ ่ืน 3) ความเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ่ืน และ 4) ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม แม้จะเป็ นองค์ประกอบที่
ถูกสร้างขึน้ จากข้อความที่ จาแนกตามมุมมององค์ประกอบ (distinguishing statements) ที่โดดเด่น (dominant) นั่นย่อมแสดงว่า ผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง กาลังแสดงออกถึงปั ญหาและความ
ต้อ งการที่ มี ลัก ษณะพ้อ งตรงกัน กับ ความหมายคุณ ภาพชี วิ ต ผู้สูง อายุท่ี ได้จ ากระยะที่ 1 โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังแสดงในแผนภาพประกอบ 18 ในความหมายคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป (general) ดัง
ข้อค้นพบที่ได้จากการสนทนากลุ่มในระยะที่ 3 ที่สะท้อนถึงปั ญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ
เป็ นปัญหาสาคัญและเร่งด่วน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่ จะสร้าง “โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในการวิจยั ระยะที่ 4 นี ้
1) กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการทดลอง
อ้างถึงการวิจยั ช่วงที่ 1 ระยะที่ 3 ที่นาแบบประเมินคุณ ภาพชีวิตผูส้ ูงอายุขององค์การ
อนามัยโลก (WHOQOL-OLD) และนาคะแนนมากาหนดเกณฑ์ในการเข้ากลุ่มสาหรับผูส้ ูงอายุท่ี
ทาการสนทนากลุม่ โดยพิจารณาจากคะแนนและการวิเคราะห์จดั กลุม่ ได้ผสู้ งู อายุจานวน 11 ท่าน
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หาจากการจัดสนทนากลุม่ แล้ว ได้ขอ้ สรุปว่าผูส้ งู อายุ
ในบริบท เล็งเห็นถึงปั ญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีโปรแกรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตมากที่สดุ คือการแก้ปัญหาสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนาข้อสรุปนี ้
ไปศึกษา และนาแบบประเมินคุณ ภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก์ ฉบับภาษาไทย (Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI) (Methipisit; et al. 2016) ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง 11 ท่ า น ได้ผ ลการ
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ตาราง 10 กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง

กลุ่มควบคุม
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ประเมินว่า มี ผูส้ ูงอายุ 9 ท่าน ที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ คือ มี คะแนนมากกว่า 5 คะแนน แปล
ความได้ว่า มี คุณ ภาพการนอนหลับที่ ไม่ดี สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์เนื อ้ หาข้อมูลการจัด
สนทนากลุ่มที่ พบว่ามีผสู้ ูงอายุ 9 ใน 11 ท่านที่ประสบปั ญหานี ้ ทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposeful) เพื่ อเข้ากลุ่มเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 8 ท่าน และเช่นเดียวกันส าหรับกลุ่มควบคุม
ผูว้ ิจัยนาแบบประเมิ นคุณ ภาพการนอนหลับไปทดสอบกับผูส้ ูงอายุท่ีมี คะแนนคุณ ภาพชี วิตใน
เกณฑ์กลุ่มต่า ที่ไม่ใช่คนเดียวกันกับที่อยู่ในกลุ่มที่จดั สนทนากลุ่ม ได้กลุ่มควบคุมจานวน 8 ท่าน
ซึ่งการนาเข้ากลุม่ นีใ้ ช้วิธีจบั คู่ (matching) เพื่อพยายามลดความลาเอียง ดังแสดงในตาราง 10
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สาหรับจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองทัง้ 2 กลุ่มนัน้ คานวณมาจากโปรแกรม
G star power หลักการมีอยู่ว่า คะแนนที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุจานวน 60
คน และนาผลคะแนนมาวิเคราะห์จดั กลุ่ม ดังตาราง xxx ในภาคผนวก ง นัน้ พิจารณากลุม่ สูงและ
กลุ่มต่า ให้กลุ่มต่าเป็ นกลุ่มที่ใช้ในการทดลอง ส่วนกลุ่มสูงเป็ นกลุ่มที่คาดหวังว่าเมื่อสิน้ สุดการ
ทดลองแล้ว กลุ่มต่าควรมีคะแนนคุณภาพชีวิตเท่ากับหรือมากกว่ากลุ่มสูง ดังนัน้ ทาการกาหนด
กาลังการทดสอบ (power) ไว้ท่ีระดับ 0.80 ตามที่ โคเฮน (Cohen) ได้แนะนาไว้ว่าการวิจัยทั่วไป
ควรมีกาลังการทดสอบอย่างน้อย 0.80 (1 - Type II error: 1 -) หรือนัยยะหนึ่งคือ  เท่ากับ .20
(Lipsey; & Hurley. 2009: 44-; องอาจ นัย พั ฒ น์. 2544: 4-14) และก าหนดระดับ นัย ส าคัญ
(Type I Error) ที่ ระดับ .05 เพื่ อคานวณค่าขนาดอิทธิ พ ล ทาการแทนค่า คะแนนเฉลี่ ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนแบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มสูง (Mean และ SD Group 1)
เท่ากับ 106.5733 และ 5.1529 ตามล าดับ และแทนค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานจาก
คะแนนแบบประเมิน คุณ ภาพชีวิตของกลุ่ม ต่า (Mean และ SD Group 2) เท่ากับ 77.2667 และ
5.4178 ตามลาดับ เมื่อแทนค่าต่าง ๆ ดังกล่าว ในโปรแกรม จะได้ค่า ขนาดอิทธิพล (effect size:
dz) เท่ากับ 2.9611616 ผลการคานวณขนาดตัวอย่างที่ได้ขนั้ ต่าคือ 4 คู่ หรือ 8 คน สาหรับกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมแต่ละกลุม่ ดังภาพประกอบ 20

84
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ภาพประกอบ 19 คานวณขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G star power
เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่กาหนดนัน้ เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
ทางสถิติ ว่าก่อนการทดลองทัง้ สองกลุ่มมีคณ
ุ สมบัติไม่แตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจึงนาคะแนนที่ได้จาก
แบบประเมินคุณภาพชีวิตตามตาราง 10 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงหลักฐานเรื่องการเท่ากันของความ
แปรปรวน (equality of variance) และเพื่ อเป็ นแนวทางในการเลื อกใช้สถิ ติในการวิเคราะห์เมื่ อ
สิน้ สุดการทดลองว่า ควรใช้สถิติแบบพาราเมตริกหรือนอนพาราเมตริก พิจารณาจากข้อตกลง
เบือ้ งต้นของสถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของทัง้ สองแบบ ดังตาราง 11
ถึง 14 ต่อไปนี ้

85
ตาราง 11 ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเรื่องการเท่ากันของความแปรปรวนของกลุม่ ทดลองและ
ควบคุม (คะแนนคุณภาพการนอนหลับ)
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การเท่ากันของ
F
̅
S.D.
df1
df2
Sig
𝑋
ความแปรปรวน
(Levene test)
กลุม่ ทดลอง 11.0000 2.39046
1
14
.728
.405
กลุม่ ควบคุม
8.5000 3.42261
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแปรปรวน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ ก่อนการทดลองทัง้ สอง
กลุม่ มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่ได้จากการประเมินไม่แตกต่างกัน
ตาราง 12 ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเรื่องการเท่ากันของความแปรปรวนของกลุม่ ทดลองและ
ควบคุม (คะแนนคุณภาพชีวิต)
การเท่ากันของ
F
̅
S.D.
df1
df2
Sig
𝑋
ความแปรปรวน
(Levene test)
กลุม่ ทดลอง 66.7500 6.58461
1
14
.259
.619
กลุม่ ควบคุม 72.6250 6.50137
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแปรปรวน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ ก่อนการทดลองทัง้ สอง
กลุม่ มีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ได้จากการประเมินไม่แตกต่างกัน
ตาราง 13 ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเรื่องการแจกแจงปกติของกลุม่ ทดลองและควบคุม (คะแนน
คุณภาพการนอนหลับ)
การแจกแจง
ปกติ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ความ
ค่าสถิตทิ ดสอบ
̅
S.D.
โด่ง Kolmogorov-Smirnov
𝑋
(Lilliefors)
11.0000 2.39046 1.255 2.702
.250*
8.5000 3.42261 1.710 3.516
.206*
ความ
เบ้

df

Sig

8
8

.150
.200

86
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พิจารณาความเบ้ ความโด่ง ประกอบกับนัยสาคัญของ
สถิ ติ ท ดสอบ Lilliefors (ใน SPSS ใช้ว่ า Kolmogorov-Smirnov) พบว่ า กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมมีการแจกแจงคะแนนคุณภาพการนอนหลับเป็ นปกติท่ีระดับนัยสาคัญ .05 ทัง้ สองกลุม่
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ตาราง 14 ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเรื่องการแจกแจงปกติของกลุม่ ทดลองและควบคุม (คะแนน
คุณภาพชีวิต)
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ความ
ค่าสถิตทิ ดสอบ
̅
S.D.
โด่ง Kolmogorov-Smirnov df
Sig
𝑋
(Lilliefors)
กลุม่ ทดลอง 66.7500 6.58461 -.355 .158
.175*
8
.200
กลุม่ ควบคุม 72.6250 6.50137 -.407 -1.24
.250*
8
.152
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 14 พิจารณาความเบ้ ความโด่ง ประกอบกับนัยสาคัญของ
สถิ ติ ท ดสอบ Lilliefors (ใน SPSS ใช้ว่ า Kolmogorov-Smirnov) พบว่ า กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมมีการแจกแจงคะแนนคุณภาพชีวิตเป็ นปกติท่ีระดับนัยสาคัญ .05 ทัง้ สองกลุม่
ดังนัน้ จึงสรุปจากตาราง 11 ถึง 14 ได้ว่า กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมมีการแจกแจงเป็ น
ปกติและมีความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตพอๆ กัน ขณะก่อนการทดลอง สามารถใช้สถิติ
วิเคราะห์พ าราเมตริก ได้ ส าหรับ การวิเคราะห์ค วามแตกต่า งระหว่างกลุ่ม และเพื่ อ ให้ท ราบ
ความก้าวหน้าของคะแนน (gain score) ของแต่ละบุคคลภายหลังทาการทดลองไปแล้ว ในที่นี ท้ า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และ ใช้คะแนนพัฒ นาการสัมพัทธ์ (relative gain
score) เพื่อแสดงนัยสาคัญความแตกต่างของคุณภาพการนอนหลับ และความก้าวหน้าของแต่ละ
บุคคล ตามล าดับ เพื่ อที่ ว่าหลังจากเสร็จ สิน้ การทดลองแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมี การนอนหลับที่ดีขึน้
หรือไม่เพียงใด สาหรับคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์นนั้ สามารถอธิบายได้เป็ นร้อยละเมื่อเทียบกับ
คะแนนเต็มซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ กอปรกับมีจานวนหน่วยที่เข้าร่วมการทดลองไม่มาก (กลุ่มทดลอง
8 คน) จึงเห็นว่าการพิจารณาเป็ นรายบุคคลมีความเหมาะสม ในขณะที่ประสิทธิผลของโปรแกรม
นัน้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพื่ อให้ทราบผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
นอนหลับว่าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุได้
ส าหรับ การทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต นั้น ผู้วิจัย ใช้แ บบ
แผนการวิ จัย ทดลองกึ่ ง (quasi-experimental design) ชนิ ด ศึ ก ษาสองกลุ่ ม วัด สองครั้ง (the
การแจกแจง
ปกติ

ความ
เบ้

87
pretest-posttest design) (วรรณี แกมเกตุ. 2555: 146) เขี ย นเป็ น แบบแผนการทดลองได้ดัง
ตาราง 15
ตาราง 15 แบบแผนการวิจยั กึ่งทดลองในวิธีดาเนินการวิจยั ระยะที่ 4
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ทัง้ นี ้ ก่อนที่จะเริ่มการทดลอง นอกจากที่ผวู้ ิจยั จะพยายามจัดเข้ากลุ่มให้มีความลาเอียง
น้อยที่สดุ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ มีผสู้ งู อายุบางท่าน ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรม
ตลอดการทดลอง เป็ นต้น ผู้วิ จัย จึง ใช้วิ ธี จัด เข้า กลุ่ม ทดลองและควบคุม โดยการใช้วิ ธี จั บ คู่
(matching) และยัง แสดงผลการวิ เคราะห์ (ในบทที่ 4) ในส่ วนของผลการตรวจสอบข้อ ตกลง
เบือ้ งต้นว่าด้วยความเท่าเที ยมกันของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เพื่ อยื นยันว่าก่อนเริ่ม การ
ทดลอง ใช้โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ และคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ หรือพอ ๆ กัน
นั่นเอง
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
จากที่ได้ระบุการพิทกั ษ์สิทธิ์ในการวิจยั ช่วงที่ 1 ระยะที่ 2 สาหรับกลุ่มทดลองแล้วนัน้ ใน
ทานองเดียวกัน ผูว้ ิจัยได้ทาการขอความยินยอมและดาเนินการให้ เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมวิจัย
(participant information sheet) กลับไปอ่านที่บา้ นเพื่อปรึกษาหารือ จากนัน้ เมื่อกลุ่มเป้าหมายที่
เป็ นกลุม่ ควบคุมแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงให้ลงลายมือชื่อในหนังสือให้
ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (informed consent form) ก่อนการทาการวิจัยเก็บข้อมูล
(ตามใบรับรองจริยธรรมการวิจยั หมายเลขรับรองการวิจยั SWUEC-G-074/2562) และเมื่อสิน้ สุด
การทดลองแล้ว ผูว้ ิจัยจะทาการสอบถามไปยังผูเ้ ข้าร่วมทดลองในกลุ่มควบคุมว่า สนใจที่จะรับ
โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หรือไม่ หากผูใ้ ดสนใจก็จะทาการอบรม
จะจัดกิจกรรมให้เพื่อไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม
2) เนือ้ หาของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงที่ 1 ทัง้ 3 ระยะ และฉันทามติจากการสนทนากลุ่ม ที่
ประเมินและระบุปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุของผูส้ ูงอายุชมุ ชน
วัดบางปรง พบว่า ผูส้ งู อายุมีปัญหาการนอนไม่หลับ และต้องการแก้ปัญหานีเ้ ป็ นลาดับแรก เนื่อง
ด้วยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจาวันอย่างมาก
หลักการและแนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ในการสร้างโปรแกรม
หลังจากที่ได้ขอ้ สรุปสาหรับการสร้างโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุตาม
บริบ ทแล้ว ผู้วิ จัย น าผลการศึก ษาของ ช่ วงที่ 1 ทั้ง 3 ระยะ และท าการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ และ/หรือ ปั ญหาการนอนไม่หลับใน
ผูส้ ูงอายุ โดยการประยุกต์โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่และเกี่ ยวข้องตามทฤษฎี และแนวคิดดังกล่าว
(Lundh; & Broman. 2000; Perri & Richards. 1977; Prochaska; DiClemente; & Norcross.
1992; Cormier; Nurius; & Osborn. 2008; สนธยา มณี รตั น์. 2562; สุรีรตั น์ ณ วิเชียร; และคน
อื่ น ๆ. 2561; รัง สิ มัน ต์ สุน ทรไชยา. 2560; ธิ ติ ม า ณรงค์ศัก ดิ์. 2560; จุไรรัต น์ ดื อ ขุน ทด; สิ ริ
ลักษณ์ โสมานุสรณ์; และ วารี กังใจ. 2559) มาออกแบบและสร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุเน้นที่บริบทเป็ นสาคัญ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
แนวคิดที่ 1 แนวคิด/ทฤษฎีเรื่องการนอนหลับ
เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการการนอนหลับ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อการ
นอนหลับทัง้ ปั จจัยขัดขวางและปั จจัยสนับสนุน และนาไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมส่งเสริมการนอน
หลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกับบริบทผูส้ งู อายุ รวมถึงนาสารสนเทศที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม
ประกอบการพิจารณาในการออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับข้อจากัดต่าง ๆ ของบริบท
ผูว้ ิจยั อาศัยแนวคิดทฤษฎีการนอนไม่หลับหลับของ Lundh; & Broman (2000)
ที่เชื่อว่า การนอนไม่หลับเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกระบวนการการแทรกแซง/รบกวน
(sleep-interfering) และกระบวนการตีความหรือการให้ความหมายของบุคคลต่อการนอนหลับ
(sleep-interpreting) ซึ่ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการทั้ง สองประกอบด้ว ยปั จ จัย ทั้ง ทางจิ ต
(psychological) ความรู ้ (cognitive) อารมณ์ (emotional) ความเชื่ อ (belief) การกระตุ้น เร้า
(arousal) การตีความ (appraisal) และกิจกรรมระหว่างวันของบุคคล (daytime functioning) ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ท่ี น ายแพทย์รัง สิ มั น ต์ สุ น ทรไชยา (2560) เรี ย กว่ า ทฤษฎี บู ร ณาการ
(integrative model) และเป็ นไปในทางเดียวกันกับ สนธยา มณีรตั น์ (2562) ที่ว่า ปั ญหาการนอน
ไม่หลับของผูส้ ูงอายุเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สาเหตุดา้ นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม

89
ดังนัน้ โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของผูส้ ูงอายุ จึง
บรรจุเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและยับยัง้ ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการนอนไม่
หลับของ ผูส้ งู อายุ ดังข้างต้น
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แนวคิดที่ 2 โปรแกรมการจัดการตนเอง (self-management program)
จากแนวคิดที่ 1 ที่กล่าวถึงเนือ้ หาว่า โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ควรมีเนือ้ หาด้านใดบ้าง ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึ งหลักการจัดโปรแกรม โดย
อาศัยแนวคิดของ Cormier; Nurius; และ Osborn (2008) ที่ให้ไว้เรื่องโปรแกรมการจัดการตนเอง
ว่า มีกลยุทธ์ท่ี ตอ้ งให้ความสาคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การเตือนตนเอง (self-monitoring) ได้แก่ การ
สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมตนเอง 2) การควบคุมตัวกระตุน้ (stimulus control) การตระเตรียม
ล่วงหน้าหรือให้คาแนะนา เพื่อเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของพฤติกรรมเป้าหมาย จากการศึกษา
พบว่า การคุมคุมตัวกระตุน้ จะไม่เกิดผลในระยะยาว หากขาด “การควบคุมผลของกรรม” (selfpresented consequences) ร่ว มด้ว ย ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย ก) การตั้ง เป้ า หมาย (goal setting)
และ ข) การเตือนตนเอง (self-monitoring) ดังนัน้ จะเห็นว่าหลักของข้อ 1) และ 2) นัน้ สัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ได้ 3) การให้รางวัล ตนเอง (self-reward) เป็ นการให้ตวั กระตุน้ เชิงบวก 4) การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เป็ นความเชื่อและความคาดหวังของความสามารถที่จะ
ทาสิ่งใด ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งแนวคิดนี ้ ได้นามาจาก Bandura (1986, 1997) ได้นาเสนอแนวทาง
ในการพั ฒ นาการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ไว้ 4 ข้อ ได้แ ก่ 1. ประสบการณ์ ท่ี ป ระสบ
ความส าเร็จ (enactive mastery experiences) 2. ประสบการณ์ห รือ แบบอย่า งจากบุค คลอื่ น
(vicarious experiences/role models) จาแนกได้เป็ น 2 แบบ คือ ตัวแบบที่ เป็ นบุคคลจริง (live
model) และตัวแบบสัญ ลัก ษณ์ (symbolic model) 3. การใช้คาพูดชักจูง (verbal persuasion)
4. สภาวะด้า นร่า งกายและอารมณ์ (physiological and affective states) นอกจากนี ้ การใช้
เทคนิควิธีต่าง ๆ ผสานกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เทคนิควิธีเพียงอย่างเดียว (Cormier;
Nurius; & Osborn. 2008: 522; Perri & Richards. 1977: 178-183) โดยมี ขั้น ตอนของการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละขัน้ ตามแนวคิด โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูร้ บั บริการ (transtheoretical
model of client change) ของ Prochaska; DiClemente; และ Norcross (1992: 231-232)
ประกอบไปด้ว ย 5 ขั้น ได้แ ก่ 1) ขั้น ชวนให้คิ ด (precontemplation) 2) ขั้น สร้า งบรรยากาศที่
เอือ้ อานวยและให้เห็นคุณค่าการเปลี่ยนแปลง (contemplation) 3) ขัน้ เตรียมการ (preparation)
4) ขัน้ ปฏิบตั ิ (action) และ 5) ขัน้ รักษาสภาพหลังเปลี่ยนแปลง (maintenance)

90
ดัง นั้น การจัด โปรแกรมส่ง เสริม การนอนหลับ เพื่ อ ยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ของ
ผูส้ งู อายุ จะมีลกั ษณะผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ ที่อาศัยแนวคิดการจัดการตนเองและเน้นที่การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง โดยมีลาดับขัน้ ตอนตามโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูร้ บั บริการ
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ตาราง 14 ตรวจสอบแนวคิดและที่มาของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
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ตาราง 16 ตรวจสอบแนวคิดและทีม่ าของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ ูงอายุ
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ตาราง 14 ตรวจสอบแนวคิดและที่มาของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ (ต่อ)
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99
ผูว้ ิจัยได้พัฒ นาโปรแกรมโดยได้บรรจุกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมส่งเสริม การ
นอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ มีเนือ้ หาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอน
หลับ และยับยัง้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการนอนไม่หลับของผูส้ งู อายุ ดังตาราง 15-23 โดย
มีวิทยากร ได้แก่ ผูว้ ิจยั และนางธนิดา คงสมัย ตาแหน่ง พยาบาลผูป้ ระสานงานทางคลินิกอาวุโส
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ตลอดการจัดกิจกรรม
1165637913
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ตาราง 15 กิจกรรมที่ 1 นอนหลับ คืออะไร - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 15 กิจกรรมที่ 1 นอนหลับ คืออะไร – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)
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ตาราง 16 กิจกรรมที่ 2 ฤาใจเป็ นนาย และกายเป็ นบ่าว - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 17 กิจกรรมที่ 3 เร็ว ๆ เข้า ตัง้ ปณิธานกัน- กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 18 กิจกรรมที่ 4 บ้านของฉัน น่านอนหลับ - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 19 กิจกรรมที่ 5 แกว่งแขนขยับ พากันหลับโดยง่าย - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 19 กิจกรรมที่ 5 แกว่งแขนขยับ พากันหลับโดยง่าย – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)

106

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ตาราง 20 กิจกรรมที่ 6 นวดเท้าสบายๆ ผ่อนคลายด้วยลูกแก้ว - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 20 กิจกรรมที่ 6 นวดเท้าสบายๆ ผ่อนคลายด้วยลูกแก้ว – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)
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ตาราง 21 กิจกรรมที่ 7 ชื่นใจกันแล้ว เคลิม้ หลับโดยพลัน - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 21 กิจกรรมที่ 7 ชื่นใจกันแล้ว เคลิม้ หลับโดยพลัน – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)
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ตาราง 22 กิจกรรมที่ 8 ทุกคืนทุกวัน เพลงกล่อมเราเข้านิทรา - กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง 22 กิจกรรมที่ 8 ทุกคืนทุกวัน เพลงกล่อมเราเข้านิทรา – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)
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สาหรับกิจกรรมสุดท้ายนัน้ เป็ นกิจกรรมที่ทาโดยผูว้ ิจยั หลังการฝึ กอบรมกิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรมแล้ว ทาในช่วงระยะเวลาการทดลองตลอด 4 สัปดาห์
กับผูส้ งู อายุกลุม่ ทดลองทุกคน

ตาราง 22 กิจกรรมที่ 8 ทุกคืนทุกวัน เพลงกล่อมเราเข้านิทรา – กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ต่อ)
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ตาราง 23 กิจกรรมที่ 9 โทรศัพท์พดู คุย ติดตามถาม และชื่นชม
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คุณภาพเครื่องมือ - โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ผูว้ ิจยั นาโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ให้ผทู้ รงคุณวุฒิดา้ นวิจยั วัด และประเมินและด้านการพยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ดัง
รายนามในภาคผนวก ก พิ จ ารณาคุณ ภาพของโปรแกรมฯ ความเหมาะสมของวัต ถุป ระสงค์
เนือ้ หา วิธีการ และกระบวนการที่ใช้ จากดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ผลคือ ทุกกิจกรรมมีค่า
เท่ากับ 1 (IOC = 1) ดังแสดงตามตาราง xxx ดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม
ส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ในภาคผนวก ค นาคาแนะนาที่ได้รบั
จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ไปปรับ ปรุ ง แก้ไขเพื่ อ ความสมบูรณ์ก่ อนน าไปใช้ท ดลองกับ กลุ่ม เป้าหมาย
ผูส้ งู อายุ
สาหรับเครื่องมืดวัดที่ใช้วดั ก่อนและหลังการทดลองนัน้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่องมือวัด 2
ชิน้ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก์ ฉบับภาษาไทย (Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) (Methipisit. 2016) และ 2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
(องค์การอนามัยโลก) ฉบับภาษาไทย (กรวรรณ ยอดไม้. 2556) โดยแบบประเมินทัง้ สองฉบับมีคา่
ความเชื่อมั่น (- Cronbach) เท่ากับ .830 และ .869 ตามลาดับ สาหรับรายละเอียดนัน้ นาเสนอ
อยูใ่ นภาคผนวก ค
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ 2 นี ้ เป็ น 2 ระยะ คือ
1) ระยะเตรียมการก่อนทดลอง
1.1) ผูว้ ิจยั ทาหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมกับเจ้า
อาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม บ้านบางปรง หมู่ท่ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา และหนังสือขอความอนุเคราะห์ผนู้ าชุมชน เป็ นผูป้ ระสานงานกับผูส้ งู อายุ ได้แก่
นาวาเอกสมพร (นามสมมุต)ิ จากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
1.2) นาหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์นาส่งเจ้าอาวาสและผูน้ า
ชุม ชน เพื่ อประสานงานนัดวันเวลาที่ ผู้สูงอายุกลุ่ม ทดลองทั้ง 8 ท่าน และทางวัดสะดวกให้ใช้
สถานที่
1.3) ให้ผสู้ ูงอายุ 11 ท่าน ที่ได้คะแนนในเกณฑ์ต่า จากแบบวัดคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุขององค์การอนามัยโลกและเป็ นผูท้ ่ีเคยจัดสนทนากลุ่มมาแล้วในช่วงที่ 1 ระยะที่ 3 ทา
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แบบประเมินคุณ ภาพการนอนหลับ (Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) เพื่อให้ทราบและ
สามารถกาหนด 8 ท่าน เข้ากลุม่ ทดลอง ได้ผลคะแนน ดังตาราง 10
1.4 จัดเตรียมคูม่ ือโปรแกรม อุปกรณ์ และสถานที่
2) ระยะทดลอง
ผูว้ ิจยั ทาการจัดอบรมโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูส้ ูงอายุ ในที่ 5 เมษายน 2562 ตัง้ แต่เวลา 9.30-13.30 น. (รวมรับประทานอาหารกลางวัน)
ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตาบลบางพระ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้เวลา
อบรม 180 นาที โดยมีกิจกรรมของการอบรม ดังนี ้
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1. นอนหลับนัน้ คืออะไร
2. ฤาใจเป็ นนาย และกายเป็ นบ่าว
3. เร็ว ๆ เข้า ตัง้ ปณิธานกัน
4. บ้านของฉัน น่านอนหลับ
5. แกว่งแขนขยับ พากันหลับโดยง่าย
6. นวดเท้าสบาย ๆ ผ่อนคลายด้วยลูกแก้ว
7. ชื่นใจกันแล้ว เคลิม้ หลับโดยพลัน
8. ทุกคืนทุกวัน เพลงกล่อมเราเข้านิทรา
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เมื่ อจบการอบรม ผูส้ ูงอายุกลุ่ม ทดลองกลับไปฝึ กปฏิ บัติกิจกรรมที่ 5-8 แต่ละ
กิ จกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ล ะ 5 ครัง้ รวมทั้งสิ น้ 4 กิ จ กรรม ตลอดเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ เป็ น
จานวนรวมไม่ต่ากว่า 80 ครัง้ ลงในแบบบันทึกกิจกรรม “สมุดประจาตัวเพื่อการนอนหลับที่ดี ” ดัง
ภาคผนวก ฉ
เมื่ อ สิ น้ สุด ระยะทดลองครบ 4 สัป ดาห์ ผู้วิ จัย น าแบบประเมิ น คุณ ภาพชี วิ ต
(WHOQOL-OLD) และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) เก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลองและ
กลุ่ ม ควบคุม ในวัน ที่ 6 พฤษภาคม และขอรับ แบบประเมิ น ทั้ง สองฉบับ กลั บ คื น ในวัน ที่ 9
พฤษภาคม 2562 เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อสิน้ สุดการทดลอง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1) วิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงบรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุผูท้ าการเรียงบัตร และ
คุณลักษณะของการเรียงบัตรรายการ
2) วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น เรื่องการเท่ากันของความแปรปรวน และ
การแจกแจงปกติของกลุม่ ทดลองและควบคุม ดังแสดงในตาราง 11 ถึง 14 ข้างต้น
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3) วิ เ คราะห์เ พื่ อ ตอบจุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จัย ข้อ 3 ที่ ว่ า ด้ว ยประสิ ท ธิ ผ ลของ
โปรแกรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของผู้สูง อายุ โดยน าคะแนนที่ ได้ห ลังการทดลอง จากแบบ
ประเมินคุณ ภาพชีวิตผูส้ ูงอายุขององค์การอนามัยโลก และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
เปรี ย บเที ย บกั บ คะแนนก่ อ นการทดลองที่ ผู้วิ จัย เก็ บ ข้อ มู ล ไว้ในการวิ จัย ช่ ว งที่ 1 และระยะ
เตรียมการก่อนทดลอง ในการวิจยั ช่วงที่ 2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของคะแนน (gain score)
ภายหลังทาการทดลองไปแล้ว ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในที่นีเ้ ลือกใช้สถิติ
ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยให้คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปร
ร่วม (covariate) วิเคราะห์คะแนนทัง้ สองแบบประเมิน คือ แบบประเมินคุณ ภาพการนอนหลับ
ของพิ ท สเบิ ร ์ก ฉบับ ภาษาไทย (Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และ แบบประเมิ น
คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สู ง อายุ (องค์ก ารอนามัย โลก) ฉบับ ภาษาไทย รวมทั้ง วิ เคราะห์ค ะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ (relative gain score) เพื่อแสดงหลักฐานคะแนนความก้าวหน้า
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะที่ 4
1. สถิตพ
ิ นื้ ฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ได้แก่
2.1 สถิ ติ ท ดสอบที แบบกลุ่ม อิ ส ระ (independent sample t-test) ใช้ท ดสอบ
ความเท่าเทียมกันของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA: analysis of covariance) ใช้
ในการทดสอบเกี่ยวกับการจัดกระทา (manipulation check)
2.3 การทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้งาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ประกอบด้วย
2.3.1 ความเท่ากันของการแปรปรวน (homogeneity of variances)
2.3.2 การแจกแจงแบบปกติ (normality)
2.3.3 สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวัดก่อนและวัดหลัง
2.3.4 ความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรร่วม (covariate) และตัวแปรตาม เพื่ อดูว่า
จะต้องเท่ากันในทุกกลุม่ (homogeneity of regression slopes)
3. สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบประสิทธิผลของตัวแปรตาม
3.1 ทดสอบความแตกต่างของคุณภาพการนอนหลับ ก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละบุคคล เมื่อได้รบั กิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับ
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คุณภาพชีวิตแล้ว มีคณ
ุ ภาพการนอนหลับที่ดีขึน้ จากเดิมหรือไม่ ทดสอบจากคะแนนพัฒ นาการ
สัมพัทธ์ (relative gain score) ด้วยสูตรดังนี ้ (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. 2556.)
𝑌−𝑋
𝐺𝑆 (%) =
× 100
𝐹−𝑋
เมื่อ
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GS(%)

แทน

X
Y
F

แทน
แทน
แทน

คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผูเ้ รียน
(development score or gain score) (คิดเป็ นร้อยละ)
คะแนนวัดครัง้ ก่อน
คะแนนวัดครัง้ หลัง
คะแนนเต็ม

3.2 ทดสอบความแตกต่า งของคะแนนคุณ ภาพการนอนหลับ และคะแนน
คุณ ภาพชี วิต ผู้สูง อายุ ก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์เปรียบเที ยบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA: analysis of covariance)
โดยกาหนดให้คะแนนที่ได้จากการวัดก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (covariate)
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การวิจยั เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุท่ีมีประสิทธิผล:
การวิ จัย ผสานวิ ธี ประยุก ต์ใช้วิ ธี วิจัย แบบผสานวิ ธี ขั้น สูง (advance mixed methods design:
intervention design) โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระยะที่ 1: การสัมภาษณ์เชิงลึก
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระยะที่ 2: วิธีวิทยาคิว
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระยะที่ 3: การสนทนากลุม่
ส่วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล ระยะที่ 4: การศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับชุมชนวัดบางปรง
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 1: การสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิจัยในส่วนนีอ้ าศัย แนวคิดของ Cochran-Smith และ Lytle (2001) ว่าด้วยความรู ้
เพื่อการปฏิบตั ิและความรู ใ้ นการปฏิบตั ิ โดยศึกษาจากประสบการณ์และมุมมองของคนในเป็ น
กรอบแนวคิ ด ด้า นเนื ้อ หา เพื่ อ ให้บ รรลุจุด มุ่ง หมายของการศึก ษา คื อ 1) นิ ย ามความหมาย
องค์ประกอบหรือมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ และ 2) ปั จจัยสาเหตุและเงื่อนไขของ
การน าไปสู่คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สู ง อายุ เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จนข้อ มู ล อิ่ ม ตัว
(saturation) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ 2 กลุ่ม ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1)
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูร้ ูด้ า้ นผูส้ งู อายุ ในฐานะที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้และกาหนดความหมายของความรูเ้ พื่อ
การปฏิบตั ิ จานวน 5 ท่าน และ 2) ผูส้ งู วัยอย่างมีพลังหรือผูเ้ ป็ นซึ่งมีองค์ความรูใ้ นการปฏิบตั ิจริงที่
อยู่ในตัวบุคคลเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ จานวน 3 ท่าน ทาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
ตามระเบียบวิธีทฤษฎี ฐานราก โดยการกาหนดรหัสแบบบรรทัดต่อบรรทัด การวิเคราะห์จาแนก
ประเภทข้อมูล ชนิดการวิเคราะห์กลุ่มคา เพื่อค้นหาความหมายร่วมกัน โดยการทาดัชนีขอ้ มูลเชิง
ตีความ ทดลองเขี ยนประโยค สร้างข้อเสนอ/สรุ ป ชั่วคราว และสร้างบทสรุ ป ตามแนวทางของ
Charmaz (2006) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี ้
1. ความหมายและมิตติ ่าง ๆ หรือองค์ประกอบ “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”
ความหมายของ “คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ” มีความเป็ นพลวัตร ปรับเปลี่ยนแปรผันไป
ตามสภาพสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มที่ แปรเปลี่ ยน การให้คุณ ค่าของแต่ล ะบุคคล จึง ไม่ส ามารถ
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กาหนดเป็ นความหมายที่แน่นอนตายตัว หรือให้นิยามความหมายเพียงชุดใดชุดหนึ่ งที่กาหนดได้
อย่างเป็ นมาตรฐานสากลหรือเป็ นค่ากลางได้ ทัง้ นีม้ ิติต่าง ๆ หรือองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ไม่ส ามารถตีค วามแยกออกจากกันจากความหมายได้ ซึ่งก็ คื อ การสร้างสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึง ให้ความหมายที่เป็ นภาพรวมชุดหนึ่ง จากการตีความที่ได้จากผูร้ ู แ้ ละผู้
เป็ น ได้ว่า การรับรู ข้ องผู้สูงอายุต่อสถานะในชี วิตของตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒ นธรรม และ
ความหมายของระบบสังคมที่ผสู้ ูงอายุอาศัยอยู่ ทัง้ ยังสัมพันธ์กบั เป้าหมายเชิงปั จเจก มาตรฐาน
ของสังคมและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายดังกล่าว สามารถตีความ สังเคราะห์และจัดกลุ่มความหมายได้ทงั้ หมด 4
กลุ่มประเภท ได้แก่ 1) คุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุคือการได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) คุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุคือ การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสขุ ภาวะซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกาย
กับจิตใจ 3) คุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุคือ การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้
ผูส้ งู อายุเห็นคุณค่าของการมีชีวิต และ 4) คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุคือ การได้เข้าร่วมและเข้าถึง
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพและสัง คมที่ เหมาะสม รวมถึ ง สัง คมเสมื อ น โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
1.1 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือการได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ
หมายถึง ความพึงพอใจในการดารงชีวิตอยู่ของผูส้ ูงอายุนนั้ ขึน้ อยู่กับสามารถพึ่ง
ตัวเองได้ ทากิจวัตรประจาวันด้วยตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีศกั ดิ์ศรี เป็ นที่รกั ของลูกหลาน
ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และได้จากโลกนีไ้ ปอย่างสงบสุข ไม่มีเรื่องให้ตอ้ งคิดกังวล
ว้าวุ่นใจ ซึ่งเหล่านีต้ อ้ งอาศัยทัง้ สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี และการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่าง
ๆ ในครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่ดี ดังปรากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เ ชิง
ลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกมา ดังนี ้
“ไม่ตอ้ งไปพึ่งพาคนอืน่ จะทาให้รูส้ กึ คนเรามีศกั ดิศ์ รี”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
“คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ ... เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน ตายกับลูกหลาน และอยู่
บ้านตนเอง”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)
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ยิ่งไปกว่านัน้ ยังกินความรวมไปถึง การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นประโยชน์ของ
ตัวเอง มี โอกาสได้ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ ผู้ค น ได้รบั การยอมรับ นับ ถื อ ท าประโยชน์เพื่ อ ผู้อ่ื น มี ค วาม
ภาคภูมิ ใจที่ ได้ใช้ชี วิตที่ เหลื ออยู่อย่างมี คุณ ค่า ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ใ้ ห้กับครอบครัว
ชุม ชน และสังคมได้ ดังปรากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก ที่ ผู้ให้ข้อมูลแสดง
ออกมา ดังนี ้
1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

“ส่งเสริมให้เขาได้ใช้ความรู ค้ วามสามารถของเขา เป็ นความภูมิใจของผูส้ ูงอายุ”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
“เห็นคุณค่าในตัวเอง มองเห็นประโยชน์ของตัวเอง สามารถทาประโยชน์ให้กบั คนอืน่
ถ่ายทอดความรู ใ้ นเชิงของวัฒนธรรม”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“เข้าถึงศาสนา ลูกหลาน ครอบครัวที่ดี รัฐบาลกลางที่เอาใจใส่เขา มีอายุที่ยืนยาว
สุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่สดใส มีความโชคดี มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ มีหน้าที่
การงานทีด่ ี ได้จากโลกนีไ้ ปด้วยความสุข ด้วยความไม่วา้ วุน่ ใจ อันนีค้ อื สุดยอดของการเป็ นคน”
“ต้องการมีชีวิตอยู่ที่พ่ึงพาตัวเองได้ให้นานที่สุด ลดเวลาที่จะเจ็บป่ วยมากที่สุด ลด
เวลาทีจ่ ะอยู่ในระยะสุดท้ายให้สนั้ ที่สดุ ... มีสมอง กาลังวังชาที่ดี สามารถให้คาแนะนาให้กบั คน
รุ่นใหม่ได้ คือสิ่งที่ Balance คุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
“เป็ นคนแก่ที่น่ารัก เพราะเขา Fulfil เขาเต็มหมดแล้ว พร้อมที่จะ Share พร้อมที่จะ
ทาประโยชน์ ดีกบั ลูกหลาน”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
ทัง้ นี ้ การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิของผูส้ งู อายุเป็ นเสมือนผลลัพธ์ เป็ นความสมดุลของ
องค์ประกอบ ที่เป็ นกระบวนการประกอบเข้าด้วยกัน และได้ใช้ ศกั ยภาพของตนเองตามอัตภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม เหล่านีไ้ ม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
หรือโดยสิน้ เชิง ในนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
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1.2 คุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุคือ การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสุขภาวะ
ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ
ในที่นี ้ หมายถึง สมรรถนะของร่างกาย และการมีสขุ ภาวะ (health) ขยายความได้ว่า
โดยทั่วไปแล้วคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุและคนทั่วไปจะคล้ายคลึงกัน ทัง้ ในเรื่องของร่างกายและ
จิ ต ใจ เพี ย งแต่ ผู้สู ง อายุ จ ะให้น ้า หนั ก กั บ เรื่ อ งสมรรถนะของร่า งกายมากกว่ า บุ ค คลทั่ ว ไป
เนื่องมาจากความเสื่อมถอย พิการ หรือการทางานที่ไม่ปกติ ของสภาพร่างกายตามอายุท่ีมากขึน้
ไม่เหมือนสมัยที่ยงั เป็ นวัยหนุ่มสาว ทัง้ นี ้ นอกจากจะเป็ นไปตามวัยแล้ว ยัง ขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมใน
อดีตที่ ผ่านมา (life course) ของแต่ละคน การดูแลสุขภาพ และโรคประจาตัว ซึ่งส่งผลโดยตรง
สะสมต่ อ สมรรถนะของร่า งกาย และต่อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวัน ผลคื อ หากไม่ ส ามารถใช้
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติแล้ว จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผูส้ งู อายุ แสดงให้เห็นว่าเป็ น
การเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ อย่างไรก็ดี แม้วา่ มีปัญหาทางสภาพร่างกาย เช่น มีความ
พิการ เป็ นอัมพาต ติดเตียง หรือมีโรคประจาตัวที่เป็ นปั ญหาต่อสมรรถนะหรือสุขภาวะ แต่ถา้ มีการ
มองโลกซึ่งเป็ นเรื่องของสภาพจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวยอมรับกับสภาพกายที่ผิดปกติไปได้ มอง
ว่าไม่มีปัญหา ไม่เป็ นอุปสรรค เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดง
ออกมา ดังนี ้
“...เราต้องการอะไรผูส้ ูงอายุก็ตอ้ งการอย่างนัน้ แหละ แต่เขา Sensitive กว่าด้วยซ้า
เนื่องจากว่า Physical เขามีปัญหา เขาต้องการความรัก เขาต้องการคนยอมรับ ต้องการความมี
อิสระ”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“ความเสือ่ มของระบบร่างกายมันมีผลต่ออารมณ์จิตใจ บางคนใช้ร่างกายเปลืองมาก
ความเสือ่ มของระบบมันจะไม่เท่ากัน คุณภาพชีวติ ด้านร่างกายก็จะต่างกัน ตรงนีม้ นั โยงไปทีจ่ ิตใจ
แล้วก็อารมณ์”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)
“ไม่สขุ กายเพราะมีโรคภัยมาเบียดเบียน อ่อนแอ เป็ นโรคต่าง ๆ นานา เบาหวานบ้าง
โรคหัวใจ โรคอะไรบ้าง ทีม่ นั จะทาให้ไม่สขุ กาย ไม่สขุ ใจ เกิดจากปัญหาทางด้านมีความวิตกกังวล
เรือ่ งลูกหลานเดือดร้อน เป็ นหนีส้ นิ ทีจ่ ะทาให้เราทุกข์ใจ ยังตัดไม่ขาดมันก็ทาให้ไม่สขุ ใจ…”
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“...คนเรามีดี ระดับแตกต่างกัน มองโลกแตกต่างกัน... บางคนก็อยู่อย่างพึ่งพา
ตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็อยู่อย่างมีความทุกข์ใจ แต่ที่จริงแล้วมันขึน้ อยู่กบั จิตใจ บาง
คนก็พกิ าร แต่ช่วยเหลือตัวเองได้ ใจเขาสบาย”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
“ทุกคนมันต้องร่างกายเสื่อมลงไป ก็ตอ้ งยอมรับตามสภาพ อาหารไม่ย่อยแล้ว กิน
อาหารเหนียว ๆ ไม่ได้ ฟันก็ไม่ดแี ล้ว... ผูส้ ูงอายุนอนไม่คอ่ ยหลับ ถ้านอนไม่หลับ ทุกข์เลย”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
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“คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ รวมคาเดียวไม่ได้ ต้องสุขภาพที่ดี มีการทางาน มีความ
มั่นคง สุขภาพประกอบด้วย สุขภาพกายต้องดี ไม่มีบาดแผล ไม่เป็ นโรค สุขภาพจิตต้องดี ไม่เป็ น
คนบ้า …”
(สัมภาษณ์ นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช, เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
“… ไม่ มีภ าวะเจ็ บป่ วยจนต้องมีคนมาคอยดูแล อยู่ในสภาพที่จิตใจ สบายไม่เป็ น
ทุกข์เป็ นร้อน เป็ นปัจจัยจากตัวเค้าเองทีม่ องโลก การมองโลกแบบไม่รูจ้ กั พอเพียง แบบยังมีความ
วิตกกังวลกับเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มีจิตใจทีต่ ดั ไม่ขาด”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
ทัง้ นี ้ ไม่สามารถกล่าวได้ว่า ระหว่างร่างกายและจิตใจนัน้ สิ่งใดมีผลกระทบต่อการมี
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุมากกว่ากัน หากแต่ทงั้ สองมิติ นนั้ สอดประสานกันโดยไม่สามารถแยก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งออกจากกันได้ การรับรูส้ มรรถนะทางด้านร่างกาย ไม่เจ็บไม่ป่วย ดูแลตนเอง และ
ความเป็ นอิส ระที่ ไม่ตอ้ งพึ่งพาผู้อ่ื น ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู ค้ วามรู ส้ ึกทางใจเชิง บวก ในทาง
กลับกันการมีสภาวะจิตใจที่ดีส่งผลต่อการรับรู ้ เกิดความเข้าใจต่อตนเอง แม้จะมีสภาพร่างกายที่
ไม่สมบูรณ์ก็ตาม ยังมี ปัจจัยในเรื่องปั จเจก การมองโลก จิตปั ญญา (spiritual) รู ด้ ีช่ วั ควรไม่ควร
การให้ความหมายต่อสภาพร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นกรอบที่กาหนดความหมาย
คุณภาพชีวิตด้วยเช่นกัน
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1.3 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือ การมีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของการมีชีวิต
อธิบายได้ว่า การรับรูต้ นเองหรืออัตมโนทัศน์ จะเป็ นตัวกาหนดคุณค่าของการมีชีวิต
ผ่านการปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ และสิ่งนีเ้ อง คือคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ขยายความได้ว่า การมีปฏิสมั พันธ์ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ของผูส้ งู อายุกับบุคคลและสังคม ทาให้
ผูส้ ูงอายุรบั รู ต้ นเองและสร้างตัวตน ขึน้ มา การรับรู ว้ ่าตนได้เป็ น ส่วนหนึ่งของสังคม ตนเป็ นผูใ้ ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม (เป็ นผูใ้ ห้) ทาให้ผสู้ งู อายุเกิดความตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
เห็นคุณ ค่าของการมีชีวิต และอยากดาเนินชีวิตที่มี ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ใช้
ศักยภาพในตัวเองที่ส่ งั สมมาหยิบยื่นให้สงั คม และไม่ตอ้ งการเป็ นภาระของผูอ้ ่ืน เหล่านีล้ ว้ นเป็ น
กระบวนการทางสังคมที่สร้างคุณ ค่าให้ผสู้ ูงอายุมองเห็นคุณค่าในตนเอง หล่อหลอมให้เกิดเป็ น
คุณภาพชีวิต ตามการรับรูแ้ ห่งตน เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างของบทสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล
แสดงออกมา ดังนี ้
“ถ้าเรา active ก็โอเคไม่เก็บตัว ไม่ อ ะไร หรือไอ้การที่เรายัง productive อยู่เนีย้ ก็
เรี ย กว่ า ยัง มี participation ... สร้า งคลัง สมองของชาติ ให้พ ยายามดึ ง ผู ้สู ง อายุ ต่ า ง ๆ ให้มี
contribution ทางสังคม หรือ participation ต่าง ๆ อย่างเช่น เวลามีงานสงกรานต์ก็เชิญผูส้ ูงอายุ
มานั่งให้คนเค้ารดน้า มานั่งเป็ นผูใ้ หญ่ ให้เด็ก ๆ เค้า บางทีไปนั่งในอยู่ในพิธีอะไรสักอย่าง ถือว่า
โอเคให้มีผอู ้ าวุโสอยู่ อย่างเนีย้ ให้มี participation”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
“ให้ออกกาลังกายคนเดียวก็ไม่สนุกแล้ว ถ้าเกิดมารวมกลุ่มกัน นัดแนะกัน เป็ นชมรม
... สนุกแล้ว ต้องนัดแล้ว จะออกก็ตะโกนเรียก... ไปรึยงั ?”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
“กิจ กรรมในเชิ ง สังคม เล่น หมากฮอส หมากรุ ก ร้องเพลงในห้อ งคาราโอเกะ ตัว
Social Participation มันจะต้องมี คล้าย ๆ กับ Innovation กับสังคม ลักษณะของ Organization
Management หรือ Human Resource แล้วก็คิด Service ขึน้ มา ที่รองรับผูส้ ูงอายุ แล้วก็เปลี่ยน
ได้ เพราะว่าผูส้ ูงอายุยงั เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อย … การออกสู่สงั คมไม่ใช่แค่ไปดู ไปเที่ยว แต่ทาอะไร
บางอย่างเพือ่ ชุมชน เพือ่ สังคม เพราะยังมีแรงอยู่ ... ไปเปิ ดหูเปิ ดตา มีปฏิสมั พันธ์กบั คน หรือว่า
อาจจะบอกว่าไปทางานอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
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“ออกจากบ้าน ไปวัด ไปหาเพื่อนที่ไหน ไปที่ไหน คือ การออกสู่สงั คม การออกไป
ร่วมกิจกรรม การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น การไปทากิจกรรม ไปทาประโยชน์ให้กบั คนอื่นเพื่อ
ส่วนรวม พวกนีค้ อื กิจกรรมทีจ่ ะช่วยทาให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเอง … ผูส้ งู อายุตอ้ งมีสมั พันธภาพ
กับผูอ้ นื่ และสามารถทีจ่ ะยังคงทากิจกรรมได้ มีทอี่ ยู่อาศัยทีม่ ่นั คง เอือ้ ต่อการใช้ชีวิตประจาวันได้
เช่น เรือ่ งความปลอดภัย เรือ่ งความแข็งแรง เรือ่ งการอานวยประโยชน์”
“...การมีมนุษยสัมพันธ์กบั คนอืน่ การไปทากิจกรรม ไปทาประโยชน์ให้กบั คนอืน่ เพือ่
ส่วนรวม พวกนีค้ ือกิ จ กรรมที่จ ะช่ วยทาให้เขาเห็น คุณ ค่าของตัวเอง ... การท ากิ จ กรรมให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตัวผูส้ ูงอายุ ต่อครอบครัว ต่อสังคม เช่น การไปเป็ นอาสาสมัคร การเข้าร่วมกิจกรรม
หรือ การไปบ าเพ็ญ ประโยชน์ ท าอาชี พ ในครัว เรือ น สร้างรายได้ท างอื่น หรือ เข้าร่วมกิ จ กรรม
อาสาสมัคร...”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)

“กระตุน้ ให้มี socialization อย่าให้เกิด isolation ของผูส้ ูงอายุ ถ้าขาด interaction
เพราะ once ทีเ่ ขา isolate จากสังคม สมองมันไปเลย…”
“… เช่น เขาไปชี่กง เขาไปแล้วเขามีสงั คม มีเพือ่ น ไปกิน ไปซือ้ อาหารกลับบ้านกัน
model ลักษณะให้เกิด community ของผูส้ ูงอายุ”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
“ผูส้ ูงอายุก็เป็ นสัตว์สงั คม มีความเหงาเหมือนกัน อยูค่ นเดียว คิดอะไรไปเรือ่ ยเปื่ อย”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“ธนาคารความดี ก็เป็ นอาสาสมัคร ไปดูแลผูส้ ูงอายุ ไปขุดลอกคลอง แล้วแต่เขาจะ
ทาในชุมชน เขาก็จะมีสมุดเล็ก ๆ แล้วก็จะมีหวั หน้ากลุม่ หรือผูน้ าชุมชน เซ็นรับรองว่าคุณไปทาจริง
ในกลุม่ รวมกันเอาไปแลกของ เป็ นแพ็คสบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เหมือนสมุดธนาคาร”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
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“… ทาได้งา่ ย ๆ มี 4 อย่าง กระชับมิตร พิชิตอุปสรรค รู จ้ กั พอ เยินยอตนเอง แล้วมัน
คื อ อะไรบ้า ง ...1. กระชั บ มิ ต ร มี พ รรคพวกเพื่ อ นฝู ง ถ้า พรรคพวกเพื่ อ นฝู ง ไม่ มี น ะ โอ๊ ย
ตายยยยย…!”
(สัมภาษณ์ นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช, เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
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1.4 คุ ณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุคือ การได้เข้ าร่วมและเข้ าถึง สภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพและสังคมทีเ่ หมาะสม รวมถึงสังคมเสมือน
อธิบายได้ว่า การรับรูว้ ่าได้อยู่ ได้เป็ นส่วนหนึ่ง ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ทงั้ ภายใน
บ้าน นอกบ้าน และสถานที่ ในสัง คมเสมื อ นที่ เหมาะส าหรับ ผู้สูงอายุ เช่น ในสิ่ ง แวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต อยูอ่ ย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง
การคมนาคมรวมถึง มี ส่ิ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ถูกออกแบบมาให้รองรับ ข้อ จ ากัด ทาง
กายภาพของผูส้ ูงอายุ การรับรู ว้ ่าสามารถเข้าถึง แหล่งประโยชน์ดา้ นการเงิน สถานบริการทาง
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรูว้ า่ สามารถเข้าถึง ข่าวสาร แหล่งเรียนรู ้ ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง
ๆ รวมทั้ง การได้มี ตัวตน ได้เข้าถึงและเข้าร่วมกับ ผู้อ่ื น เป็ น ส่วนหนึ่ง ในสังคมในโลก และสังคม
เสมือนด้วย อีกทัง้ ยังเข้าถึงโอกาสสามารถฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ จากสถาบันหรือสถานบริการทาง
สังคม เช่น วัด โรงพยาบาล โรงเรียนผูส้ งู อายุ ได้รบั กิจกรรมนันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง
ตามความต้องการของตน เป็ นต้น เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้
ข้อมูลแสดงออกมา ดังนี ้
“ดัดแปลงบ้านเขา ทา ageing-in-place ให้ดี ๆ บ้านสมัยใหม่ เขาก็ออกแบบเป็ น
Universal Design ย้ายห้อ งนอนลงมาอยู่ ข า้ งล่ าง ห้องน้าติ ดราวจับ เพิ่ ม แสงไฟสว่างปรับ ให้
เหมาะสม พืน้ อย่าให้ลนื่ เติม ramp หน้าบ้าน”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
“ปรับ สิ่ งแวดล้อมต่ าง ๆ ให้เอือ้ ต่อ การเป็ นตัวของตัวเองหรือแก่ ค นได้ เช่ น ถนน
หนทาง ระบบบริการขนส่งสาธารณะ อาคารสถานทีต่ ่าง ๆ เรียก universal design จะช่วยให้คน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อันนีไ้ ม่ใช่ปัจจัยจากภายในพฤติกรรม แต่เป็ นปัจจัยจากภายนอก จาก
สิ่งแวดล้อม”…
“…สิ่งแวดล้อมเนีย้ ก็มีส่วนอย่างมาก สมมุติว่าการคมนาคมขนส่ง รถต่าง ๆ สามารถที่
จะให้ค นพิ ก ารหรื อ ผู ส้ ู ง อายุขึ้น ไปได้อ ย่ า งสะดวก ก็ จ ะท าให้คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ส้ ู ง อายุดี ขึ้น
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ยกระดับขึน้ มา เขาจะไปไหนเค้าก็บอกว่าดีเว้ย ก็สขุ กายสบายใจเหมือนกัน จะไปไหนได้โดยทีเ่ รา
ได้ดูตวั เอง”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
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“สิ่งแวดล้อมที่ดี... ต้องการอากาศที่ดี ให้ความสุขกับคนได้ทางด้านกายภาพ กลุ่ม
คนในสังคมทีด่ ี เพือ่ นบ้าน เพือ่ น ครอบครัว ลูก หลาน”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
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“Wheel chair ไปได้แค่ไหนถ้าลานบ้านมันเป็ นอย่างนัน้ นั่นคือสภาพแวดล้อม เราก็
ให้เขาเลือก เรียงลาดับความสาคัญมา”…
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
นอกจาก สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพสังคมเสมือน (cyberspace) จะมี
ผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพของผูส้ ูงอายุแล้ว สภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีความสาคัญด้วย
ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน เช่น การจัดบริการจากภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ถือได้ว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมและการเข้าถึง (access) ในสภาพแวดล้อมทางสังคมนี ้ นับเป็ นความหมายของคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ูงอายุเช่นกัน เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล
แสดงออกมา ดังนี ้
“…ใช้เป็ นทีก่ ลางของชุมชน ทีท่ กุ คนมาได้สะดวก อาจจะเป็ นวัด หรือโรงเรียน ทีท่ าง
ชุมชนเขาจัดให้”…
“…ครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน geographically ที่อยู่ใกล้ … cyberspace เพราะ
contact มันข้ามเรือ่ งพืน้ ที่ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม มัน vary ไปตามบุคคล”
“เครื่องมือเข้ามาช่วยเสริม เบีย้ ยังชีพ เรื่องระบบบาเหน็จบานาญ การส่งเสริมการ
ท างานผู ้สู ง อายุ ลงทุน กับ Infrastructure รัฐ อาจจะจัด facility ให้ แต่ กิ จ กรรมในนั้น ทั้ง หมด
อาจจะเป็ นรัฐทาบ้าง เอกชนทาบ้าง volunteer ทาบ้าง”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
“โรงเรี ย นผู ้สู ง อายุ day-care เพราะ ผู ้สู ง อายุ ต ้อ งการความรู ้ ต้อ งการเท่ า ทัน
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง ต้องการพืน้ ทีท่ ี่เป็ นส่วนกลางทีม่ ีกิจกรรมต่าง ๆ คือมันจะต้องไหลเลือ่ น
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เปลีย่ นแปลงไปตามความต้องการของสังคม มีพนื ้ ทีท่ เี่ ขาสามารถมาเจอกันมารวมกันได้ ศูนย์หรือ
ชมรมผู ้สู ง อายุ รัฐ ท้อ งถิ่ น ต้อ งเตรี ย มให้ มี โรงพยาบาลที่ ดี การเข้า ถึ ง พยาบาล การเข้า ถึ ง
สาธารณูปโภค”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
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“หลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนผูส้ ูงอายุ เป็ นสิ่งที่ผูส้ ูงอายุควรจะรู ้ เกี่ยวกับสุขภาพ
โรคต่าง ๆ การใช้ยา อันนีผ้ ูส้ ูงอายุตอ้ งรู ้ จาเป็ นเลย แล้วก็ควรจะให้เขาออกความเห็นด้วยว่า กลุ่ม
นีเ้ ขาสนใจอะไร เขาอยากรู อ้ ะไร ก็ตอ้ งจัดให้เขา ดึงดูดความสนใจ เขาจะได้อยากไปโรงเรียน”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
สรุ ป ได้ว่ า ความหมายของค าว่ า “คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สูง อายุ ” และมิ ติ ต่ า ง ๆ หรื อ
องค์ประกอบ ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างสิน้ เชิง กล่าวคือ ในการอธิบายความหมายนัน้ จะ
กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุเป็ นการรับรูต้ อ่
สถานะในชีวิตของตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบสังคมที่ผสู้ ูงอายุ
อาศัยอยู่ ผันแปรไปตามบริบท ทัง้ ยังสัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงปั จเจก มาตรฐานของสังคมและสิ่ง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดกลุม่ ความหมายได้ทงั้ หมด 4 กลุม่ ดังที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
2. ปั จจัยสาเหตุและเงือ่ นไขทีจ่ ะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พบว่ า ปั จ จั ย สาเหตุ แ ละเงื่ อ นไขของการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้สู ง อายุ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกันกับการนิยามความหมายและองค์ประกอบ กล่าวคือ เป็ นพลวัตที่ล่ืนไหลไปตามบริบท
ของสังคม ยุคสมัย สภาพแวดล้อม และความเป็ นปั จเจก ทัง้ ภูมิหลังและความต้องการที่แตกต่าง
กัน ทัง้ นี ้ การเติบโตและดารงอยูใ่ นสังคมที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ทาให้การมองโลกของแต่ละบุคคล
ต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสาคัญพืน้ ฐานที่มนุษย์ทุกคนหรือแม้แต่
ผูส้ ูงอายุตอ้ งการ คือ ปั จจัยสี่ สุขภาวะ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตปั ญญาที่เชื่อมโยงซึ่งกั น
และกันอย่างแบ่งแยกมิได้ การขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งย่อมส่งผลต่อความสมดุลในปัจจัยอื่น ๆ
2.1 ปั จจัยภายใน: การควบคุมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
หมายถึง ปั จจัยที่มาจากการเลือกที่จะทาหรือที่จะเป็ น เพื่อ การสร้างสมดุลของกาย
ใจ สังคม จิตปั ญญาซึ่งปั จจัยเหล่านีไ้ ม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เกิดจากการวางแผนระยะยาว และการสั่งสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมและกายภาพที่ทาให้รูส้ กึ ปลอดภัย
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2.1.1 การเตรียมตัวและวางแผนตลอดชีวิต
จากการวิ เคราะห์แ ละตี ค วามข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากผู้รูแ้ ละผู้เป็ น ทั้ง 2 กลุ่ม ต่า งให้
ความเห็นเป็ นไปในทางเดียวกัน กล่าวคื อ ในช่วงสูง วัยเป็ น ดั่งผลลัพ ธ์ของการเตรียมการ การ
ปฏิบตั ิตนที่ส่ งั สมมาตลอดทัง้ ชีวิตที่ผ่านมา มีความแตกต่างกันตามแต่ละปั จเจกบุคคล ขึน้ อยู่กับ
ทัง้ ภูมิหลัง สิ่งแวดล้อม และโลกทัศน์ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและวินยั ในตนเองมาตลอดทัง้ ชีวิต
มิใช่เริ่มเตรียมตัวเมื่อเข้าสูช่ ว่ งสูงวัยแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องสุขภาพกาย ใจ การสร้างสุขนิสยั การเข้า
สังคม การรู จ้ กั ผิดชอบชั่วดี เฉลียวฉลาดเท่าทัน ซึ่งต้องสั่งสมทัง้ ความรู แ้ ละทักษะเพื่อให้เกิดสิ่ง
เหล่านี ้ นอกจากนี ้ การประหยัด มัธ ยัสถ์ การลงทุน การจัดการการเงิน เป็ นการเตรียมตัวและ
วางแผนเพื่ อสร้างหลักประกันในชี วิตจวบจนเข้าสู่ช่วงสูงวัย เหล่านี ป้ รากฏในตัวอย่างของบท
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสดงออกมา ดังนี ้
“ช่วงปลาย ๆ ของ life course ของชีวิต เป็ น result ของการเตรียมการอะไรต่าง
ๆ ในช่ วงชีวิตตลอดมา การปลอดโรคมันก็ ทาให้เรา independent ได้ ก็ ตอ้ งดู แ ลมาตลอด life
course เราต้องสร้างความตระหนักและตระหนก”
“… ควบคุม ทางด้าน lifestyle ควบคุม ทางด้านการออม แก่ อ ย่างมี คุณ ภาพ
spiritual ต้องได้”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
“…เตรียม living will ไว้แล้ว ทาไว้หมดทุกอย่างแล้ว ต้องประหยัด จะสุรุ่ยสุร่าย
ก็ไม่ได้แล้ว ทาให้คณ
ุ ภาพชีวติ ไม่ค่อยดี ผมสบาย ผมจัดการเรือ่ งสินทรัพย์ของผมเรียบร้อยหมด มี
พร้อมแล้ว ไม่ตอ้ งห่วงแล้ว”
“…ทาไมถึงต้อง…เตรียมตัวดี โรคร้ายหายสูญ สมองตรองคิดเพิ่มพูน ไพบูลย์
มากด้วยปัญญา…”
(สัมภาษณ์ นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช, เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
“คาว่า life course เส้นทางชีวิต คือทุกอย่าง คุณภาพชีวิตของคนเรา ต้องทามา
ตลอดเส้นทางชีวิต อย่าง health ก็ตอ้ งดูแลกันมาตลอด ตัง้ แต่เด็กอยู่ในท้อง เกิดมา พฤติกรรม
เริ่มมาตัง้ แต่เด็ก ๆ ตัง้ แต่ยงั หนุ่มสาว การออกกาลังกาย ไม่ใช่ว่าอายุมาก สร้างนิสยั ตัง้ แต่เด็ก ๆ
พฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ กินเหล้าสูบบุหรี”่
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“... ต้องรู จ้ กั ออม รู จ้ กั การมีพฤติกรรมมัธยัสถ์ การประหยัด มัธยัสถ์ รู จ้ กั พอเพียง
ไม่ ใช่ ว่า หนุ่ ม สาว ๆ ใช้เงิน กัน ไป ไม่ มี นิ สัย ในการเก็ บ ไม่ มี ก ารวางแผนอนาคต life course
approach ก็คอื ตลอดเส้นทางชีวติ ของคนแต่ละบุคคล”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
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“การออม ลงทุน ขึน้ อยูก่ บั วินยั ในอดีตของท่าน ความรู ท้ างด้านการเงินในอดีต”
“…ปัจจุบนั เราบริหารจัดการเงินได้อย่างมีเหตุมีผล มีประสิทธิภาพ เกิดดอกออก
ผลมาใช้พอตอนแก่ไหม? ณ ตอนทีเ่ ราเลือกได้ สมมติว่าเราแก่ตวั ไป แล้วเวลาทางานเราไม่ได้ยาว
ก็ตอ้ งถามว่าอะไรคือ best ที่สุด ผมว่ามันก็คือ choice เดิม เพราะว่า choice ใหม่ มันก็มีความ
เสีย่ ง วิธีมนั ไม่ใช่การออม แต่มนั คือเรือ่ งการบริหารจัดการ…”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
ข้อสังเกตหนึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูเ้ ป็ น หรือผูส้ ูงวัยอย่างมีพลัง ซึ่งเป็ น ผูม้ ี
ความรู แ้ บบฝั ง ลึก ท าให้ท ราบถึ ง ตัวแบบที่ ดี ในการเตรีย มตัว และการวางแผนตลอดชี วิต ที่ มี
ประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากสภาพประจักษ์ของตัวท่านเองในปัจจุบนั
2.1.2 การรักษาสุขภาพกาย ใจ และจิตปั ญญา
จากที่ว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตนัน้ มีความเชื่อมโยงถึงกัน ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ดังนัน้ การรักษาสุขภาพกาย ใจ และจิตปัญญา ให้อยูใ่ นสภาวะความสมดุลระหว่าง
ปั จจัยทัง้ สี่นี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตปั ญญา ซึ่งหมายถึง การรู จ้ กั แยกแยะ รู ด้ ีช่ วั อะไรควรไม่ควร
เฉลี ย วฉลาด รู เ้ ท่ า ทัน เข้า ใจความจริง แห่ ง ชี วิ ต และสรรพสิ่ ง จนเกิ ด ความรอบรู ้ รู ถ้ ึ ง ความ
เปลี่ยนแปลง และรูถ้ ึงความต้องการของตนที่จะเปลี่ยนแปลง ที่จะทาให้ตนเองมีความผาสุก อัน
เกิดมาจากสิ่งที่บคุ คลยึดมั่น เคารพและปฏิบตั ใิ นสิ่งที่ดีงาม ทัง้ นีส้ ขุ ภาวะทางจิตปั ญญาจะเกิดขึน้
เมื่ อ บุค คลหลุด พ้น จากตัว เอง (self-transcendence) อย่างไรก็ ดี ส มดุล ดัง กล่า วนี ย้ ัง ขึน้ อยู่กับ
สภาพแวดล้อม และความเป็ นปั จเจกของแต่ละบุคคล รวมทัง้ ภูมิหลังและความต้องการที่แตกต่าง
กัน อัน จะส่ ง ผลให้มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ มี “ระดับ ” แตกต่า งกัน เหล่ านี ้ป รากฏในตัว อย่ างของบท
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกมา ดังนี ้
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“... เป็ นเกณฑ์ ถ้าใครอยูด่ กี ินดีหรือสุขกายสบายใจ ก็แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ”ี
“...คนที่อยู่ดี กินดี คนที่มีความสุขน่ะ คนที่มีความสุข สุขก็คือสุขทัง้ กายและใจ
สุขกายคือ ไม่เจ็บไม่ป่วย สุขใจคือใจเราสบาย ไม่มีความทุกข์
“... บางคนที่เค้ามี คุณ ภาพชี วิตที่ดีเลิศ ไม่ เจ็ บไม่ ไข้ มี จิตใจที่ส บาย ทุกอย่าง
นับว่าดีเลิศ แต่บางคนก็ร่างกายเจ็บป่ วยออด ๆ แอด ๆ มีโรคภัย มีโรคเรือ้ รัง มีโรคประจาตัว แล้ว
จิตใจก็ห่อเหีย่ ว เศร้าหมองห่อเหีย่ ว ก็ถอื ว่าสุขภาพชีวิต องค์ประกอบต่าง ๆ มันแย่ คุณภาพชีวติ ก็
ต่าหน่อย”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
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“ความสุขมันมาทัง้ กายใจ”
“…สุขภาพกายดีแต่จิตใจคับแคบ ไม่อยากทาอะไร มันก็จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่มี
ความสุข”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“การดารงชีวิต ทัง้ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และครอบครัว เพือ่ นบ้าน ชุมชน
geographically ที่ อ ยู่ ใ กล้ cyberspace เพราะ contact มั น ข้า มเรื่ อ งพื ้น ที่ เศรษฐกิ จ สัง คม
สุขภาพ สภาพแวดล้อม มัน vary ไปตามบุคคล”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
“มันเป็ นเรื่องประสบการณ์ของเขา เช่น เขารู แ้ ล้วว่าเขากินเนือ้ ไม่ได้ ต้องเริ่มกิน
อาหารอ่อน อาจจะกินปลาหรือกินเนือ้ ไก่ ปรากฏว่าค่าเก๊าต์ขึน้ ปวดข้อปวดกระดูก ต่อไปต้องไม่
กินไก่ เพราะฉะนัน้ ต้องเป็ นคนทีร่ ู จ้ กั ร่างกายตัวเอง รู จ้ กั สุขภาพของตัวเอง
“... รู จ้ ั ก ตัว เอง เช่ น ถ้า ฉัน ฟั ง เพลงนี ้ค นเดี ย ว ฉัน คงนั่ง ร้อ งไห้ เพราะว่ า มั น
depressed คู่ครองตาย แสดงว่าพอได้ยิน ต้องพยายามไม่คิดถึงแล้ว ไปทาอย่างอื่น ต้องรู จ้ กั ทัง้
ร่างกายและจิตใจของตัวเอง”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“...ตนเป็ นทีพ่ ่งึ แห่งตน ดาเนินสายกลาง ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ เป้าหมายของการ
ขจัดทุกข์ และวิธีการออกจากทุกข์

134
“…ผูส้ ูงอายุจะต้องเรียนรู ต้ ลอด ต้องเรียนรู ต้ ลอดชีวิต สุขภาพจิต ปัญญา ที่มา
จากภาษาอังกฤษว่า spiritual health”
(สัมภาษณ์ นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช, เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
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2.1.3 การสร้างความมั่นคง และปลอดภัย
การสร้างความมั่น คง และปลอดภัย ในที่ นี ค้ รอบคลุม ทั้งความปลอดภัยทาง
กายภาพและจิตใจซึ่งเกิดมาจากการมีหลักประกันหรือมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะจะทาให้ไม่เกิด
ความวิตกกังวล รบกวนต่อทัง้ กายใจ ผู้รูไ้ ด้ตงั้ ข้อสังเกตว่า โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีความซับซ้อน
ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายมากกว่าชนบท นา้ หนักทางด้านการเงินจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
การมีหลักประกันเป็ นปั จจัยที่สัมพันธ์กลมกลืนกับการเตรียมความพร้อม การวางแผนและการ
จัดการทางการเงิน เหล่านีส้ ่งผลให้ผสู้ ูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข ใน
ส่วนนีเ้ ป็ นการสังเคราะห์มาจากการถอดบทเรียนและประสบการณ์ของผูร้ ูแ้ ละผูเ้ ป็ น ซึ่ง ปรากฏใน
ตัวอย่างบางช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกมา ดังนี ้
“จิตใจเป็ นอิสระ อยากจะใช้เงินก็ได้ใช้”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล, เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
“ผู ส้ ู ง อายุอ าจจะให้น้ าหนัก กับ บางเรื่องมากกว่ าคนธรรมดาเช่ น ความเหงา
สุขภาพ เศรษฐกิจ…ชีวติ เขาดีขนึ้ เพราะทาให้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเขาดีขนึ้ ”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
“ผูส้ ูงอายุตอ้ งมี...มีที่อยู่อาศัยที่ม่นั คง เอือ้ ต่อการใช้ชีวิตประจาวันได้ เช่น เรื่อง
ความปลอดภัย เรื่องความแข็ ง แรง เรื่องการอานวยประโยชน์… security มี ได้ห ลายอย่างนะ
security ทางด้านการเงินการทอง มีหนีส้ ินมัย้ หรือความรู ส้ ึกปลอดภัย ก็เป็ น second security
เหมือนกัน”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)
“สังคมเปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คุณ ภาพชีวิตที่ดีถูกกาหนดด้วย
เรือ่ งรายได้ เรือ่ งเงิน เรือ่ งเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายมากกว่า...”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
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“…รายได้ม ากกว่ารายจ่ าย คือเหลือเก็ บ ออม เพื่อ ทาให้เกิ ด ความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจ”
(สัมภาษณ์ นายแพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช, เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
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2.2 ปั จจัยภายนอก: การสร้างเสริมระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม
ในส่ วนนี ้เป็ น ปั จ จัย และเงื่ อ นไขจากภายนอก ซึ่ง หมายถึ ง ทุก สิ่ ง ทุก อย่ า งที่ เป็ น
นามธรรมและรูปธรรมที่ผสู้ งู อายุมีปฏิสมั พันธ์ ให้คณ
ุ ค่า ค่านิยม ทัง้ เป็ นผูถ้ กู กระทาและได้กระทา
ต่อสภาพแวดล้อมของตนเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต จึงเป็ นการจัดการความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัว
ผู้สูงอายุเอง กับ ครอบครัวชุม ชน สังคม หรือระบบนิ เวศ ทั้ง โลกจริง และโลกเสมื อน ทั้งตนเอง
ชุมชน และสังคมที่เขาอาศัยอยู่
2.2.1 การมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน สังคม
จากการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จากผูร้ ูแ้ ละผูเ้ ป็ นทัง้ 2 กลุ่ม สังเคราะห์ได้
ว่า เป็ นการจัดการความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวผูส้ งู อายุเองกับผูอ้ ่ืน ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์จากการรับรูข้ อง
ผูส้ ูงอายุ 2 ลักษณะ คือ 1) เจตคติของตนเองต่อผูอ้ ่ืน คือ การเปิ ดใจต่อการออกไปหาผูอ้ ่ืน ไม่ว่า
จะเป็ นครอบครัวหรือผูอ้ ่ืน ไม่ถือทิฐิว่าผูอ้ ่ืนต้องเข้าหาตนเองก่อน และ 2) การรับรูเ้ จตคติท่ีผอู้ ่ืนมี
ต่อตนเอง ทัง้ ครอบครัว ลูกหลาน เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนในสังคมเสมือน และชุมชนให้การยอมรับ
นับถือ สามารถทาให้ผสู้ งู อายุ รูส้ ึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีประโยชน์
กับสังคม ทัง้ นีก้ ารรับรูท้ งั้ 2 ลักษณะหากได้รบั การสร้างเสริม สนับสนุนจะผลักดันให้เกิดคุณภาพ
ชี วิตในผู้สูง อายุ เหล่านี ป้ รากฏในตัวอย่างบางช่วงของบทสัม ภาษณ์เชิ งลึก ที่ ผู้ให้ข้อมูลแสดง
ออกมา ดังนี ้
“เขาไปชี่ ก ง เขาไปแล้วเขามี ส ัง คม มี เพื่อ น ไปกิ น ไปซื ้อ อาหารกลับ บ้านกัน
model ลักษณะให้เกิด community ของผูส้ ูงอายุ”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
“สร้างคลังสมองของชาติ ให้พยายามดึงผูส้ ูงอายุต่าง ๆ ให้มี contribution ทาง
สังคม หรือ participation ต่าง ๆ อย่างเช่น เวลามีงานสงกรานต์ก็เชิญผูส้ ูงอายุ มานั่งให้คนเค้ารด
นา้ มานั่งเป็ นผูใ้ หญ่ ให้เด็ก ๆ เค้า บางทีไปนั่งในอยู่ในพิธีอะไรสักอย่าง ถือว่า โอเคให้มีผูอ้ าวุโส
อยู่ อย่างเนีย้ ”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
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“ส่งเสริม สนับสนุนได้ โดยท้องถิ่นกับชุม ชนนะ มี ผู น้ า และการรวมตัวกันเป็ น
ชมรมเพือ่ จัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ รวมทัง้ มิตติ า่ ง ๆ ทีบ่ อกว่ามันจะส่งเสริมคุณภาพชีวติ ....”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
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“family-care empower ครอบครัว community-base เกื อ้ หนุน ครอบครัว ดึ ง
เอาผูส้ ูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมหรือทาให้เกิดการดูแลร่วมกันในชุมชน … สร้างจิตอาสาขึน้ ในกลุ่มคน
วัยรอง ปัจจัยเงือ่ นไขทีจ่ ะทาให้ผูส้ ูงอายุเขามีความสุข เราพูดง่าย ๆ ว่าการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ก็คือ มี
ความสุข มันอาจจะไม่ครบทุกด้าน แต่เขาพอใจแล้ว เขาสุขแล้ว”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)
“ตัว social participation มัน จะต้อ งมี คล้าย ๆ กับ innovation กับ สัง คม
…ทีร่ องรับผูส้ ูงอายุ แล้วก็เปลีย่ นได้ เพราะว่าผูส้ ูงอายุยงั เปลีย่ นรุ่นไปเรือ่ ย”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
2.2.2 การอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีสิ่งอานวยความสะดวก
เป็ นปั จจัยและเงื่อนไขภายนอก สภาพแวดล้อมในที่นี ้ มีทงั้ ระดับครอบครัว และ
ระดับชุมชน จาแนกได้ทงั้ ทางกายภาพ ภายในบ้าน เช่น ห้องนา้ ห้องนอน ราวจา นอกบ้าน ได้แก่
พื น้ ลาด ลิ ฟ ต์ บันไดรถเสมอทางเท้า เป็ นต้น และทางสังคม เปิ ดโอกาสการเข้าถึง ตัง้ แต่การมี
นโยบายไปสู่การนาไปปฏิบตั ิ การดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน สถาน
บริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน ปั จจัยเหล่านีล้ ดความเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุโดยไม่จาเป็ น อานวยความ
สะดวกโดยตรงทางกาย และส่งผลสัมพันธ์กบั ทางใจ เหตุเพราะผูส้ งู อายุสามารถดาเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างปลอดภัย ไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ่ืน (autonomous) ก่อให้เกิดความเป็ น
อิสระ ยิ่งไปกว่านีก้ ารนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังสามารถส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ทัง้ ยังตอบสนองความต้องการการเรียนรู เ้ พื่อให้เท่าทันต่อโลกปั จจุบนั ทัง้ หมดนีเ้ ป็ น
ปัจจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้
ข้อมูลแสดงออกมา ดังนี ้
“การจัดระเบียบภายในบ้านให้มนั เอือ้ กับการใช้ชีวิตในยามสูงวัย”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561)
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เป็ น universal design …”
“...ย้ายห้องนอนลงมาอยู่ขา้ งล่าง ห้องน้าติดราวจับเพิ่ม แสงไฟสว่างปรับให้
เหมาะสม พืน้ อย่าให้ลนื่ เติม ramp หน้าบ้าน...”
“...หา tools มาช่วย นาฬิกา track ติดตามตัว”
(สัมภาษณ์ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
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“สิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องการอากาศที่ดี ให้ความสุขกับคนได้ทางด้านกายภาพ มี
โรงพยาบาลทีด่ ี การเข้าถึงพยาบาล การเข้าถึงสาธารณูปโภค ...”
“...มี พื น้ ที่ ที่ เขาสามารถมาเจอกัน มารวมกัน ได้ ศู น ย์ ห รื อ ชมรมผู ้สู ง อายุ รัฐ
ท้องถิ่นต้องเตรียมให้...”
“... โรงเรียนผูส้ ูงอายุ day-care เพราะ ผูส้ ูงอายุตอ้ งการความรู ้ ต้องการเท่าทัน
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง ต้องการพืน้ ทีท่ ี่เป็ นส่วนกลางทีม่ ีกิจกรรมต่าง ๆ คือมันจะต้องไหลเลือ่ น
เปลีย่ นแปลงไปตามความต้องการของสังคม”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
“...เป็ นที่กลางของชุมชน ที่ทุกคนมาได้สะดวก อาจจะเป็ นวัด หรือโรงเรียน ที่
ทางชุมชนเขาจัดให้...”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
“ปรับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอือ้ ต่อการเป็ นตัวของตัวเอง หรือแก่ตนได้ เช่น ถนน
หนทาง ระบบบริการขนส่งสาธารณะ หรือสิ่งต่าง ๆ เนีย้ อาคารสถานที่ต่าง ๆ ก็ตอ้ งปรับ … เค้า
เรียก universal design จะช่ วยให้คนมี คุณ ภาพชี วิตที่ดีขึ้นได้ น่ะ อันนีไ้ ม่ ใช่ ปัจจัยจากภายใน
พฤติกรรม แต่เป็ นปัจจัยจากภายนอกจากสิ่งแวดล้อม”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
2.2.3 นโยบายภาครัฐ หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนา
ปั จจัยและเงื่อนไขภายนอกส่วนสุดท้าย คือ นโยบายภาครัฐ หลักสูตร โปรแกรม
การพัฒนา จากความหมายคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุนนั้ มีความเป็ นพลวัตร เปลี่ยนแปลง ไปตาม
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บริบทของสังคม ยุคสมัย และความต้องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามภาครัฐและ
ภาคประชาคม มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับผูส้ งู อายุท่ีมีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับต่ามากกว่าในกลุ่ม
สูง เพื่อลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคมที่จะเป็ นปั ญหาสังคมต่อไปได้ เหล่านีป้ รากฏในตัวอย่างบาง
ช่วงของบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกมา ดังนี ้
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“mean ตัวค่ากลาง ๆ อยู่ อย่างเช่น ถ้ารัฐบาลที่ดี รัฐบาลก็จะต้องเตรียมสิ่งที่
สังคมต้องการ ผู ส้ ู งอายุไทยส่วนใหญ่ ก็การศึกษาน้อย ไม่ มี เงินออม เป็ นหนีส้ ิน ลู กหลานต้อง
ทางาน ประเทศนีจ้ ะต้องมีเบีย้ ยังชีพ”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู ย์ เหลียวรุง่ เรือง, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561)
“participation มี ส่ ว นร่ ว มในสัง คมเท่ า ไหร่ ท างานอะไรยัง ไง ได้เ หมื อ นคน
active มัย้ ทางานมีส่วนร่วมในการทางานมัย้ หรือมีกิจกรรมมีส่วนร่วมในสังคมในอะไรมัย้ ก็ไป
หามา …”
“ผูส้ ูงอายุจะต้องใส่ใจตัวเองทุกอย่าง ... ในขณะเดียวกันทางรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน
ต้องหาทางช่วยดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน”
(สัมภาษณ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ์, เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
“หลักการมันร่วม แต่ตวั วิธีปฏิบตั ิมนั ต้องขึน้ อยู่กบั บริบทของแต่ละพืน้ ที่ ของแต่
ละกลุม่ แต่ละชุมชน” …”
“กทม. ส่วนกระทรวงการพัฒ นาสังคมฯ ที่มี หน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัด ใน
ระดับอาเภอ หรือเป็ นศูนย์ ไปเตรียมการในเรือ่ งของคนทีจ่ ะเข้าสูว่ ยั สูงอายุมนั ต้องคิดให้เหมือนกัน
คิดร่วมกัน ช่วยกัน …”
“ใช้ resource จาก partnership ภาคธุรกิ จ ภาคเอกชน ที่เขามี นโยบาย CSR
หรือส่วนงาน CSR เอามาใช้ประโยชน์ คน ความรู ้ สิ่งของ ทรัพยากร ขึน้ อยู่กบั วิสยั ทัศน์ของตัว
ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองค์กร หรือการให้ความรู ้ การให้ช่องทางหรือแหล่งทรัพยากรที่เขาสามารถไปใช้
ประโยชน์ได้”
(สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ, เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)
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“อิทธิพลทีจ่ ะทาให้คนมีคุณภาพ คือ ระเบียบ ออกกฎเกณฑ์ ให้เอือ้ ให้ส่งเสริม
ส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมอย่างนี ้ นะ แม้กระทั่งการกินการอยู่ แล้วก็จะออกกฎหมายควบคุม... หา
โปรแกรมเพือ่ ให้ กระตุน้ หรือชักจูง...”
(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
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ข้อมูล ผูว้ ิจยั สามารถสรุปเป็ นแนวคิด “ดอกไม้คณ
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ภาพประกอบ 20 แนวคิด “ดอกไม้คณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ”
โดยที่คณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ เปรียบดั่ง ดอกไม้ เพราะดอกไม้คือผลลัพธ์เป็ นผลผลิต
ของพื ช พัน ธุ์ ดัง ส านวนที่ ว่ า ผลิ ด อกออกผล ประกอบด้ว ย 4 กลี บ แทน 4 ความหมายและ
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การมีสมรรถนะของร่างกายและมีสุขภาวะ
3) การมีปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางสังคม และ 4) การได้เข้าร่วมและเข้าถึง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เหมาะสม รวมถึงสังคมเสมือน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ไม่สามารถแยกกัน
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ไม่ได้ เพราะหากแยกกันจะไม่เป็ นดอกไม้ เป็ นได้แค่เพียงกลีบดอก จาเป็ นต้องอยู่รว่ มกันจึงจะเป็ น
ดอกไม้
เมื่อนามาประกอบกับผลการศึกษาในส่วนที่ 2 ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขที่จะนาไปสูก่ ารมี
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ผูว้ ิจยั สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 21 ความหมาย องค์ประกอบ ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไข ที่จะนาไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุ
จากผลการศึกษาในส่วนที่ 2 ปั จจัยสาเหตุและเงื่อนไขที่จะนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตของ
ผูส้ ูงอายุ แสดงให้เห็นเป็ นภาพรวมว่า คุณ ภาพชี วิตของผูส้ ูงอายุนั้น มี ปัจจัยสาเหตุเงื่ อนไขทั้ง
ภายในและภายนอกที่ จ ะส่งผลต่อการมี คุณ ภาพชี วิตในผู้สูงอายุ สามารถอธิ บ ายได้ดว้ ยภาพ
จาลองดังภาพประกอบ 22 กล่าวคือ คุณ ภาพชี วิตของผูส้ ูงอายุจะดีหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กับปั จจัย
ภายใน หมายถึง การควบคุมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม กล่ าวคือ เป็ นการสร้างสมดุลของกาย ใจ
สังคม จิตปัญญาซึ่งปัจจัยเหล่านีไ้ ม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ภายใต้
การวางแผนระยะยาว และการสั่งสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อันจะทาให้รูส้ ึกปลอดภัย ประกอบด้วย 1) เตรียมตัวและวางแผนตลอดชีวิต เปรียบเสมือนลาต้น
ก้าน ใบ ที่จะเป็ นท่อหล่อเลีย้ งต้นไม้ไปสู่ดอกไม้ ถ้าลาต้น ก้าน และใบดี ดอกไม้ก็จะดีตาม 2) การ
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รักษาสุขภาพกาย ใจ และจิตปัญญา เป็ นเสมือนดินนา้ และปุ๋ ยที่จะบารุงส่งอาหารผ่าน ลาต้น ก้า น
และใบ หากดินดี นา้ ดี ปุ๋ ยดี สมดุล ไม่มากไปน้อยไป จะส่งผลต่อดอกไม้ว่าจะออกดอกหรือไม่
หรือออกดอกมากน้อยตามระดับการดูแลรักษาและบารุ ง 3) ความมั่นคง และปลอดภัย เป็ นดั่ง
กระถางต้น ไม้ ที่ จ ะป้ อ งกัน คุ้ม ภั ย จากฐานรากท าให้ต ้น ไม้มี ค วามมั่น คง นอกจากนี ้ปั จ จัย
ภายนอก ได้แก่ การสร้างเสริมระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ น
นามธรรมและรูปธรรมที่ผสู้ งู อายุมีปฏิสมั พันธ์ ให้คณ
ุ ค่า ค่านิยม ทัง้ เป็ นผูถ้ กู กระทาและได้กระทา
ต่อสภาพแวดล้อมของตนเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต จึงเป็ นการจัดการความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัว
ผู้สูงอายุเอง กับ ครอบครัวชุม ชน สังคม หรือระบบนิ เวศ ทั้งโลกจริง และโลกเสมื อน ทั้งตนเอง
ชุมชน และสังคมที่ผสู้ งู อายุอาศัยอยู่ ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว ชุมชน สังคม
เปรียบเหมือนจุดมุน (สามเหลี่ยม) ในภาพประกอบ 2) สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก
และ 3) นโยบายภาครัฐ หลักสูตร โปรแกรมการพัฒ นา ซึ่งแทนด้วยลูกศรชีล้ ง อธิบายว่า ปั จจัย
ภายนอกทั้ง สามส่วนนี ้ สามารถส่ง ผลต่อความสมดุลของคานซึ่ง จะส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ
กระถางดอกไม้ ต้นไม้ และดอกไม้ อันหมายถึงคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุน่นั เอง
สรุปว่า ผลการศึกษาในส่วนนี ้ เป็ นชุดความรูท้ ่ีมอง “คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุ” จากมุมมอง
อย่างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นคนนอก (etic view) กว้างขวาง ครอบคลุม (general) กับผูส้ งู อายุโดยทั่ว ๆ
ไป ทุกชุมชน ซึ่งเป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั มีความจาเป็ นที่จะศึกษาในระยะที่ 2 เพื่อให้เข้าใจความรู เ้ กี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากมุมมอง (viewpoints) ของคนในผ่านวิธีวิทยาคิว

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 2: วิธีวิทยาคิว
การวิจยั ในส่วนนีใ้ ช้วิธีวิทยาคิวเพื่อทาให้ทราบว่ามุมมององค์ประกอบที่ได้จากผูส้ ูงอายุ
ในบริบทชุมชนวัดบางปรงธรรมโชติการาม นัน้ เป็ นอย่างไร มีองค์ประกอบส่วนใดที่เหมือน หรือ
ส่วนใดที่แตกต่างกันกับการวิจยั เชิงคุณภาพในช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 ซึ่งมาจากผูร้ ูห้ รือผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ผูส้ งู อายุ และผูเ้ ป็ นหรือผูส้ งู วัยอย่างมีพลัง
ผูว้ ิจัยนาเสนอ นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐาน
ด้วยสถิติเชิงบรรยายของ P set (ผูเ้ รียงบัตรรายการ) และ Q set (บัตรรายการ) 2) ผลการวิเคราะห์
มุมมององค์ประกอบเชิงสารวจ (Q-exploratory factor analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี ้
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1. ลั กษณะข้ อมู ลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงบรรยายของ P set (ผู้ เรียงบั ต รรายการ)
และ Q set (บัตรรายการ)
1.1 ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานด้วยสถิตเิ ชิงบรรยายของ P set (ผูเ้ รียงบัตรรายการ)
ผูส้ ูงอายุ ที่ทาการเรียงบัตรรายการ (cards sort) มี จานวนทัง้ สิน้ 19 คน ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มีจานวน 14 คน และเป็ นชาย 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามลาดับ
สาหรับอายุเฉลี่ยของผูเ้ รียงบัตรรายการคิวนัน้ เท่ากับ 77.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
เท่ากับ 8.4617
1.2 ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของ Q set (บัตรรายการ)
บัตรรายการมีจานวนทัง้ หมด 55 ใบ การเรียงบัตรของผูเ้ รียงบัตรให้คา่ เฉลี่ยการเรียง
บัตรรายการคิว เท่ากับ 0 เนื่องจากมีการกาหนดการกระจายไว้แต่แรกให้เป็ น forced-distribution
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.1798
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (correlation matrix) เพื่อดูสหสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียง
บัตรรายการระหว่างผูส้ งู อายุ 19 คน
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ตาราง 28 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ การจัดเรียงบัตรรายการระหว่างผูส้ งู อายุ 19 คน
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ตาราง 27 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ การจัดเรียงบัตรรายการระหว่างผูส้ ูงอายุ 19 คน
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2. ผลการวิ เ คราะห์ มุ ม มององค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Q-exploratory factor
analysis)
ในส่วนนี ้ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามหลักการวิธีวิทยาคิว (Q factor analysis)
ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบทั่วไป (R factor analysis) แตกต่างกันใน
ส่วนที่ เมทริกซ์ส หสัม พัน ธ์ท่ี ได้จ ากการหาค่านั้น มาจากมุม มองของผู้เรียงบัตร (point of view)
ไม่ใช่ผลของการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามวิธีปกติท่ วั ไป ดังลาดับการนาเสนอ ดังนี ้ 1)
ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีจะนาไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ 2) การสกัด
องค์ป ระกอบ 3) การหมุน แกน 4 ) ค านวณคะแนนองค์ป ระกอบ (factor scores) ของแต่ล ะ
ข้อความคิว 5) ข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ (consensus statements) 6)
เมทริกซ์สหสัมพันธ์คะแนนองค์ประกอบ (factor score correlations) 7) การตัง้ ชื่อองค์ประกอบ
จากตีความลักษณะของมุม มององค์ประกอบหรือรู ปแบบที่ ได้จากการวิเคราะห์ พิจารณาจาก
คะแนนองค์ประกอบ ร่วมกับโครงสร้างเชิงทฤษฎี (construct) ที่ได้จากการวิจยั ช่วงที่ 1 ระยะที่ 1
2.1 ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ในเบื อ้ งต้น ก่ อ นที่ จ ะท าการวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบ ผู้วิ จัย ท าการทดสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลว่าสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่ โดยพิจารณาว่า 1) เมตริกซ์
สหสัมพันธ์ท่ีคานวณได้นนั้ เป็ นเมตริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ กล่าวคือ เมื่อทดสอบ
นัยสาคัญแล้ว หากพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์นนั้ ไม่เป็ นเมตริกซ์
เอกลักษณ์ มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ ด้วยสถิติทดสอบ Bartlett
(Bartlett’s test of sphericity) และ 2) เปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีสงั เกตได้
กับ ขนาดของสหสัม พัน ธ์บ างส่วน (partial correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่ อ ขจัด ความ
แปรปรวนของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปแล้ว ด้วยค่าดัชนี KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of
sampling adequacy) โดยมีเกณฑ์ว่า ดัชนีควรมีคา่ เข้าใกล้ 1 ถ้าค่า KMO น้อยกว่า 0.5 เมตริกซ์
สหสัมพันธ์นนั้ ไม่ควรนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 129; ดุษฎี
โยเหลา. 2543: 41; ฉั ต รศิ ริ ปิ ยะพิ ม ลสิ ท ธิ์ . 2546: 8) ผู้วิ จัย ใช้โ ปรแกรม SPSS ส าหรับ การ
วิเคราะห์ในส่วนนี ้ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ตามตาราง 29 ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 28 ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สถิตทิ ดสอบและดัชนี
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig

ค่า
.819
709.359
171
.000
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง 29 พบว่า ค่าดัชนี KMO มีคา่ สูง คือ เท่ากับ 0.819
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 สะท้อนว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ ใน
ระดับ ดี ม าก (นงลัก ษณ์ วิรัช ชัย . 2542: 149) และเมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติท ดสอบ Bartlett ที่ ระดับ
นัยสาคัญ .01 พบว่า มีระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ (2(171) = 709.359; p < .01) ซึ่งหมายความว่า
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีตงั้ ไว้ในการทดสอบสมมุติฐานว่าเป็ นเมตริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix)
นัน้ ถูกปฏิเสธ นั่นหมายความว่า เมตริกซ์ท่ีนามาวิเคราะห์นนั้ ไม่เป็ นเมตริ กซ์เอกลักษณ์ จึงสามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ สรุปแล้วข้อมูลชุดนี ้มีความเหมาะสมสามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
2.2 การสกัดองค์ประกอบ
ผู้วิจัย ใช้ก ารสกัด องค์ป ระกอบด้ว ยวิ ธี วิ เคราะห์ส่ วนประกอบมุข ส าคัญ (PCA :
principal component analysis) เมื่ อ พิ จ ารณาจากภาพ scree plot ดัง ภาพประกอบ 23 แล้ว
ประกอบกับค่าไอเกนเท่ากับ 1 แล้ว พบว่า ในเบือ้ งต้นควรสกัดองค์ประกอบให้ได้ 4 องค์ประกอบ
อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองกาหนดองค์ประกอบให้เป็ น 3 และ 5 องค์ประกอบตามลาดับ
พบว่า แม้ว่าเมื่อกาหนดให้สกัดองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ แต่มุมมององค์ประกอบที่ได้จาก
การเรียงบัตรรายการคิวของผูส้ งู อายุ 19 คนนัน้ สาหรับองค์ประกอบที่ 5 มีผรู้ ว่ มวิเคราะห์มุมมอง
เพียง 1 คน จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาองค์ประกอบที่ 5 เป็ น 1 องค์ประกอบ แม้ว่าจะสามารถ
อธิ บ ายร้อ ยละของความแปรปรวนสะสมได้ 72.155 สู ง กว่ า เมื่ อ สกั ด องค์ป ระกอบได้ 4
องค์ประกอบซึ่งมีคา่ น้อยกว่า คือ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 66.859 ดังแสดง
ในตาราง 28 ในขณะเดียวกัน เมื่ อทดลองสกัดองค์ประกอบให้ได้ 3 องค์ประกอบ แม้ว่าแต่ล ะ
องค์ประกอบจะมีคนกาหนดให้ความหมาย วิเคราะห์มมุ มององค์ประกอบจานวน 6 คน 4 คน และ
5 คน ตามลาดับ แม้กระนัน้ เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมซึ่งสามารถอธิบาย
มุมมององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุได้เพียง ร้อยละ 60.542 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60
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(ยุทธ ไกยวรรณ์. 2556) ที่ ควรพิจารณายอมรับให้เป็ น 1 องค์ประกอบได้เพี ยงเล็กน้อย ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงตัดสินใจสกัดองค์ประกอบให้ได้ 4 องค์ประกอบ ดังเหตุผลที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้น ดังแสดงผล
การวิ เคราะห์ต่าง ๆ ได้แ ก่ ค่าการร่วมกัน (communality) จ านวนองค์ป ระกอบ (component)
ค่าไอเกน (eigen values) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมในแต่ ล ะข้อ และและแต่ ล ะองค์ป ระกอบ (cumulative % of variance) ของ
ผูส้ งู อายุท่ีทาการเรียงบัตรรายการคิว 19 คน ปรากฏผลดังตาราง 30 และตาราง 31 ต่อไปนี ้
1165637913
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ภาพประกอบ 22 scree plot ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ตาราง 29 ค่าการร่วมกันก่อนและหลังสกัดองค์ประกอบ
ค่าการร่วมกันของ
การสกัดองค์ประกอบ

คนที่

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ก่อนสกัด
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลังสกัด
0.78178
0.62520
0.76147
0.68089
0.80111
0.54530
0.62333
0.75920
0.73157
0.75544
0.71414
0.57846
0.80366
0.70573
0.73820
0.61449
0.51236
0.36007
0.61074

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 30 จะเห็นได้ชดั ว่าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขสาคัญ (PCA) นัน้ ก่อนการสกัดองค์ประกอบจะมีค่าความร่วมกันเท่ากับ 1 และ
เมื่อทาการสกัดองค์ประกอบแล้ว ค่าการร่วมกันจะเปลี่ยนไปเกิดจากการสร้างตัวแปรองค์ประกอบ
(component) ที่ได้จากวิธีนีจ้ ะไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
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ตาราง 30 จานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมในแต่ละข้อและแต่ละองค์ประกอบหลังสกัดองค์ประกอบ
ค่าไอเกนเริม่ ต้น
คนที่
ค่าไอเกน
1165637913
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8.419
1.806
1.278
1.200
1.006
0.834
0.811
0.746
0.538
0.482
0.429
0.357
0.274
0.244
0.188
0.176
0.091
0.088
0.032

ร้อยละของ
ความแปรปรวน
44.312
9.505
6.725
6.317
5.297
4.389
4.270
3.925
2.832
2.538
2.260
1.880
1.443
1.283
0.990
0.927
0.479
0.466
0.166

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
44.312
53.816
60.542
66.859
72.155
76.545
80.814
84.739
87.571
90.108
92.368
94.248
95.690
96.973
97.963
98.890
99.368
99.834
100.000

ผลรวมของนา้ หนักองค์ประกอบยกกาลังสอง
หลังสกัดองค์ประกอบ
ร้อยละของ
ร้อยละของความ
ค่าไอเกน
ความแปรปรวน แปรปรวนสะสม
8.419
44.312
44.312
1.806
9.505
53.816
1.278
6.725
60.542
1.200
6.317
66.859

ผลการวิเคราะห์ท่ีปรากฏในตาราง 31 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูส้ งู อายุท่ี
ทาการเรียงบัตรรายการคิวทัง้ 19 คน สามารถให้ความหมายเป็ นมุมมององค์ประกอบที่รว่ มกันใน
เบือ้ งต้นได้จานวน 4 องค์ประกอบ (component) พิจารณาจากข้อที่มี ค่าไอเกนมากกว่า 1 จาก
ค่าไอเกนเริ่มต้นเป็ นสาคัญ โดยมีพิสัยของค่าไอเกนระหว่าง 1.200 ถึง 8.419 และเมื่อพิจารณา
ต่อไปถึงผลรวมของนา้ หนักองค์ป ระกอบ ยกกาลังสองหลังจากสกัดองค์ป ระกอบ จะได้ความ
แปรปรวนก่อนการหมุนแกนองค์ประกอบ โดยที่มมุ มององค์ประกอบทัง้ 4 นี ้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้รอ้ ยละ 66.859 ของความแปรปรวนทัง้ หมด

149
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2.3 การหมุนแกน
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารหมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (orthogonal rotation) ด้ ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์
(varimax method) ซึ่ง เป็ น วิธี ท่ี นิ ย มใช้กัน ในชุม ชน (community) ผู้ใช้วิ ธี วิ ท ยาคิ ว จึง ได้มี ก าร
พัฒนาซอฟแวร์เฉพาะเพื่อใช้งาน ดังที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ โปรแกรม PQ Method
(Schmolck. 2014) ร่ ว ม กั บ Ken-Q analysis ซึ่ ง เป็ น web-based application (Banasick.
2019) ส าหรับ การหมุน แกนแบบที่ เลื อกใช้นี ้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ อธิ บ ายโครงสร้า งของมุม มอง
องค์ประกอบ ให้ง่ายต่อการแปลความหมาย ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 32 และ 33
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ตาราง 31 จานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมในแต่ละข้อและแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
ค่าไอเกนเริม่ ต้น
คนที่
ค่าไอเกน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8.419
1.806
1.278
1.200
1.006
0.834
0.811
0.746
0.538
0.482
0.429
0.357
0.274
0.244
0.188
0.176
0.091
0.088
0.032

ร้อยละของ
ความแปรปรวน
44.312
9.505
6.725
6.317
5.297
4.389
4.270
3.925
2.832
2.538
2.260
1.880
1.443
1.283
0.990
0.927
0.479
0.466
0.166

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
44.312
53.816
60.542
66.859
72.155
76.545
80.814
84.739
87.571
90.108
92.368
94.248
95.690
96.973
97.963
98.890
99.368
99.834
100.000

ผลรวมของนา้ หนักองค์ประกอบยกกาลังสอง
หลังหมุนแกน
ร้อยละของ
ร้อยละของความ
ค่าไอเกน
ความแปรปรวน แปรปรวนสะสม
4.155
21.866
21.866
3.535
18.608
40.474
3.216
16.926
57.400
1.797
9.458
66.859
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ผลการวิเคราะห์ท่ีปรากฏในตาราง 32 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูส้ งู อายุท่ี
ทาการเรียงบัตรรายการคิวทัง้ 19 คน สามารถให้ความหมายเป็ นมุมมององค์ประกอบที่รว่ มกันใน
ได้จานวน 4 องค์ประกอบ (component) พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 จาก
ค่าไอเกนเริ่ม ต้นเป็ นส าคัญ เมื่ อทาการสกัดองค์ป ระกอบและหมุนแกนแล้ว พบว่า มี พิสัยของ
ค่าไอเกนระหว่าง 1.797 ถึง 4.155 แม้ว่าเมื่อหมุนแกนแล้วจะทาให้ความสามารถในการอธิบาย
ของมุ ม มององค์ป ระกอบ 1 ลดลงจากเดิ ม 8.419 มาเป็ น 4.155 แต่ ส ามารถท าให้มุ ม มอง
องค์ประกอบที่เหลื ออีก 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตได้มาก
ขึน้ จากเดิมร้อยละ 1.806, 1.278 และ 1.200 ไปเป็ น 3.535, 3.216 และ 1.797 สาหรับมุมมอง
องค์ป ระกอบ 1 2 และ 3 ตามล าดับ และมุม มององค์ป ระกอบทั้ง 4 นี ้ สามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนได้รอ้ ยละ 66.859 ของความแปรปรวนทัง้ หมด
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ตาราง 32 นา้ หนักองค์ประกอบจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์
คนที่
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ผลรวมของนา้ หนัก
องค์ประกอบ
ยกกาลังสอง
หลังหมุนแกน
ร้อยละของ
ความแปรปรวน
ที่อธิบายได้

องค์ประกอบ (component)

มุมมอง
องค์ประกอบ 1

มุมมอง
องค์ประกอบ 2

มุมมอง
องค์ประกอบ 3

มุมมอง
องค์ประกอบ 4

4.155

3.215

3.535

1.797

21.866

18.608

16.926

9.458

0.005
0.459
0.404
0.729
0.463
0.715
0.744
0.144
0.392
0.745
-0.036
0.354
0.741
0.211
0.629
-0.021
0.152
0.295
0.126

0.361
0.381
0.162
0.327
0.225
-0.007
-0.108
0.340
0.692
0.375
0.757
0.380
0.493
0.730
0.298
-0.230
0.611
-0.013
0.018

0.766
0.417
0.756
0.206
0.732
0.177
0.230
0.779
0.309
0.111
0.237
0.407
0.046
0.353
0.472
0.061
0.116
0.400
0.277

0.254
0.309
0.006
0.001
-0.005
0.050
0.069
0.127
-0.068
0.217
0.289
0.378
0.098
-0.061
0.177
-0.747
0.320
0.337
0.720

ผลรวมของนา้ หนัก
องค์ประกอบยกกาลังสอง
ของแต่ละองค์ประกอบ (h2)

0.782
0.625
0.762
0.681
0.801
0.545
0.623
0.759
0.732
0.755
0.714
0.579
0.804
0.706
0.738
0.615
0.512
0.360
0.611

รวม
66.859 %

* ส่ ว นที่ แ รเงา คื อ ผู้ที่ เป็ นคนก าหนดคุ ณ ลัก ษณะมุ ม มององค์ป ระกอบ (factor characteristics) ร่ว มกั น
ในแต่ละองค์ประกอบ

ผลการวิเคราะห์ตามตามราง 32 การหมุนแกนแบบมุม ฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ได้
มุมมององค์ประกอบที่เหมาะสมจานวน 4 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบจะมี ผูส้ ูงอายุให้
ความหมายต่อ คุณ ภาพชี วิต ตามบัต รรายการ โดยก าหนดคุณ ลักษณะมุม มององค์ป ระกอบ
(factor characteristics) ร่วมกัน ตามมุม มององค์ประกอบที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็ นจานวน 6, 4, 4
และ 2 คน ในแต่ละองค์ประกอบ ตามลาดับ

152
การหมุน แกนนี ้ช่วยอธิ บ ายโครงสร้างของมุม มององค์ป ระกอบให้ส ามารถ แปล
ความหมายได้ง่ายขึน้ เปรียบเทียบค่าไอเกนในตาราง 31 จากเดิม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.419, 1.806,
1.278 และ 1.200 ตามลาดับ เมื่อหมุนแกนแล้วค่าไอเกนเปลี่ยนไปเป็ น 4.155, 3.215, 3.535 และ
1.797 ดังตาราง 33 ตามลาดับ
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2.4 คะแนนองค์ประกอบ (factor scores) ของแต่ละข้อความคิว
เพื่อไปสู่การจัดข้อความคิวจากบัตรรายการให้เป็ นกลุ่ม ตามมุมมององค์ประกอบที่
ได้จากการสกัดองค์ประกอบและหมุนแกนแล้ว จึงต้องทาการคานวณหาค่าคะแนนองค์ประกอบ
ของแต่ละข้อความ จากค่ามาตรฐาน (Z-score) แล้วจึงนาจัดเข้ามุมมององค์ประกอบต่อไป ดัง
แสดงผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 34 ดังนี ้
ตาราง 33 คะแนนองค์ประกอบของแต่ละข้อความคิว จาแนกตามมุมมององค์ประกอบ
ข้อความที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนนองค์ประกอบ (Z-score) ของแต่ละข้อความคิว จาแนกตามมุมมององค์ประกอบ
มุมมององค์ประกอบ 1

มุมมององค์ประกอบ 2

มุมมององค์ประกอบ 3

มุมมององค์ประกอบ 4

2.38
1.06
2.19
1.92
1.72
0.58
0.93
1.18
0.55
-0.14
-1.25
-0.78
0.19
-0.34
-0.14
-0.41
-1.61
-1.54
-1.50
-1.37
0.80

0.89
0.66
0.74
0.97
0.30
-0.12
0.70
1.10
0.70
0.48
-0.46
0.55
-0.40
0.28
0.40
1.29
-1.78
-2.35
-2.03
-1.94
0.67

1.51
1.24
1.41
1.33
1.34
0.54
0.75
0.38
-1.00
0.02
0.67
1.39
1.65
0.40
-0.02
0.15
-1.99
-2.18
-2.01
-1.73
0.60

-1.72
1.25
0.75
0.75
0.37
-1.90
-0.50
0.88
-1.87
0.90
0.75
-0.64
0.90
0.40
0.24
0.22
-2.05
-1.65
-1.28
-0.80
-0.92
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ตาราง 34 คะแนนองค์ประกอบของแต่ละข้อความคิว จาแนกตามมุมมององค์ประกอบ (ต่อ)
ข้อความที่
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

คะแนนองค์ประกอบ (Z-score) ของแต่ละข้อความคิว จาแนกตามมุมมององค์ประกอบ
มุมมององค์ประกอบ 1

มุมมององค์ประกอบ 2

มุมมององค์ประกอบ 3

มุมมององค์ประกอบ 4

0.40
-0.09
-0.15
-1.05
0.26
-0.26
0.35
0.14
0.31
0.26
0.45
-0.64
-0.03
-0.07
-0.88
-1.47
-1.79
0.39
0.79
0.37
-1.53
0.68
0.06
0.64
0.67
0
0.67
0
-1.66
-1.22
-1.37
0.09
0.89
0.37

0.74
0.23
1.55
-0.27
0.20
-1.74
-1.59
0.29
0.54
0.31
0.23
0.24
0.13
0.02
-0.36
0.20
-0.03
-1.75
-0.09
0.47
-0.24
-0.46
0.90
-1.69
1.54
-0.12
1.24
0.36
-1.69
-0.40
-1.24
-0.65
1.72
0.72

0.27
-0.50
1.05
-1.63
0.75
-0.74
-0.46
0.06
-0.73
0.42
0.60
0.11
0.51
0.41
-1.46
-0.68
0.87
-0.68
-0.41
0.90
-0.89
1.51
0.78
-1.12
0.50
-1.29
-0.01
0.16
-0.54
-0.60
-0.47
-1.16
0.48
-0.43

0.33
-0.73
1.32
-0.80
0.88
-1.50
-0.40
0.77
-0.62
-0.18
0.37
-0.77
-0.18
1.90
-1.12
0
-0.55
0.48
0.44
-0.02
-1.08
-0.60
-0.37
1.12
0.42
1.52
0.84
0.80
-0.70
1.35
0.31
0.44
0.18
2.05
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2.5 ข้อความทีเ่ ป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ
ก่อ นที่ จ ะแยกข้อ ความให้เป็ น กลุ่ม ตามมุม มององค์ป ระกอบ ด้วยการพิ จ ารณา
คะแนนองค์ประกอบ (Z-score) ของแต่ละข้อความ ตามตาราง 33 นาไปทดสอบนัยสาคัญ และ
พิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบ พบว่า มีขอ้ ความที่ผเู้ รียงบัตรมีความเห็นร่วมกันทุกคน ทุกคน
เห็นตรงกัน ซึ่งหลักการของวิธีวิทยาการคิว เป็ นการใช้มุมมองของผูเ้ รียงบัตรที่มีต่อข้อความ เพื่อ
แยกบุค คลออกเป็ น กลุ่ม ๆ ตามมุ ม มอง/ความเห็ น ที่ มี ต่อ ข้อ ความที่ ท าการเรีย ง (sort) ดัง นั้น
ข้อความที่คนทุคนให้ความสาคัญ มี ความเห็นตรงกัน ข้อความนัน้ ๆ จึงไม่สามารถแยกบุคคล
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ ข้อความนัน้ ๆ มีความสาคัญตามมุมมองของคนที่เรียงบัตรทุกคน เหมือน ๆ
กันหมดนั่นเอง ข้อความเหล่านี ้ เรีย กว่า ข้อความที่เป็ น ลักษณะร่วมของมุม มององค์ป ระกอบ
(consensus statements) ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อความอีกประเภท ที่สามารถจาแนกบุคคลออกเป็ น
กลุ่ม ๆ ได้ ข้อความเหล่านี ้ เรียกว่า ข้อความจาแนกตามมุม มององค์ประกอบ (distinguishing
statements) นั่นก็คือ ข้อความที่จะไปเป็ นข้อความที่แสดงมุมมององค์ประกอบ ต่อไป
ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติคะแนนองค์ประกอบของข้อความแต่ละข้อ ที่
ระดับ .05 และ .01 ได้ขอ้ ความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ จานวน 16 ข้อความ
ดังปรากฏในตาราง 35

155
ตาราง 34 คะแนนองค์ประกอบของข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ
ข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ
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ข้อความที่

คะแนนองค์ประกอบ
(Z-score) ตามมุมมอง
องค์ประกอบ 1

คะแนนองค์ประกอบ
(Z-score) ตามมุมมอง
องค์ประกอบ 2

คะแนนองค์ประกอบ
(Z-score) ตามมุมมอง
องค์ประกอบ 3

คะแนนองค์ประกอบ
(Z-score) ตามมุมมอง
องค์ประกอบ 4

2
8
14
15
17
18
19
22
23
26
29
31
32
34
41
49

1.057
1.180
-0.340
-0.144
-1.612
-1.540
-1.497
0.400
-0.092
0.257
0.141
0.260
0.454
-0.033
0.369
0

0.665
1.100
0.277
0.398
-1.776
-2.350
-2.032
0.738
0.230
0.201
0.290
0.314
0.234
0.130
0.474
0.357

1.243
0.380
0.400
-0.019
-1.989
-2.180
-2.014
0.270
-0.500
0.752
0.062
0.415
0.598
0.514
0.900
0.157

1.254
0.879
0.398
0.245
-2.049
-1.652
-1.277
0.329
-0.730
0.879
0.772
-0.176
0.374
-0.176
-0.020
0.800

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 35 พบว่า ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติของข้อความทัง้ 16
ข้อนี ้ นั่นย่อมแสดงว่า แต่ละบุคคลที่เรียงบัตร มีความเห็นต่อข้อความ ไปในทานองเดียวกัน ไม่
แตกต่างกันในแต่ล ะข้อความ จึงสะท้อนว่าข้อความเหล่านี ้ ไม่สามารถจาแนกบุคคล ออกเป็ น
กลุ่ม ๆ ได้ หรือ กล่ า วได้ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ล ะข้อ ความแล้ว ผู้สูง อายุท่ี เรีย งบัต รรายการให้
ความสาคัญต่อข้อความตามมุมมองของตนเหมือน ๆ กันหมดนั่นเอง
ส าหรับ ตาราง 36 แสดงถึ ง ข้อ ความ ทั้ง 16 ข้อความ ว่ามี ข้อ ความอะไรบ้างที่ ไ ม่
สามารถจาแนกผูส้ งู อายุท่ีเรียงข้อความนี ้ ออกเป็ นกลุม่ ๆ ตามมุมมองของผูเ้ รียงได้
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ตาราง 35 ข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ (consensus statements)
ข้อความที่
ข้อความทีแ่ สดงในบัตรรายการ
2
ฉันทากิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตัวของฉันเอง
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8

ถ้าฉันจะจากโลกนีไ้ ป ก็จะจากไปด้วยความสุข

14

ฉันยังมีความจาเป็ นต้องจุนเจือเงินของฉันให้กบั คนในครอบครัว

15

ฉันพอใจต่อการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

17

ฉันพอใจจากการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือ่ ต่าง ๆ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ หรือเฟซบุ๊ก

18

ฉันพอใจจากการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

19

ฉันพอใจที่ได้คยุ กับเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์หรือเฟซบุ๊ก

22

ที่พกั อาศัยของฉัน ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน

23

การเดินทางจากที่พกั อาศัยของฉัน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็ นไปด้วยความสะดวกสบาย

26

ฉันจะกระตือรือร้นที่จะไปเข้าร่วม เมื่อทราบว่ามีการจัดอบรมความรูด้ า้ นสุขภาพ

29

คนในครอบครัวของฉัน ให้อิสระในการตัดสินใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

31

34

แม้ฉนั จะมีเงินไม่มาก แต่ฉนั ก็สามารถบริหารจัดการเงินที่มี ให้ใช้จ่ายได้เพียงพอ
แม้ลกู หลานหรือครอบครัวจะไม่ได้ให้เงินทองฉัน ฉันก็สามารถบริหารจัดการเงินที่มีอยู่
ให้ใช้จ่ายได้เพียงพอ
ฉันรับรูไ้ ด้วา่ ในที่พกั ที่ฉนั อาศัยอยูม่ ีความปลอดภัย

41

สมาชิกในครอบครัวของฉัน ให้การดูแลฉันด้านร่างกายเป็ นอย่างดี

49

ฉันสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่ภาครัฐจัดให้

32

2.6 เมทริกซ์สหสัมพันธ์คะแนนองค์ประกอบ (factor score correlations)
เมื่อแยกข้อความที่ไม่สามารถจัดลงในมุมมององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ที่
เรียกว่า ข้อความที่เป็ นลักษณะร่วมของมุมมององค์ประกอบ ออกมาแล้ว ที่เหลือจะเป็ นข้อความที่
จะใช้พิจารณาในการตัง้ ชื่อองค์ประกอบต่อไป ก่อนจะไปถึงขัน้ ตอนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เพื่อดูวา่ ความสัมพันธ์ของมุมมององค์ประกอบที่ได้จากการหาค่า
สหสัมพันธ์คะแนนนองค์ประกอบระหว่างกันว่ามีลกั ษณะเป็ นเช่นไร ดังแสดงตามตาราง 37
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ตาราง 36 เมทริกซ์สหสัมพันธ์คะแนนองค์ประกอบ

มุมมององค์ประกอบ
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มุมมององค์ประกอบ 1
มุมมององค์ประกอบ 2
มุมมององค์ประกอบ 3
มุมมององค์ประกอบ 4

มุมมอง
องค์ประกอบ
1
1
0.5328
0.5794
0.2578

มุมมอง
องค์ประกอบ
2

มุมมอง
องค์ประกอบ
3

มุมมอง
องค์ประกอบ
4

1
0.6322
0.3344

1
0.3088

1

ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 37 พบว่ า หลั ง จากที่ ไ ด้ท าการวิ เคราะห์มุ ม มอง
องค์ประกอบแล้ว พบว่า จะได้องค์ประกอบที่เกิดจากมุมมองของผูส้ งู อายุท่ีเรียงบัตรรายการทัง้ 19
คน จานวน 4 องค์ประกอบ โดยที่มมุ มององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ ได้แก่ มุมมอง
องค์ป ระกอบที่ 2 กับ มุ ม มององค์ป ระกอบที่ 3 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.6322
รองลงมาคือ มุมมององค์ประกอบที่ 1 กับ มุมมององค์ประกอบที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.5794 ส่วนมุมมององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สดุ ได้แก่ มุมมององค์ประกอบ
ที่ 1 กับ มุมมององค์ประกอบที่ 4 ซึ่งมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.2578
2.7 การตั้งชื่อองค์ประกอบ
การตัง้ ชื่อองค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ป ระกอบแบบคิว มี ลักษณะพื น้ ฐาน
ทั่วไป คล้ายกับการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบอาร์ กล่าวคือ พิจารณาจากค่า นา้ หนักองค์ประกอบ
(factor loading) หลังสกัดและหมุนแกนแล้ว แต่ลกั ษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่แตกต่าง คือ การสร้าง
องค์ประกอบของการวิเคราะห์แบบคิวนี ้ เป็ นการพิจารณาจากมุมมองที่รว่ มกันของผูเ้ รียงบัตร ซึ่ ง
ไม่ว่าลักษณะพืน้ ฐานของระดับการวัดอยู่ในมาตรวัดเรียงอันดับ (ordinal) อันเกิดมาจากการเรียง
บัตรรายการคิว (Q sort) ก็ ดี เมทริกซ์สหสัม พันธ์ท่ี เกิ ดจากการหาความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล
แทนที่จะเป็ นระหว่างตัวแปร ก็ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาเสนอข้อความที่เป็ นลักษณะร่วม
ของมุมมององค์ประกอบ (consensus statements) ที่จะให้รายละเอียดสารสนเทศมากกว่าการ
จัด กลุ่ม ความสัม พัน ธ์เชิ ง โครงสร้างของตัว แปร หรื อ การลดจ านวนตัว แปรเมื่ อ เที ย บกับ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบแบบอาร์ โดยทั่วไป ดังนัน้ ลักษณะเด่นนีเ้ องที่เป็ นขัว้ ตรงข้ามของข้ อความที่
เป็ นลัก ษณะร่ว มของมุ ม มององค์ป ระกอบ เราจะเรี ย กว่ า ข้อ ความที่ โดดเด่ น ตามมุ ม มอง
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องค์ประกอบ (dominant statements) ซึ่งคุณ สมบัตินีเ้ องที่ ใช้เป็ นตัวกาหนดร่วมในการตีความ
ลักษณะของมุมมององค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ นอกเหนือไปจากการพิจารณาค่าคะแนน
องค์ประกอบ (factor scores: Z-score) ร่วมกับโครงสร้างเชิงทฤษฎี (construct) ที่ใช้ในการสร้าง
บัตรรายการซึ่งต้องครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา (concourse) ในที่นี ้ ผูว้ ิจยั ได้จากผลการวิจยั ขัน้ ที่ 1
ระยะที่ 1 เป็ น concourse ของบัตรรายการ
ผู้วิ จั ย น าเสนอผลการวิ เคราะห์เ รี ย งล าดั บ ไปแต่ ล ะองค์ป ระกอบ โดยแต่ ล ะ
องค์ป ระกอบจะน าเสนอถึ ง 1) เมทริก ซ์ส หสัม พัน ธ์ข องการเรี ย งบัต รรายการคิ ว (cards sort
correlation) ของคน (P) ที่เป็ นผูใ้ ห้ความหมาย วิเคราะห์มุม มององค์ประกอบ ว่าคนที่วิเคราะห์
มุมมององค์ประกอบ(เหล่า)นัน้ ได้ให้ความหมายองค์ประกอบนัน้ ๆ เหมือนกันมากน้อยเพียงใด ดู
ได้จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ใ นเมทริ ก ซ์ จากนั้ น 2) ข้อ ความที่ โ ดดเด่ น ตามมุ ม มอง
องค์ป ระกอบ ซึ่ง ถูก กาหนดจากค่าคะแนนการเรียงบัต ร (Q-sort value) คะแนนองค์ป ระกอบ
(factor score: Z-score) และการมีนัยส าคัญ ทางสถิติ จากนัน้ จึงนาโครงสร้างเชิงทฤษฎี ท่ีใช้ใน
การสร้างข้อความนัน้ ๆ มาร่วม 3) ตัง้ ชื่อองค์ประกอบ และพิจารณาว่าจะยังคงเก็บข้อความนัน้ ๆ
ไว้หรือตัดทิง้ ออกไปจากมุมมององค์ประกอบที่กาลังพิจารณาอยู่ ซึ่งจะนาเสนอเป็ นส่วนสุดท้าย
หลังจากนาเสนอส่วนที่ 1) และ 2) ครบทุกองค์ประกอบแล้ว
2.7.1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของการเรียงบัตรรายการคิว
ตาราง 37เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของการเรียงบัตรรายการคิว - มุมมององค์ประกอบ 1
คนที่เรียง
บัตรรายการ
4
6
7
10
13
15

4

6

7

10

13

15

1.00
0.51
0.36
0.66
0.65
0.72

1.00
0.52
0.39
0.44
0.49

1.00
0.48
0.49
0.57

1.00
0.82
0.61

1.00
0.62

1.00

หลัง จากที่ ผู้สู ง อายุทั้ง 19 คนร่ว มกัน เรี ย งบัต รรายการข้อ ความจ านวน 55
ข้อความแล้ว นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้มุม มององค์ป ระกอบที่ ชัด เจนจ านวน 4 มุม มอง
องค์ป ระกอบ ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 35 แสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งผู้ท่ี ท าการเรี ย ง
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บัตรรายการจานวน 6 คนที่รว่ มกันวิเคราะห์มุมมององค์ประกอบ 1 โดยที่ผเู้ รียงบัตรรายการคนที่
10 และ 13 มีลักษณะการเรียงบัต รไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.82 รองลงมาคือ ผูเ้ รียงบัตรรายการคนที่ 4 กับ 15 มี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.72 ในขณะที่ ผู้เรีย งบัต รรายการคนที่ 4 กับ 7 ถึ งแม้จ ะมี ลัก ษณะการเรีย งบัต รไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ คือ มี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.36
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คนที่เรียง
บัตรรายการ
9
11
14
17

9

11

14

17

1.00
0.49
0.76
0.42

1.00
0.48
0.58

1.00
0.36

1.00

ผลการวิ เคราะห์ต ามตาราง 39 แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ท่ี ท าการเรี ย ง
บัตรรายการจานวน 4 คนที่รว่ มกันวิเคราะห์มุมมององค์ประกอบ 2 โดยที่ผเู้ รียงบัตรรายการคนที่
9 และ 14 มี ลักษณะการเรียงบัตรไปในทิศทางเดียวกันมากที่ สุด มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พัน ธ์
เท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ ผูเ้ รียงบัตรรายการคนที่ 11 กับ 17 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.58 ในขณะที่ผูเ้ รียงบัตรรายการคนที่ 14 กับ 17 ถึงแม้จะมีลักษณะการเรียงบัตรไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ คือ มี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.36
ตาราง 39 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของการเรียงบัตรรายการคิว - มุมมององค์ประกอบ 3
คนที่เรียง
บัตรรายการ
1
3
5
8

1

3

5

8

1
0.54
0.56
0.72

1
0.95
0.6

1
0.62

1
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ผลการวิ เคราะห์ต ามตาราง 40 แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ท่ี ท าการเรี ย ง
บัตรรายการจานวน 4 คนที่รว่ มกันวิเคราะห์มุมมององค์ประกอบ 3 โดยที่ผเู้ รียงบัตรรายการคนที่
3 และ 5 มีลกั ษณะการเรียงบัตรไปในทิศทางเดียวกันมากที่สดุ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.95 รองลงมาคื อ ผู้เรีย งบัต รรายการคนที่ 1 กับ 8 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เท่ ากับ 0.72
ในขณะที่ผเู้ รียงบัตรรายการคนที่ 1 กับ 3 ถึงแม้จะมีลกั ษณะการเรียงบัตรไปในทิศทางเดียวกัน แต่
มีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ คือ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.54
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คนที่เรียง
บัตรรายการ
16
19

16

19

1
-0.41

1

ผลการวิ เคราะห์ต ามตาราง 41 แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ท่ี ท าการเรี ย ง
บัตรรายการจานวน 2 คนที่ร่วมกันวิเคราะห์มุมมององค์ประกอบ 4 โดยที่ ผเู้ รียงบัตรรายการทัง้
สองท่าน มีลกั ษณะการเรียงบัตรไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.41
2.7.2 ข้อความทีโ่ ดดเด่นตามมุมมององค์ประกอบ (dominant statements)
ในหัวข้อที่ ผ่านมา ผูว้ ิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีเกี่ ยวข้อกับบุคคลที่เรียง
บัตร หรือ P set ในส่วนนีจ้ ะทาการนาเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อความในบัตรรายการ
หรือ Q set นั่น เอง เป็ น การนาเสนอข้อความที่ โดดเด่น ตามมุม มององค์ป ระกอบ จ าแนกตาม
มุมมององค์ประกอบทีละองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบ ดังจะนาเสนอปรากฏตามตาราง 42 43
44 และ 45 ตามลาดับ

161
ตาราง 41 ข้อความที่โดดเด่นตามมุมมององค์ประกอบ - มุมมององค์ประกอบ 1
ข้อความ
ที่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
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1

ฉันมีความภูมิใจในความเป็ นตัวฉัน

2.38**

3

ครอบครัวของฉันให้ความเคารพฉัน

2.19*

43

สมาชิกในครอบครัวของฉัน ให้การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยฉันเป็ นอย่างดี

0.68**

24

เพื่อนบ้านของฉันรักใคร่ชอบพอเป็ นมิตรต่อกันดี

-0.15**

11

ความเสือ่ มของร่างกายฉันไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวติ ปกติประจาวัน

-1.25*

37

ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ แก่แล้วก็อยูบ่ า้ นไม่ตอ้ งไปทาอะไร

-1.47*

38

โรคประจาตัวที่ฉนั มี หลายครัง้ ทาให้ฉนั ท้อแท้ไม่อยากมีชีวติ อยูต่ อ่

-1.79**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 42 พบว่ า มี ข้อ ความที่ โ ดดเด่ น ตามมุ ม มอง
องค์ประกอบ 1 จานวน 7 ข้อความ และมีพิสัยของคะแนนองค์ประกอบ (Z-Score) ตัง้ แต่ -1.79
ถึง 2.38
ตาราง 42 ข้อความที่โดดเด่นตามมุมมององค์ประกอบ - มุมมององค์ประกอบ 2
ข้อความ
ที่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)

54

การได้ชว่ ยเหลือผูอ้ ื่นทาให้ฉนั ภาคภูมิใจ

1.72**

46

ฉันช่วยสมาชิกในครอบครัวทางานบ้านเท่าที่สามารถทาได้ เช่น ปั ดกวาดเช็ดถูหรือดูแลเลีย้ งหลาน

1.54**

16

ฉันพอใจต่อการได้เข้าร่วมในพิธีตา่ ง ๆ ของชุมชน ในฐานะผูห้ ลักผูใ้ หญ่

1.29**

12

แม้วา่ ฉันมีโรคประจาตัวแต่ฉนั ก็สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ

0.55*

11

ความเสือ่ มของร่างกายฉันไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวติ ปกติประจาวัน

-0.46*

28

ชุมชนของฉัน เปิ ดโอกาส ให้ฉนั ได้ทาหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

-1.59**

39

ชุมชนหรือท้องถิ่นของฉัน ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม

-1.75**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)
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ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 43 พบว่ า มี ข้อ ความที่ โ ดดเด่ น ตามมุ ม มอง
องค์ประกอบ 2 จานวน 7 ข้อความ และมีพิสัยของคะแนนองค์ประกอบ (Z-Score) ตัง้ แต่ -1.75
ถึง 1.72
ตาราง 43 ข้อความที่โดดเด่นตามมุมมององค์ประกอบ - มุมมององค์ประกอบ 3
1165637913

ข้อความ
ที่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ
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คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
1.51**

43

สมาชิกในครอบครัวของฉัน ให้การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยฉันเป็ นอย่างดี

12

แม้วา่ ฉันมีโรคประจาตัวแต่ฉนั ก็สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ

1.39*

38

โรคประจาตัวที่ฉนั มี หลายครัง้ ทาให้ฉนั ท้อแท้ไม่อยากมีชีวติ อยูต่ อ่

0.87**

48

-0.01*

39

ฉันเห็นด้วยกับที่วา่ การมีเพื่อนบ้านที่ดีเสมือนมีรวั้ ที่แข็งแรง ดังนัน้ ฉันจึงสร้าง
ไมตรีกบั เพื่อนบ้านเสมอ
ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ ถึงแม้จะหารายได้ไม่ได้ แต่การช่วยทางานบ้าน ก็เป็ นการลด
ค่าใช้จา่ ยในบ้านได้
ชุมชนหรือท้องถิ่นของฉัน ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม

-0.68**

9

ฉันไม่กงั วลใจต่อความตายที่จะเกิดกับฉัน

-1.00*

47

บ่อยครัง้ ที่ฉนั วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน จนรูส้ กึ ได้วา่ ฉันเป็ นทุกข์

-1.29**

55

-0.43*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 44 พบว่ า มี ข้อ ความที่ โ ดดเด่ น ตามมุ ม มอง
องค์ประกอบ 3 จานวน 8 ข้อความ และมีพิสัยของคะแนนองค์ประกอบ (Z-Score) ตัง้ แต่ -1.29
ถึง 1.51
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ตาราง 44 ข้อความที่โดดเด่นตามมุมมององค์ประกอบ - มุมมององค์ประกอบ 4
ข้อความ
ที่
55

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
2.05**
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35

ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ ถึงแม้จะหารายได้ไม่ได้ แต่การช่วยทางานบ้าน ก็เป็ นการลด
ค่าใช้จา่ ยในบ้านได้
ที่พกั ที่ฉนั อาศัยอยู่ มีการจัดข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ เป็ นระบบระเบียบดี

47

บ่อยครัง้ ที่ฉนั วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน จนรูส้ กึ ได้วา่ ฉันเป็ นทุกข์

1.52**

51

ฉันไม่สะดวกใจในการต้องปรับตัวกับเพื่อนใหม่ในวัยเดียวกัน (สูงอายุ)

1.35**

7

ฉันได้ทาสิง่ ที่ฉนั ตัง้ ใจสูงสุดในชีวติ แล้ว

-0.50**

21

ฉันรับรูไ้ ด้วา่ ฉันได้รบั ความรักจากคนรอบข้าง

-0.92**

1

ฉันมีความภูมิใจในความเป็ นตัวฉัน

-1.72**

9

ฉันไม่กงั วลใจต่อความตายที่จะเกิดกับฉัน

-1.87*

6

ฉันยังสามารถทาประโยชน์ให้กบั ชุมชนของฉันได้

-1.90**

1.90**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

ผลการวิ เ คราะห์ต ามตาราง 45 พบว่ า มี ข้อ ความที่ โ ดดเด่ น ตามมุ ม มอง
องค์ประกอบ 4 จานวน 9 ข้อความ และมีพิสัยของคะแนนองค์ประกอบ (Z-Score) ตัง้ แต่ -1.90
ถึง 2.05
2.7.2 ข้อความทีต่ กในมุมมององค์ประกอบ มากกว่า 1 องค์ประกอบ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง 39 40 41 และ 42 พบว่า มีขอ้ ความ
บางข้อความที่ตกในมุม มององค์ประกอบ มากกว่า 1 องค์ประกอบ สรุ ปได้ตามตาราง 43 เพื่ อ
นาไปสู่การพิจารณาว่าควรให้ขอ้ ความนัน้ ๆ อยู่ในองค์ประกอบใด หรือควรตัดข้อความนัน้ ๆ ทิง้
ก่อนที่จะทาการตัง้ ชื่อองค์ประกอบต่อไป
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1

ฉันมีความภูมิใจในความเป็ นตัวฉัน

9

ฉันไม่กงั วลใจต่อความตายที่จะเกิดกับฉัน
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ความเสือ่ มของร่างกายฉันไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวติ ปกติ
ประจาวัน
แม้วา่ ฉันมีโรคประจาตัวแต่ฉนั ก็สามารถดารงชีวิตประจาวันได้
12
อย่างเป็ นปกติ
โรคประจาตัวที่ฉนั มี หลายครัง้ ทาให้ฉนั ท้อแท้ไม่อยากมีชีวติ อยู่
38
ต่อ
ชุมชนหรือท้องถิ่นของฉัน ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุรวมตัวกันเพื่อจัด
39
กิจกรรม
สมาชิกในครอบครัวของฉัน ให้การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยฉันเป็ น
43
อย่างดี
บ่อยครัง้ ที่ฉนั วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน จนรูส้ กึ ได้วา่ ฉันเป็ น
47
ทุกข์
ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ ถึงแม้จะหารายได้ไม่ได้ แต่การช่วยทางานบ้าน
55
ก็เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)
11

คะแนน(Z-Score)
องค์ประกอบ 4

คะแนน(Z-Score)
องค์ประกอบ 3

ข้อความทีแ่ สดงในบัตรรายการ

คะแนน(Z-Score)
องค์ประกอบ 2

ข้อ
ความ
ที่

คะแนน(Z-Score)
องค์ประกอบ 1

ตาราง 45 ข้อความที่ตกในมุมมององค์ประกอบ มากกว่า 1 องค์ประกอบ

2.38**

-1.72*
-1.00*

-1.25*

-0.46*
0.55*

-1.79*

1.39*
0.87**

-1.75*
0.68*

-1.87*

-0.68**
1.51**
-1.29**

1.52*

-0.43*

2.05**

พิจารณาข้อความที่ ตกในมุมมององค์ประกอบ มากกว่า 1 องค์ประกอบ ตาม
ตาราง 46 พิจารณาตามความเหมาะสมจาก ค่าคะแนนองค์ประกอบ (factor score: Z-Score)
ประกอบกับการเข้ากันได้กบั ข้อความอื่น ๆ ในมุมมององค์ประกอบเดียวกันที่กาลังพิจารณา เมื่อ
เปรียบเทียบในเชิงโครงสร้างระหว่างกลุม่ ข้อความ สรุปได้ดงั ตาราง 46 คือ

165
ข้อความที่ 1, 11 และ 43
ให้อยูใ่ นมุมมององค์ประกอบ 1
ข้อความที่ 39
ให้อยูใ่ นมุมมององค์ประกอบ 2
ข้อความที่ 9, 12, 38 และ 47 ให้อยูใ่ นมุมมององค์ประกอบ 3
ข้อความที่ 55
ให้อยูใ่ นมุมมององค์ประกอบ 4
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2.7.3 ชื่อขององค์ประกอบ
สรุปแล้วได้ขอ้ ความที่มีความเข้ากันได้และสอดคล้องเป็ นไปตามโครงสร้าง เลือก
ไว้เป็ นมุมมององค์ประกอบ เพื่อการตัง้ ชื่อ สรุปได้ดงั นี ้
มุมมององค์ประกอบ 1 มีจานวน 6 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 43, 24, 11 และ 37
มุมมององค์ประกอบ 2 มีจานวน 5 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 54, 46, 16, 28 และ 39
มุมมององค์ประกอบ 3 มีจานวน 5 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 12, 38, 48, 9 และ47
มุมมององค์ประกอบ 4 มีจานวน 6 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 55, 35, 51, 7, 21 และ 6
ดังแสดงในตาราง 47 48 49 และ 50 พร้อมทัง้ ตัง้ ชื่อ มุมมององค์ประกอบแต่ละ
มุม มององค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ 2) การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืน 3) ความ
เข้า ใจตนเองและผู้อ่ื น และ 4) ความมั่น คง ปลอดภัย และ ระบบนิ เวศทางสัง คมวัฒ นธรรม
ตามลาดับ
ตาราง 46 ข้อความในมุมมององค์ประกอบ 1 - การใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิ
ข้อความ
ที่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)

1

ฉันมีความภูมิใจในความเป็ นตัวฉัน

2.38**

3

ครอบครัวของฉันให้ความเคารพฉัน

2.19*

43

สมาชิกในครอบครัวของฉัน ให้การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยฉันเป็ นอย่างดี

0.68**

24

เพื่อนบ้านของฉันรักใคร่ชอบพอเป็ นมิตรต่อกันดี

-0.15**

11

ความเสือ่ มของร่างกายฉันไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวติ ปกติประจาวัน

-1.25*

37

ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ แก่แล้วก็อยูบ่ า้ นไม่ตอ้ งไปทาอะไร

-1.47*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

166
ตาราง 47 ข้อความในมุมมององค์ประกอบ 2 - การเห็นแก่ประโยชน์ผอู้ ่ืน
ข้อความ
ที่
54

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
1.72**

16

การได้ชว่ ยเหลือผูอ้ ื่นทาให้ฉนั ภาคภูมิใจ
ฉันช่วยสมาชิกในครอบครัวทางานบ้านเท่าที่สามารถทาได้ เช่น ปั ดกวาดเช็ดถูก
หรือดูแลเลีย้ งหลาน
ฉันพอใจต่อการได้เข้าร่วมในพิธีตา่ ง ๆ ของชุมชน ในฐานะผูห้ ลักผูใ้ หญ่

28

ชุมชนของฉัน เปิ ดโอกาส ให้ฉนั ได้ทาหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

-1.59**

39

ชุมชนหรือท้องถิ่นของฉัน ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม

-1.75**

1165637913
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1.54**
1.29**
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** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

ตาราง 48 ข้อความในมุมมององค์ประกอบ 3 - ความเข้าใจตนเองและผูอ้ นื่
ข้อความ
ที่

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
1.39*

12

แม้วา่ ฉันมีโรคประจาตัวแต่ฉนั ก็สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ

38

โรคประจาตัวที่ฉนั มี หลายครัง้ ทาให้ฉนั ท้อแท้ไม่อยากมีชีวติ อยูต่ อ่

0.87**

48

-0.01*

9

ฉันเห็นด้วยกับที่วา่ การมีเพื่อนบ้านที่ดีเสมือนมีรวั้ ที่แข็งแรง ดังนัน้ ฉันจึงสร้าง
ไมตรีกบั เพื่อนบ้านเสมอ
ฉันไม่กงั วลใจต่อความตายที่จะเกิดกับฉัน

47

บ่อยครัง้ ที่ฉนั วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน จนรูส้ กึ ได้วา่ ฉันเป็ นทุกข์

-1.29**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

-1.00*

167
ตาราง 49 ข้อความในมุมมององค์ประกอบ 4 - ความมั่นคง ปลอดภัย และระบบนิเวศทางสังคม
วัฒนธรรม
ข้อความ
ที่
55

ข้อความที่แสดงในบัตรรายการ

คะแนน
องค์ประกอบ
(Z-Score)
2.05**
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SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

35

ฉันเห็นด้วยทีว่ า่ ถึงแม้จะหารายได้ไม่ได้ แต่การช่วยทางานบ้าน ก็เป็ นการลด
ค่าใช้จา่ ยในบ้านได้
ที่พกั ที่ฉนั อาศัยอยู่ มีการจัดข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ เป็ นระบบระเบียบดี

51

ฉันไม่สะดวกใจในการต้องปรับตัวกับเพื่อนใหม่ในวัยเดียวกัน (สูงอายุ)

1.35**

7

ฉันได้ทาสิง่ ที่ฉนั ตัง้ ใจสูงสุดในชีวติ แล้ว

-0.50**

21

ฉันรับรูไ้ ด้วา่ ฉันได้รบั ความรักจากคนรอบข้าง

-0.92**

6

ฉันยังสามารถทาประโยชน์ให้กบั ชุมชนของฉันได้

-1.90**

1.90**

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

Eak1เปิ ด การบูรณาการข้อสรุ ปร่วม (meta-interface) โดยนาเสนอร่วมกัน (joint display)

กลุม่ อธิบายแทนด้วยแผนภาพต่อไปนี ้
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คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากระยะที่ 1
Distinguish statements
Locality
คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากระยะที่ 2

General
Consensus
statements
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ภาพประกอบ 23 การผสานผลการวิจยั ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อใช้เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุม่ ใน
ระยะที่ 3

กลุม่ อธิบายแทนด้วยแผนภาพต่อไปนี ้

คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากระยะที่ 1
Distinguish statements
Locality
คุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุจากระยะที่ 2

General
Consensus
statements

ภาพประกอบ 24 การผสานผลการวิจยั ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อใช้เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุม่ ใน
ระยะที่ 3
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Eak2ปิ ด การบูรณาการข้อสรุ ปร่วม (meta-interface) โดยนาเสนอร่วมกัน (joint display)

1165637913
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 3: การสนทนากลุ่ม
การวิจยั ในส่วนนีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อประเมินประเด็นปั ญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สูง อายุในบริบ ท ด าเนิ น การสนทนากลุ่ม กับ ผู้สูง อายุจ านวน 11 ท่ า น
คัดเลื อกแบบเจาะจง ที่ เต็ม ใจเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม และมี ค ะแนนจากแบบวัดคุณ ภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุขององค์การอนามัยโลกอยู่ในกลุ่ม ต่ าซึ่งจาแนกมาจากการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster
analysis) เมื่ อ สิ ้น สุด การสนทนากลุ่ม ผู้วิ จัย ท าการวิ เคราะห์แ ละสัง เคราะห์ข้อ มู ล ด้ว ยการ
วิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) โดยการกาหนดดัชนีขอ้ มูล (indexing) การวิเคราะห์จาแนก
ประเภทข้อมูลเป็ นกลุ่มคา ทาดัชนีขอ้ มูลเชิง บรรยาย เชิงตีความ เชิงอธิบาย ทาข้อสรุ ปชั่วคราว
(memoing) ด้วยการทดลองเขียนประโยค จากนัน้ ทาการกาจัดข้อมูล (data reduction) และสร้าง
บทสรุป (drawing conclusion)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประเด็นปั ญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ
ชีวิตผูส้ ูงอายุชุมชนวัดบางปรง จากการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 1) ปั ญหาสุขภาพ 2) ปั ญหา
จากสภาพเศรษฐกิ จ 3) ความต้องการแก้ปั ญ หาด้านสุข ภาพ เรื่อ งการนอนไม่ห ลับ ผู้วิจัย จะ
นาเสนอผลการศึกษาโดยลาดับ ดังนี ้
ประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
1 ปั ญหาสุขภาพ
2 ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ
3 ความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ
ประเด็นปั ญหาและความต้องการทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุม่ โดยสรุปพบว่า ผูส้ งู อายุมีปัญหาหลักที่สง่ ผล
ต่อ คุณ ภาพชี วิต ผู้สูง อายุวัด บางปรง ได้แก่ ปั ญ หาด้านสุขภาพ ในขณะเดี ย วกัน ยัง พบอี ก ว่า
ผูส้ งู อายุมีปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยกลุ่มให้นา้ หนักไปที่ปัญหาการนอนหลับซึ่งส่งผลอย่าง
มากต่อสุขภาพ และเป็ นเสี ยงส่วนใหญ่ ของกลุ่ม จาก 9 ใน 11 คนที่ ประสบปั ญ หานีเ้ พราะต้อง
ประสบอยูเ่ กือบทุกวัน รบกวนต่อคุณภาพชีวิตประจาวันอย่างมาก ดังรายละเอียดตามลาดับ ดังนี ้
ปั ญหาสุขภาพ
จากการสนทนากลุ่ม มีประเด็นที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็ นปั ญหาหลักที่รบกวนคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ หลายประเด็นปั ญ หา ได้แก่ 1) ปั ญ หาสุขภาพด้านร่างกายในระบบทางเดิน
หายใจ อันเนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2) ปั ญหาสุขภาพด้านจิตใจ เกิดจากผลกระทบ
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ด้านสัง คม 3) ปั ญ หาสุข ภาพด้านร่า งกาย เนื่ อ งจากระบบนิ เวศทางสัง คม เพราะขาดระบบ
คมนาคมขนส่งที่ไม่เป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ และ 4) ปั ญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จาก
การนอนไม่หลับ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัยที่อายุมากขึน้ ความคิด ความเชื่อ และ
ความวิตกกังวล ดังบทสนทนาบางตอน ต่อไปนี ้
“รู ส้ กึ ว่ามันค่อนข้างจะป่ วย ป่ วยทัง้ บ้าน คนรอบ ๆ ข้างอยากจะไอ…”
1165637913

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“ไอ หายใจติดๆขัดๆ“
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(สนทนากลุม่ ส้มเกลีย้ ง (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
"ใช่ๆ” [พยักหน้า คลอไปขณะทีบ่ คุ คลที่สามในกลุม่ พูดเรือ่ งการเก็บป่ วยจากควันพิษ]

(สนทนากลุม่ ปราณี จาเนียร ส้มเกลีย้ ง (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
จากการสนทนากลุม่ ทาให้ทราบว่าสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุชมุ ชน
วัดบางปรง เนื่องจากสิ่งแวดล้อม คือ อากาศที่มีมลภาวะ ทาให้หายใจไม่สะดวกติดขัด และเกิด
อาการไอ สาลัก เพราะในช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่จะจัดสนทนากลุ่ม หลายส่วนในประเทศไทย
และชุม ชนวัด บางปรงได้รบั ผลกระทบจากฝุ่ นพิ ษ PM 2.5 ที่ ก่ อ ให้เกิ ด ความเจ็ บ ป่ วยในระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผูส้ งู อายุซ่งึ เป็ นกลุม่ เปราะบางด้านสุขภาพ เป็ นสาเหตุ
“ด้านสิ่งแวดล้อม” ที่ส่งผลทางตรงอย่างเห็นได้ชัดต่อคุณภาพชีวิต ดังตัวอย่างบางตอนของบท
สนทนา ดังนี ้

มันก็

“ก็มีอยู่หนอะนะ ตอนนัน้ ทีท่ ีวเี ขาออกว่าหมอกควันอะไรนีล่ ่ะจากกรุงเทพฯ แต่ว่าทีบ่ า้ น
จะป่ วยกันทัง้ บ้านเลย ...”
“ตอนนัน้ ก็หาหมอกัน ... เราอาจจะมีมาบ้างเพราะเหมือนกับบ้านเราก็ใกล้ ๆ ปริมณฑล
เหมือนกัน จะรู ส้ กึ ว่ามันค่อนข้างจะป่ วย ป่ วยทัง้ บ้าน“

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
นอกจากสาเหตุ “ด้านสิ่งแวดล้อม” แล้ว สาเหตุ “ด้านสังคม” ก็สง่ ผลต่อ สุขภาพด้าน
จิตใจ ที่ทาให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในชุมชนวัดบางปรงเช่นกัน ดังตัวอย่างบางตอน
ของบทสนทนา ดังนี ้
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“ต่างด้าวอยู่ใกล้คลอง แล้วมาหาปลา บางทีขา้ มมาบ้านเรา ถามมาได้ยงั ไง บอกมาหา
ปลา
เขาไม่ใช่คนพวกเดียวกับเรานะ แต่ไม่รูว้ ่าเขามาหาปลาหรือหาอะไรก็ไม่รู”้
“ใช่ เวลาไปไหนที ไม่กล้าทิง้ บ้าน เป็ นห่วงบ้าน”

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
1165637913
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จากบทสนทนา การที่คนต่างด้าว เข้ามาในพืน้ ที่ใกล้ท่ีพกั อาศัย คาว่า “ไม่ใช่คนพวก
เดียวกับเรานะ” แสดงถึงความไม่ไว้เนือ้ เชื่อใจ ก่อให้เกิดความหวาดระแวง รูส้ ึกไม่ม่ นั คงปลอดภัย
เป็ นทุกข์ เป็ นสาเหตุของปั ญ หาสุขภาพด้านจิตใจ ที่เกิดจากสาเหตุดา้ นสังคม ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรงเช่นกัน
นอกจากนี ้ สาเหตุ “ด้านระบบนิเวศทางสังคม” เช่น ระบบคมนาคมขนส่งที่เป็ นมิตร
กับผูส้ ูงอายุ สวัสดิการหรือบริการจากภาครัฐ ก็มีส่วนสาคัญไม่นอ้ ยต่อ คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ดังตัวอย่างบางตอนของบทสนทนา ดังนี ้
“ตอนไปหมออนามัย บางทีลูกหลานไม่อยู่ก็ต๊กุ ตุ๊กไปรับ ถ้าไม่มีต๊กุ ตุ๊กก็ไม่ได้ไป”
“แต่บางทีขากลับเขามาส่งนะ อนามัย แต่ถา้ ไปเราต้องไปให้ได้”

(สนทนากลุม่ จาเนียญ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
จากข้อความจะเห็นว่า ผูส้ ูงอายุไม่สามารถเดินทางไปหาหมอได้ดว้ ยตนเอง ทาให้
เกิดปั ญหาด้านสุขภาพด้านร่างกายตามมา หากไม่มีลกู หลานไปส่ง ต้องอาศัยรถรับจ้าง ถ้าระบบ
นิเวศทางสังคมดี มีระบบคมนาคมขนส่งที่เป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ ให้ผสู้ งู อายุสามารถเดินทางได้ดว้ ย
ตนเอง หรือหากภาครัฐมีรฐั สวัสดิการรับ -ส่งผูส้ ูงอายุถึงบ้าน ก็ จะทาให้คณ
ุ ภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ชุมชนวัดบางปรงดีขนึ ้ อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
สุดท้ายปั ญหาที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุดมีความซับซ้อนของสาเหตุมากที่สดุ นั่น
คื อ ปั ญ หาสุข ภาพด้า นร่า งกาย จิ ต ใจ และสัง คม จากการนอนไม่ ห ลับ อัน เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัยที่อายุมากขึน้ ความคิด ความเชื่อ และความวิตกกังวล ปั ญหาการนอนไม่หลับ
นี ้ เป็ นปั ญหาที่กลุ่มให้ความสนใจอย่างสูง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประจาวันอย่าง
มาก จากการที่ผวู้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินรายการ (moderator) กลุ่ม ผลสารวจพบว่า ผูส้ งู อายุ 9 จาก 11
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คน ที่ร่วมกันสนทนากลุ่ม ยกมือยอมรับว่าประสบปั ญหาการนอนไม่หลับอยู่ในปั จจุบนั ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอในบทสนทนากลุม่ ดังต่อไปนี ้
“อายุมากขึน้ แล้วนอนไม่หลับ บางวันสองทุ่มก็นอนแล้ว”

(สนทนากลุม่ จาเนียญ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
1165637913

“พอถึงเวลาหลับ ก็ไม่ค่อยอยากจะหลับ”

(สนทนากลุม่ ส้มเกลีย้ ง (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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“ยากเหมือนกัน” [หมายถึงการพยายามนอนให้หลับ]

(สนทนากลุม่ ช่อ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“ตีหนึ่งตีสอง ไปจนถึงเช้ามืดเลย”
“พอตืน่ มาแล้วก็ไม่หลับแล้ว

(สนทนากลุม่ สันต์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“ถ้ากลางวันได้นอน กลางคืนก็ไม่ได้นอน”

(สนทนากลุม่ ทองคา (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
จากบทสนทนา สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มมีปัญหาเรื่องการนอนหลับกันในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ น การเข้านอนแล้วใช้เวลากว่าจะกลับนาน ต้องใช้ความพยายามนอนจนกว่าจะหลับ
การนอนที่ต่ืนมากลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ การนอนไม่หลับที่รบกวนการนอนหลับจาก
การหลับไม่เป็ นเวลา ช้า บ้างเร็วบ้างในแต่ละวัน เป็ น ต้น ซึ่งมี สาเหตุตามการรับรู ข้ องผู้สูงอายุ
แตกต่างกันไป ดังบทสนทนากลุม่ บางตอน ดังนี ้
“วัยมันสูงขึน้ ”

(สนทนากลุม่ สมหมาย (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“เป็ นตอน... ตอนมีอายุเนีย่ แหละ เป็ น 50 ไปแล้ว 60 ไปแล้ว”

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)

174

“ตอนเป็ นหนุ่ม ๆ สาว ๆ ไม่เป็ น เป็ นตอน... ตอนมีอายุเนีย่ แหละ เป็ น 10 ปี (ให้หลัง)
นีแ่ หละ”

(สนทนากลุม่ สันต์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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จากข้อความบางตอนนี ้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง รับรูถ้ ึงสาเหตุของ
การนอนไม่หลับนัน้ เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัยที่อายุมากขึน้ และยังมีประเด็นสาเหตุอ่ืน
ดังข้อความบางตอน ต่อไปนี ้
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“... และอีกอย่างหนึ่ง เวลาตืน่ เต้น จะไปไหนอย่างเนีย้ อันนัน้ น่ะ จะนอนไม่หลับเลย”
“อือ้ คิดแบบนัน้ ... เวลาทีต่ อ้ งไปต่างจังหวัด”

(สนทนากลุม่ สันต์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“ถ้ากลางวันได้นอน กลางคืนก็ไม่ได้นอน”

(สนทนากลุม่ ทองคา (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
ข้อความดังกล่าว เป็ นตัวแทนสะท้อนว่า สาเหตุอีกประการของการนอนไม่หลับ ตาม
การรับรูข้ องผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรงกลุ่มนี ้ คือ การมี ความคิด ความเชื่อ และความวิตกกังวลต่อ
การนอนหลับ
ปั ญ หาด้านการนอนไม่หลับ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง ทางด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ และสังคม เพราะเมื่อกายและใจไม่ดี อารมณ์ไม่ดี ก็จะทาให้มีปัญหาด้านการปฏิสมั พันธ์
และกิจกรรมกับผูอ้ ่ืน จากบทสนทนากลุ่มพบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนมากมีปัญหาในการดารงชีวิตหลาย
ประการ เช่น อ่อนเพลีย ง่วงนอน หงุดหงิด งอแง ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ
ทาให้เป็ นปั ญหาต่อคุณภาพชีวิต เดือดร้อนจนต้องไปพบแพทย์และหันไปพึ่งยานอนหลับ ดังบท
สนทนาบางตอนดังต่อไปนี ้
“มีสิ พอนอนไม่หลับเราก็อ่อนเพลีย”

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)

175
“พอตอนกลางวันเราก็จะง่วง”

(สนทนากลุม่ จาเนียร (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“สะโหลสะเหล”

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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“... กลางคืนถ้าเรานอนไม่หลับ แล้วกลางวันไม่ได้พกั ผ่อนนะ ช่วงบ่ายอ่ะเหมือนเด็ก
จะงอแงไง”
“หมอบอกว่า ถ้าไม่สง่ ั หยุด ไม่เป็ นอันตราย แต่พอกิน มันหลับสบายจริง”
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(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“เหมือนบางคนนะ ต้องกินยานอนหลับช่ วย เพราะว่ามันชักหลายคืนเข้า ไม่ ไหวอ่ะ
ทนไม่ไหว นอกจากไม่ไหวมาก ก็ตอ้ งเอามากิน บางทีเรากินก็เหมือนติดใจ”

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
กล่า วโดยสรุ ป ผู้สูง อายุชุม ชนวัด บางปรง มี ปั ญ หาสุข ภาพหลายประการ ได้แ ก่
ปั ญ หาสุขภาพด้านร่างกาย (physical health) จิตใจ (mental health) สังคม (social) ที่มี สาเหตุ
หรือได้รบั ผลกระทบมาจากปั จ จัยสาเหตุดา้ นสิ่ งแวดล้อม (physical environment) สาเหตุดา้ น
สังคม (social) และสาเหตุดา้ นระบบนิเวศทางสังคม (social eco-system) โดยมีปัญหาการนอน
ไม่หลับเป็ นปั ญหาที่ได้รบั ความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็ นปั ญหาสุขภาพที่ส่งผลในทุก ๆ ด้าน
ทัง้ ทางร่างกาย ทาให้อ่อนเพลีย ง่วง สะโหลสะเหล ด้านจิตใจ จะหงุดหงิด งอแง ด้านสังคม คือ
เมื่อมีปัญหาดังข้างต้น ก็จะทาให้ไม่อยากมีปฏิสมั พันธ์หรือร่วมทากิ จกรรมกับผูอ้ ่ืน เพราะหมกมุ่น
อยูก่ บั การพยายามนอน
ปั ญหาจากสภาพเศรษฐกิจ
ไม่เพียงแต่ปัญหาด้านสุขภาพเท่านัน้ ที่ผสู้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง ประสบอยู่ หากแต่
ปั ญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ก็ยงั เป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่ผสู้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง สะท้อนออกมาใน
การสนทนากลุม่ ดังแสดงในหลายตอนของบทสนทนากลุม่ ต่อไปนี ้
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“จะว่ามีเยอะ มันก็ไม่มีนะ มีนอ้ ย...” [หมายถึง เงิน] “แต่ว่าเราทาใจได้ เราก็อยู่กบั
มันให้ได้ คิดอย่างนีส้ ขุ ภาพจิตเราก็ดดี ว้ ย”

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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“ปลูกมะพร้าวก็... พอขึน้ ต้นมันก็ดว้ งกินซะแล้ว เอายังไงอ่ะ
“แล้วเดีย๋ วนีน้ ะ จะกินเองก็ยงั ไม่มี”
“พอหนักเข้า ผมก็เลยต้องค้าขาย ค้าขายเวลานี ้ คือ ขายสวนขายนาไปแล้ว”

(สนทนากลุม่ สมหมาย (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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“ตัวเองนี่ เมื่อก่อนขายของ แล้วตอนหลังเป็ นโรคหืดหอบ แล้วก็แพ้ฝนควั
ุ่ น พวกเนีย้
แล้วกาเริบ ก็เลยหยุด…”

(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)

ไป
ก้ามกราม
ไม่ได้”

“จากเงินล้าน มาเหลือเงินแสน จากเงินแสนวันนีต้ อ้ งนับเงินหมืน่ แล้วนะ มันเลีย้ ง
ยากขึน้ ทุกที เพราะว่าอากาศมันไม่ดี มันไม่โต แล้วบางทีเลีย้ งไป 20 วัน ก็ตาย เราก็ลงทุน
เราก็พยายามเปลี่ยนนะ กุลาดาเลีย้ งไม่ได้ ก็กุลาขาว กุลาขาวอย่างเดียวเลีย้ งไม่ได้ ก็เอา
มาปน ก้ามกรามมันจะไม่ เป็ นโรค ก็คือได้กา้ มกราม ก็ผลัดเปลี่ยน บางทีชีวิตเราก็เลือก

(สนทนากลุม่ ปราณี (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“เวลานีม้ ีมะขามวางจนแจกไปแล้ว" - จาเนียญ
“มะขามเปี ยกน่ะ ใหม่ ๆ ก็โลละ 80 เดีย๋ วนี ้ 60 ยังไม่มีคนเอาเลย” - ปราณี
“มีมะม่วง มีอะไรขาย เขาไม่ซือ้ หรอก แต่แจกเขาเอา” - สมหมาย
“มะม่วง ถ้าออกเพิ่มมาเยอะ ๆ ต้องกวนก็มี ถ้าไม่ไหวก็แจกนะ ขายไม่ได้” - ปราณี

ทะวาย

“อย่างมะม่วงเนีย้ พอออกมาก็มีกนั ทุกบ้าน” - สันต์
“ก็ตอ้ งขนขึน้ รถขึน้ ราไป มันก็ไม่คมุ้ กับค่านา้ มัน แต่ช่วงนีม้ ีตลาดนัดก็ดีนะ...ก็มนั ออก
มาก่อนนะ ออกมารุ่นแรก ๆ พอขายได้” - ปราณี
“กล้วยเกล้ย... โห...” - สมหมาย

“กล้วยเบือ่ เลย ฟันให้ปลากิน และก็ไอ้คนบ้านเราก็นา้ ตาลเกิน อย่างเนีย้
กินเข้าไปก็ไม่ดนี ะ ก็ทงิ้ ไปทิง้ มา...ต้องไปบ่อปลานะ โยนให้ปลากิน” - ปราณี
(สนทนากลุม่ จาเนียร ปราณี สมหมาย สันต์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
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จากตัวอย่างข้อความที่ ยกมา จะเห็นได้ว่า ผูส้ ูงอายุมี ปัญ หาทางสภาพเศรษฐกิ จ
ขาดสภาพคล่อง ตัง้ แต่เรื่องการขาดแคลนแต่ทนุ เดิม สภาพเจ็บป่ วยจนต้องหมดอาชีพแหล่งรายได้
ไป หรือจากสภาพเศรษฐกิ จ ถดถอย และปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมที่ ท าให้ผ ลผลิ ตที่ เคยสร้างรายได้
จานวนมาก ลดลงจากเดิมอย่างมากทัง้ ในด้านปริมาณและราคา รวมไปถึงสภาวะสินค้าเกษตรใน
ท้องถิ่นล้นตลาดทาให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่าถึงขัน้ ต้องนาไปทิง้ ไม่สามารถขาย หรือขายก็
ไม่คมุ้ ต้นทุนค่าขนส่ง
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ความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องการนอนไม่หลับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มกับผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง พบว่า จาก
9 ใน 11 คนที่ประสบปั ญหาการนอนไม่หลับ ต้องการอยากแก้ปัญหานีเ้ ป็ นเรื่องเร่งด่วน เพราะต้อง
ประสบปั ญ หาบ่อยครัง้ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4 วัน รบกวนต่อคุณภาพชีวิตประจาวัน เป็ นอย่างมาก
สะท้อนจากบทสนทนากลุม่ ดังนี ้
“เพราะว่ามันชักหลายคืนเข้า ไม่ไหวอ่ะ ทนไม่ไหว นอกจากไม่ไหวมาก ก็ตอ้ งเอามากิน
...”

[กินในที่นีค้ ือ กินยานอนหลับ]
(สนทนากลุม่ รุง่ ทิพย์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
“ดีสิ ดีแน่นอนเลย”

[ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามในกลุ่มว่า หากเราสามารถเปลี่ยนการนอนไม่หลับให้เป็ นการ
นอนหลับ จะดีหรือไม่]
(สนทนากลุม่ สันต์ (นามสมมุต)ิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
หลังจากผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้ฟังว่ามีความเป็ นไปได้และตื่นเต้นที่ได้ยินว่า จะ
สามารถช่วยแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การนอนไม่ห ลับ นี ้ไปในทางที่ ดี ขึน้ ได้ ผู้วิจัย สัง เกตจากการที่
ผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคนหันไปพูดคุย พยักหน้า และยิม้ อย่างมีความหวัง ผูว้ ิจยั จึงถามคาถาม
ว่า “สมมุติว่า ถ้ามีคนช่วยแก้ปัญหาเรื่องนีไ้ ด้ มีใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเรื่องแก้ปัญหาการ
นอนหลับบ้าง ขอให้ยกมื อ” ปรากฏว่าทุกคนทั้ง 11 คน ในกลุ่ม ยกมื อขึน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
แม้วา่ จะมีผปู้ ระสบปัญหาการนอนไม่หลับ 9 ใน 11 คน ก็ตาม
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ผูว้ ิจยั จึงได้ขอ้ สรุปและตอบจุดมุง่ หมายการวิจยั ที่ว่า เพื่อประเมินประเด็นปั ญหาและ
ความต้องการที่ เกี่ ยวข้องกับคุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในบริบทชุมชนวัดบางปรง และสามารถ
นาไปประเด็นที่จะใช้ในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุท่ีเหมาะสาหรับชุมชน
วัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจยั ระยะที่ 4 ต่อไป
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งานวิจยั ในระยะที่ 4 นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ ที่ออกแบบมาเฉพาะ (tailor-made) สาหรับชุมชนวัดบางปรง เนื่องจาก
โปรแกรมที่พฒ
ั นาคุณ ภาพชีวิตนี ้ มีช่ือว่า “โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต” ผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒนาโดยอาศัยผลการศึกษาในช่วงที่ 1 ถึง 3 มาการออกแบบกิจกรรมใน
โปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องต่อปั ญหาและความต้องการที่แท้จริงของบริบทผูส้ งู อายุชุมชนวัดบาง
ปรง โดยเน้นที่ความง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ จนได้โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ดังกล่าวมาใช้ในงานทดลองของการศึกษาระยะที่ 4 นี ้ ผูว้ ิจยั นาเสนอเป็ น 3 ตอน คือ
1. ผลการวิ เคราะห์ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ม ที่ ใช้ด าเนิ น การทดลองด้วยสถิ ติพื ้น ฐาน
นาเสนอเป็ นตารางไขว้ (crosstabulation)
2. ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ประกอบด้วย
2.1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ด้วยการเปรียบเที ยบคะแนนการวัด คุณ ภาพการนอนหลับ และคุณ ภาพชี วิตก่อนการ
ทดลอง
2.2 ผลการตรวจสอบข้อ ตกลงเบื ้อ งต้น เกี่ ย วกั บ การจั ด กระท า (manipulation
check) แสดงหลักฐานการตรวจสอบ ดังนี ้
2.2.1 ผลคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (relative gain scores) เป็ นรายบุคคล เพื่อ
แสดงพัฒนาการของแต่ละคนว่าหลังจากเสร็จสิน้ การทดลองแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมจะมีการนอนหลับที่ดี
ขึน้ หรือไม่เพียงใด
2.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับหลังการทดลอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
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3. ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของตัว แปรคุณ ภาพชี วิ ต ด้ว ยการวิ เคราะห์ค วาม
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) เปรียบเที ยบความแตกต่างคะแนนคุณ ภาพชีวิต ก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยให้คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (covariate)
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ที่ออกแบบมา
เฉพาะสาหรับผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดบางปรง
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สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
N
แทน
จานวนผูส้ งู อายุท่ีทาการศึกษาทดลอง
X
แทน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความต้องการจาเป็ น
S.D.
แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SX
แทน
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
CI
แทน
อาณาเขตแห่งความเชื่อมั่นที่ 100(1 - )%
โดย  คือระดับนัยสาคัญ
df
แทน
องศาความเป็ นอิสระ
F
แทน
สถิตทิ ดสอบเอฟ
p-value แทน
ค่าความน่าจะเป็ น
*, **
แทน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มทีใ่ ช้ดาเนินการทดลอง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
จานวนเท่า ๆ กัน ดังที่แสดงวิธีการคานวณในบทที่ 3 คือ กลุ่มละ 8 คน ได้มาจากผูส้ ูงอายุจานวน
11 คนที่เป็ นผูเ้ ข้าร่วมจัดสนทนากลุ่มในการศึกษา ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพการนอนหลับ ด้วย
แบบประเมิ นคุณ ภาพการนอนหลับ ของพิ ท สเบิรก์ ฉบับภาษาไทย (Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) (Methipisit; et al. 2016) ได้ผลการประเมิ น ว่า มี ผู้สูง อายุ 9 คน ที่ ได้ค ะแนนต่ า
กว่า เกณฑ์ คื อ มี ค ะแนนมากกว่า 5 คะแนน แปลความได้ว่า มี คุณ ภาพการนอนหลับ ที่ ไ ม่ ดี
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนือ้ หาข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มที่พบว่ามีผสู้ งู อายุ 9 ใน 11 ท่านที่
ประสบปั ญ หานี ้ แล้วจึงทาการเลือกตัวอย่างเพื่อเข้ากลุ่มเป็ นกลุ่ม ทดลองจานวน 8 คน สาหรับ
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กลุ่มควบคุมอีก 8 คนนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกด้วยวิธีจบั คู่ (matching) ผูส้ งู อายุท่ีมีคะแนนคุณภาพชีวิตใน
เกณฑ์กลุม่ ต่า ที่ไม่ใช่คนเดียวกันกับที่อยูใ่ นกลุม่ ที่จดั สนทนากลุม่ ในระยะที่ 3
ข้อมูล รายละเอี ยดลักษณะทั่วไปของกลุ่ม ที่ ใช้ด าเนิ นการทดลอง แสดงในตาราง 51
ต่อไปนี ้
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ลักษณะของกลุม่ ที่
ใช้ในการทดลอง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

กลุม่ ทดลอง
จานวน ร้อยละ
2
6
8

25.00
75.00
100.00

กลุม่ ควบคุม
จานวน ร้อยละ
2
6
8

25.00
75.00
100.00

รวม
จานวน ร้อยละ
4
12
16

25.00
75.00
100.00

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง พบว่า กลุ่มที่ใช้ดาเนินการทดลอง จาแนกตามเพศ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวนเท่ากันทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คือ 6 คน ในขณะที่อีก
2 คนของแต่ละกลุม่ นัน้ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 25 และ 75 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
ในส่วนนี ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
2.1 ผลการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้องต้ นความเท่ าเทียมกั นของกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับ และคุณภาพ
ชีวิตก่อนการทดลอง
ผู้วิ จั ย ใช้ส ถิ ติ ท ดสอบที แ บบกลุ่ ม อิ ส ระ (independent samples t-test) ในการ
ทดสอบ ความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการวัด
คุณภาพการนอนหลับ และคุณภาพชีวิตก่อนการทดลอง ทาการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของสถิติ
ทดสอบว่าด้วยเรื่องการเท่ากันของความแปรปรวนด้วยการทดสอบของเลวีนส์ (Levenes’ test of
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equality of variances) แล้ว พบว่า ไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01 (F = .728, df=14, p >
.408) สาหรับคะแนนคุณภาพการนอนหลับ ในขณะที่ คะแนนคุณภาพชีวิต พบว่าไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = .259, df=14, p > .619) ตามลาดับ ซึ่งถือว่าไม่ละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้น
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 51 คุณภาพการนอนหลับระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง
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คะแนน
คุณภาพ
การนอนหลับ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

̅
𝑋

S.D.

t

Sig

อาณาเขต
แห่งความเชื่อมั่นที่ 95%
ขอบล่าง
ขอบบน

11.00
8.50

2.3905
3.4226

1.694

.112

-.6657

5.6657

ผลการวิเคราะห์ต ามตาราง พบว่า ก่อ นการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี
คะแนนคุณภาพการนอนหลับแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ คือ มีคะแนนพอ ๆ กัน
ตาราง 52 คุณภาพชีวิตระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง
คะแนน
คุณภาพ
ชีวิต
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

̅
𝑋

S.D.

t

Sig

อาณาเขต
แห่งความเชื่อมั่นที่ 95%
ขอบล่าง
ขอบบน

66.750
72.625

6.585
6.501

-1.796

.094

-12.892

1.142

ผลการวิเคราะห์ต ามตาราง พบว่า ก่อ นการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี
คะแนนคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ คือ มีคะแนนพอ ๆ กัน
จึงสรุปว่า ก่อนการทดลองคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน
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2.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดกระทา (manipulation
check)
ในตอนนี ้ ผูว้ ิจยั แสดงหลักฐาน ให้เห็นเกี่ยวกับการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การจัดกระทา (manipulation check) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยตอนแรกเน้นการนาเสนอเป็ น
รายบุคคล และตามด้วยส่วนที่ 2 ที่นาเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างทัง้ กลุม่
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2.2.1 ผลการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด กระท า
(manipulation check) เป็ นรายบุ ค คลด้ ว ย คะแนนพั ท ธนาการสั ม พั ท ธ์ (relative gain
scores)
ผูว้ ิจยั เสนอผลการวิเคราะห์สว่ นนี ้ เพื่อแสดงพัฒนาการของแต่ละคนว่าหลังจากเสร็จ
สิน้ การทดลองแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองในกลุม่ ทดลองจะมีการนอนหลับที่ดีขนึ ้ หรือไม่เพียงใด ดัง
แสดงผล ปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
ตาราง 53 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ในกลุม่ ทดลอง หลังสิน้ สุดการทดลอง
คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI)
ผลต่างระหว่าง
ผลต่างระหว่าง
คะแนนเต็มกับ
คะแนน
คะแนนสอบ
ก่อนและหลัง
ก่อน
Post - Pre
Full - Pre

คะแนน
พัฒนาการ
สัมพัทธ์ (%)

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

Pre

Post

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

คนที่

Post − Pre
𝒙 𝟏𝟎𝟎
Full − Pre
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ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ตามตารางข้างต้น สรุปได้ว่า ผูส้ งู อายุ
ทุกคนที่เข้าร่วมการทดลองมีพัฒ นาการเพิ่มมากขึน้ ทุกคน ดังจะเห็นได้จากคะแนนพัฒ นาการ
สัม พัทธ์ ซึ่งเป็ นคะแนนร้อยละของคะแนนที่ เกิ ดความก้าวหน้า(หรือพัฒ นาการ) เมื่ อเที ยบกับ
คะแนนความสามารถของตนเองที่จะทาให้ไปถึงจุดสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น คะแนนของผูส้ งู อายุคน
ที่ 5 พบว่า มี พัฒ นาการสัมพัทธ์ ในทางที่ ดีขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 90 กล่าวคือ คะแนนหลังทดลอง
ลดลงจาก 10 เป็ น 1 หรือลดลงเท่ากับ 9 คะแนน ในขณะที่ขีดสุดของความสามารถที่เป็ นไปได้ คือ
10 คะแนน เมื่อคะแนนเต็มของแบบวัดคือ 0 คะแนน ดังนัน้ ผูส้ ูงอายุท่านนี ้ มีคะแนนดีขนึ ้ จากเดิม
(ก่อนการทดลอง) 9 จาก 10 คะแนน นั่นคือ ร้อยละ 90 นั่นเอง (เนื่ องจากแบบวัดนี ม้ ี พิ สัยของ
คะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 21 โดยมีเกณฑ์คณ
ุ ภาพการนอนหลับที่ดี คือ ได้คะแนนแบบวัดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 คะแนน และผู้ท่ี มี คุณ ภาพการนอนหลับที่ ไม่ดี จะมี คะแนนมากกว่า 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ทัง้ หมด 21 คะแนน) ในทานองเดียวกันกับผูส้ ูงอายุคนอื่น ๆ ในกลุ่มทดลอง ล้วนมี
คะแนนพัฒ นาการสัมพัทธ์เพิ่มขึน้ ทุกคน แปลความได้ว่า กิจกรรมในโปรแกรมที่ทาการทดลอง
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุแต่ละคนทุก ๆ คน มีคณ
ุ ภาพการนอนหลับที่ดีขนึ ้ เมื่อผูน้ นั้ เทียบกับขีดสูงสุดของ
ความสามารถตนเอง มีพิสยั พัฒนาการสัมพัทธ์เป็ นร้อยละ 9.09 ถึงร้อยละ 90.00
2.2.2 ผลการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด กระท า
(manipulation check) ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดคุณภาพการนอนหลับหลั งการ
ทดลอง ระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ด้ว ยการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนร่ ว ม
(ANCOVA)
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันว่า โปรแกรมจัดกระทานัน้
ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นว่าด้วยการจัดกระทา (manipulation check) แต่ก่อนที่จะทดสอบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งนต้นเกี่ยวกับการจัดกระทา ที่ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม ผูว้ ิจยั จึงทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ของคะแนนคุณภาพการนอนหลับหลังการทดลอง เสียก่อน แบ่งออกเป็ น 4 เรื่อง คือ
1) ความเท่ ากัน ของการแปรปรวน (homogeneity of variances) พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ (F = .072, df=1, p >
.792) หรือมีความแปรปรวนพอๆ กัน กล่าวคือ หลังการทดลองทัง้ สองกลุ่มมีคะแนนคุณภาพการ
นอนหลับที่ได้จากการประเมินไม่แตกต่างกัน
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2) การแจกแจงแบบปกติ (normality) ใช้สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov
ทดสอบ ได้ค่าเท่ากับ .162 (p > .200) พบว่า คะแนนคุณ ภาพการนอนหลับมี การกระจายเป็ น
ปกติ
3) สหสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการนอนหลับ หาค่ า สหสัม พั น ธ์อ ย่ า งงง่ า ย
(simple correlation) ของคะแนนวัดก่อนทดลองและวัดหลังทดลอง ได้เท่ากับ .162 (p > .533)
ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
4) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร่วม (covariate) และตัวแปรตาม จะต้องเท่ากัน
ในทุกกลุ่ม (homogeneity of regression slopes) ทดสอบด้วยสถิติ ANCOVA โดยพิจารณาที่ค่า
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรแบ่งกลุ่มและตัวแปรร่วม ซึ่งในที่นี ้ คือ คะแนนคุณภาพการนอนหลับ
หลังการทดลอง ได้ผลว่า ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ (F = 2.453, df=1, p > .143) ระหว่างตัวแปร
แบ่งกลุม่ และตัวแปรร่วม จึงถือว่า ไม่ละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้น
สรุ ปว่า หลังจากทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นดังได้กล่าวมา ผูว้ ิจยั สามารถนาสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ไปใช้ในการทดสอบเกี่ ยวกับการจัดกระทาได้ (manipulation
check) โดยไม่ละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้น
ในส่วนนี ้ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ การทดสอบ ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 54 ค่าสถิตพิ ืน้ ฐานของคะแนนหลังทดลอง ก่อนขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วม
กลุม่

N

̅
𝑋

S.D.

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
รวม

8
8
16

4.625
9.500
7.063

3.292
3.665
4.203

คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ หลังทดลองสิน้ สุดการทดลอง ตาม
ตารางนัน้ ยังมิได้ทาการขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วม ออกไปจึงมีค่าเฉลี่ย 4.625 และ 73.000 ใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ตามลาดับ
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กลุม่

̅
𝑋

SX

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

3.785
10.340

1.103
1.103

อาณาเขต
แห่งความเชื่อมั่นที่ 95%
ขอบล่าง
ขอบบน
1.402
7.957

6.168
12.723

* ค่าเฉลี่ยตัวแปรร่วมที่ถกู ประเมินมีคา่ เท่ากับ 9.750
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ผลการวิเคราะห์ต ามตาราง เมื่ อ ท าการขจัด อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรร่วมออกไปด้ว ย
คะแนนคุณภาพการนอนหลับของผูส้ ูงอายุก่อนการทดลอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 9.750 เป็ นคะแนน
เริ่มต้นก่อนการทดลองของทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะได้คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการนอน
หลับของผูส้ งู อายุหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.785 และในกลุ่มควบคุม 10.340 หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ ประมาณค่าเฉลี่ยในกลุ่มทดลอง อยู่ระหว่าง 1.402 ถึง 6.168 และในกลุ่มควบคุม
จะอยู่ระหว่าง 7.975 ถึง12.723 ซึ่งเห็นได้ชดั เจนว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ดี ต้องทาการทดสอบนัยสาคัญต่อไป ดังจะแสดงในตารางถัดไป ดังนี ้

ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างก่อนและหลังคะแนนคุณภาพการนอนหลับ ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยให้คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม
(covariate)
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p-value

คะแนนก่อนการทดลอง
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนที่เหลือ

55.115
142.656
114.760

1

6.243
16.160

.027
.001

13

55.115
142.656
8.828

รวม

1063.000

16

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1
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เพื่อแสดงหลักฐานว่า ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง) มีผลต่อคะแนนคุณภาพ
การนอนหลับ หลังการทดลองหรือไม่ พิจารณาจากสถิตทิ ดสอบ F แสดงค่าเท่ากับ 6.243 และพบ
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p < .027) สามารถสรุปได้วา่ ตัวแปรร่วมส่งผลต่อคะแนนคุณภาพ
การนอนหลับ หลังการทดลองจริง และในขณะเดียวกัน พบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับ หลัง
การทดลองของผูส้ ูงอายุแตกต่างกัน ตามรูปแบบโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวคือ ระหว่าง
ผูส้ ูงอายุกลุ่ม ควบคุม ที่ไม่ได้รบั โปรแกรมการทดลองจะมี คะแนนคุณ ภาพชีวิต หลังการทดลอง
̅
̅
แตกต่างกัน ในลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า (𝑋
้ ูงอายุ
ควบคุม : 3.785 < 𝑋ทดลอง: 10.340) ผูส
กลุ่ม ทดลองที่ ได้รับ โปรแกรมการทดลอง อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .01 (F = 16.160,
df=1, p < .001)
ดังนัน้ จากผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตัวแปรจัดกระทา มีอิทธิพล
ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ คุณภาพการนอนหลับ ได้
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของตัวแปรตาม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2555). ข้อมูลสถิตปิ ระชากร ปี 2555. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา: http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/year55.html วันที่สืบค้น
14 เมษายน 2560.
กรมการพัฒนาชุมชน. (2559ก). คูม่ ือการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน ปี 2560-2564.
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
กรมฯ.
------------. (2559ข). คูม่ ือโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
(จปฐ.) ปี 2560-2564. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (พชช.) กรมฯ.
กรมกิจการผูส้ งู อายุ. (2015). ทะเบียนรายชื่อ วิทยากร/ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นผูส้ ูงอายุ. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา:
http://intranet.dop.go.th/intranet_older/fls/fls_uploads/51993/a+%C3%BAa+%C2
%A6a+%C3%B3a+%C3%A8a++a%C2%A6%C3%AAa+%C2%A1a+%C2%A3a+%C2
%A6a%C2%A6%C3%ABa+%C3%B9a+%C3%BAa+%C3%A7a+%C3%A4a++a+%C3%B4a

วันที่สืบค้น 30 พฤษภาคม 2560.
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย. (2525, ฉบับพิเศษ). ให้ความรัก พิทกั ษ์อนามัย
ผูส้ งู อายุ อายุยืน. คุรุปริทศั น์. 7(ฉบับพิเศษ): 11-17.
กรวรรณ ยอดไม้. (2556). ประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลีย่ นแปลงวิถชี ีวิตต่อคุณภาพชีวติ
ผูส้ ูงอายุ
อาเภอชาสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2553). พระราชบัญญัตผิ สู ้ ูงอายุ
พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553). พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ: สานักส่งเสริมและ
พิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ กระทรวงฯ
------------. (2555). ทาเนียบองค์กร ชมรมด้านผูส้ ูงอายุ พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ: สานักส่งเสริม
และพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ กระทรวงฯ
กฤษณ์ วงศ์เกิด. (2550). คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสนบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง. รายงานการศึกษาอิสระ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
+%C2%BAa++a+%C3%86a+%C2%A6.docx

188

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

(การปกครอง). ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2525). การพยาบาลผูส้ ูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญผล.
กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ. (2559, ต.ค.-ธ.ค.). ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับสุขภาวะทางจิต
สังคม และจิตวิญญาณของผูส้ งู อายุสามกลุม่ วัย. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์
คลินกิ โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 33(4): 300-313.
กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ และคณะ. (2553). คุณค่าผูส้ งู อายุ: ภาพสะท้อนมุมมองจากคนสองวัย. ใน
สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สวรัย บุณยมานนท์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม:
คุณค่าผูส้ ูงอายุในสายตาสังคมไทย. เอกสารวิชาการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 372. นครปฐม: สานักพิมพ์ประชากรและสังคม.
โกศล มีคณ
ุ . (2542). การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในสังคมไทย ด้านอาชีพ
เศรษฐกิจ และกฎหมาย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ถ่ายเอกสาร.
จุไรรัตน์ ดือขุนทด. (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟั งดนตรีธรรมะ
ร่วมกับ สุวคนธบาบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผูส้ งู อายุในศูนย์พฒ
ั นา
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูส้ งู อายุ). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ (2553). แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.
จรรยา ฉิมหลวง. (2552). อาการนอนไม่หลับในผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลว. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถ่ายเอกสาร.
จรัสวรรณ เทียนประภาส; และพัชรี ตันศิร.ิ บรรณาธิการ. (2533). การพยาบาลผูส้ ูงอายุ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุง่ เรืองธรรม.
จันทนา สารแสง. (2561). คุณภาพชีวติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
ตาบลทุง่ ข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
จินตนา ธนวิบลู ย์ชยั . (2537, ม.ค.-เม.ย.). ระเบียบวิธีแบบ Q (Q - Methodology).

189

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

วารสารการวัดผลการศึกษา. 15(45): 21-42.
จินตนา ศรีธรรมา. (2549). ปัจจัยทีม่ ีผลต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น.
จุไรรัตน์ ดือขุนทด; สิรลิ กั ษณ์ โสมานุสรณ์; และ วารี กังใจ. (2559, ม.ค.-เม.ย.). ผลของโปรแกรม
ส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟั งดนตรีธรรมะ ร่วมกับสุวคนธบาบัดต่อคุณภาพ
การนอนหลับของผูส้ งู อายุในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ.
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 32(1): 15-30.
จารุพร นิตพิ จน์. (2539). การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
จารุพร นิตพิ จน์. (2539). การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์บริพนั ธ์ (2560, ก.ย.-ธ.ค.). คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(3): 94-105.
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์. (2546). การวิเคราะห์องค์ประกอบ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
http://www.watpon.com/journal/factor1.pdf วันที่สืบค้น 1 มีนาคม 2561.
ชลธิชา สินสุพรรณ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในเขตตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรมั ย์. บุรีรมั ย์:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาเดียว.
ชาย โพธิสิตา. (2554) ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจยั เชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์. (2552). การศึกษาการควบคุมตนเองทีม่ ีต่อความมีระเบียบวินยั ในตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจยั กรุงเทพฯ:
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ถ่ายเอกสาร.
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์. (2526). คุณภาพชีวิต ใน ประชากรศึกษา. นครปฐม:
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชูศรี วงศ์รตั นะ. (2560). เทคนิคการใช้สถิตเิ พือ่ การวิจยั . พิมพ์ครัง้ ที่ 13. กรุงเทพฯ:
อมรการพิมพ์.
------------. (2528). แบบแผนการทดลองและสถิติ (Experimental Design and Statistics).

190

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชูศรี วงศ์รตั นะ; และองอาจ นัยพัฒน์. (2551). แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองและสถิติวเิ คราะห์:
แนวคิดพืน้ ฐานและวิธีการ (Experimental Research Design and Statistics:
Basic Concepts and Methods). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติมนั ต์ ชินวรารักษ์; สุขเจริญ ตัง้ วงษ์ไชย; และ นัฏศรา ดารงพิวฒ
ั น์. (2561, เม.ย.-มิ.ย.).
คุณภาพการนอนหลับและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในผูส้ งู อายุท่ีหมูบ่ า้ นประชานิเวศน์.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 63(2): 199-210
ดุษฎี โยเหลา. (2559). การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์: ปัจจุบนั และอนาคต. ใน พฤติกรรมศาสตร์:
มุมมองในศาสตร์ทแี่ ตกต่าง. ยุทธนา ไชยจูกลุ , บรรณาธิการ. หน้า 37-46. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
------------. (2543). เอกสารคาสอน วิชา วป 712 สถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางพฤติกรรมศาสตร์ IV. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธิตมิ า ณรงค์ศกั ดิ.์ (2560). คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ธีรวัฒน์ ใจกล่า. (2555). แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในเขตตาบลประชาสุขสันต์
อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). กาแพงเพชร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ถ่ายเอกสาร.
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ.์ (2554). รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในเขตชุมชน
เมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. ปริญญานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. ถ่ายเอกสาร.
ธาริน สุขอนันต์; และคนอื่น ๆ. (2554, กันยายน-ธันวาคม). คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 41(3): 240-249.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2542). โมเดลลิสเรล : สถิตวิ เิ คราะห์สาหรับการวิจยั . พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ แซ่เสีย้ ว. (2550). การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ

191

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

คุณภาพชีวติ ของผูใ้ หญ่วยั กลางคน. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ; และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2556). การสังเคราะห์งานวิจยั ทีศ่ ึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิภา ศรีไพโรจน์. (2533). สถิตนิ อนพาราเมตริก. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮ้าส์
นิลวรรณ ศิวภุชพงษ์. (2554). ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีส่ มั พันธ์กบั คุณภาพชีวติ
ของผูส้ ูงอายุในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด. ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์; และกาญจนา ตัง้ ชลทิพย์. (2552). การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย. นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
บุญชม ศรีสะอาด. (2539, กรกฎาคม). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
แบบมาตราส่วนประมาณค่า. วารสารการวัดผลการศึกษา. 2(1): 64-70.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวัดประเมิน
การเรียนรู .้ กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญเรียง ขจรศิลป์ . (2547). การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS for Windows Version 10-12. กรุงเทพฯ:
เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์.
บุญเอือ้ ยงวานิชากร; และ ปิ ยะดา ประเสริฐสม (2554, ม.ค.-มิ.ย.). ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ. วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 16(1): 57-74.
ปิ ยะ บูชา. (2561). การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม
คุณลักษณะทางจิตทีม่ ีตอ่ พฤติกรรมการเรียนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

192

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ปิ ยะวัฒน์ ตรีวิทยา. (2559, พ.ค.). กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต: concepts of quality of life.
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, 49(2), 171-184.
ประทีป จินงี่. (2540). เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประมวญ คิดคินสัน. (2520). วัยวัฒนา. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.
ประสพ รัตนากร. (2525, ฉบับพิเศษ). สุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ. คุรุปริทศั น์. 7(ฉบับพิเศษ): 18-25.
ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2559). แก่...ก็ดเี หมือนกันนะ. กรุงเทพฯ: บริษัท พริน้ เทอรี่ จากัด.
ปราโมทย์ ประสาทกุล; และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. (2553). นิยามผูส้ งู อายุดว้ ยช่วงชีวิตข้างหน้า. ใน
สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สวรัย บุณยมานนท์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม:
คุณค่าผูส้ ูงอายุในสายตาสังคมไทย. เอกสารวิชาการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 372. นครปฐม: สานักพิมพ์ประชากรและสังคม.
ผจงจิต อินทสุวรรณ. (2545). การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร. กรุงเทพฯ:
ธนธัชการพิมพ์.
พจนา ศรีเจริญ. (2544). ปัจจัยทีม่ ีควาสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในสมาคม ข้าราชการ
นอกประจาการในจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา). เลย: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเลย. ถ่ายเอกสาร.
พนอม บุญเลิศ. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายในพุทธปรัชญาเถรวาท.
วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครัง้ ที่ 35.
กรุงเทพฯ: ผลิธมั ม์.
พระวิรตั น์ ธมฺมโฆสโก. (2556). การศึกษาการแสวงหาความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท
กับเรเน เดส์การ์ตส. วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู :้ พืน้ ฐานและการประยุกต์ใช้
(Knowledge Management). กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
พัฐปณิตา จันกลิ่น; วันวิสา พิทกั ษ์พินิจนันท์; และ ศิวนาถ รักการงาน. (2556). ความสัมพันธ์
ระหว่าง การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย การซึมซับจาก
วัฒนธรรมสังคมและความไม่พงึ พอใจในรู ปลักษณ์กบั เจตนาทีจ่ ะออกกาลังกาย.

193

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

โครงงานทางจิตวิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พิสมัย พลายงาม. (2539). การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผูส้ ูงอายุ ในชมรม
ผูส้ ูงอายุ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาผูใ้ หญ่).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พีระญาณ์ อัครวงศ์กรณ์. (2559). ผลการปรึกษากลุม่ ทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการปรับตัว
ทางเพศของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการให้คาปรึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ถ่ายเอกสาร.
เพลง “Deep sleep” สอดแทรกคลื่นเสียงบาบัดสมอง-เสียงความถี่บีตส์. (2559). (ไฟล์เสียง).
เชียงใหม่: จักรกริช กล้าผจญ.
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. (2559, 21 กันยายน). สัมภาษณ์โดย เอกพล เคราเซ ที่
ศูนย์สงู อายุวิทยาศึกษา ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เพื่อนใจ รัตตากร. (2550, ก.ย.-ต.ค.). วิธีคิดของผูส้ งู อายุและภาพลักษณ์ของการเป็ นผูส้ งู อายุ
ที่ประสบความสาเร็จ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 16(5): 735-746.
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. (2551). ศักยภาพของผูส้ งู อายุ. ใน สถานการณ์
ผูส้ ูงอายุไทย พ.ศ.2551. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ บรรณาธิการ. หน้า 140-149. กรุงเทพฯ:
บริษัท ทีคิวพี จากัด.
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย; สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ;
และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2559). แผนกลยุทธ์
ด้านการทางานของผูส้ ูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2563). (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/year55.html วันที่สืบค้น 16 เมษายน 2560.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์สถิตหิ ลายตัวแปรสาหรับงานวิจยั (Vol.1). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังสิมนั ต์ สุนทรไชยา. (2560, ก.ย.-ธ.ค.). อาการนอนไม่หลับในผูส้ งู อายุโรคซึมเศร้า:
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 31(3): 1-16.
รัตนะ บัวสนธ์. (2551). วิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คาสมัย.
เรวดี สุวรรณนพเก้า; และ รศรินทร์ เกรย์. (2554, มีนาคม). คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในพืน้ ที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี. วารสารประชากร 2(2): 33-54.

194

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

เล็ก สมบัต;ิ ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; และ ธนิกานต์ ศักดาพร. (2554). ภาวะสูงวัยอย่างมี
คุณประโยชน์กบั การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เล็ก สมบัต;ิ ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; และ ธนิกานต์ ศักดาพร. (2556, พ.ค.-ส.ค.). ภาวะสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ประโยชน์กบั การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย.
วารสารพฤฒวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ. 14(2): 21-33.
วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิกิพีเดีย สารานุกรม (2560, 17 เมษายน). วัยสูงอายุ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/วัยสูงอายุ. วันที่สืบค้น 17 เมษายน 2560.
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; และมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผูส้ งู อายุไทย. (2555). รายงานประจาปี สถานการณ์ผสู ้ งู อายุไทย พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ:
พงษ์พาณิชย์เจริญผล.
วิภานันท์ ม่วงสกุล. (2558, ก.ค.-ธ.ค.). การพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุท่ีอาศัยอยู่ตามลาพัง
ด้วยแนวคิดพฤฒพลัง. วารสารวิจยั สังคม. 38(2): 93-112
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศลา้ . (2551). ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่ าฟันอุปสรรค
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม และปัจจัยลักษณะทางชีวสังคม ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวติ ของสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. (2542). แนวคิดด้านสวัสดิการสังคมสูว่ ยั สูงอายุท่ีมีคณ
ุ ภาพ. ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการแห่งชาติวา่ ด้วยผูส้ ูงอายุ “สูว่ ยั สูงอายุดว้ ยคุณภาพ”
จัดโดย คณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมปี สากลว่าด้วยผูส้ งู อายุดา้ นวิชาการ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-----------. (2549). สวัสดิการผูส้ ูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์
(ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2). พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี ้ (ประเทศไทย).
-----------. (2555). การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ. ใน เอกสาร
ประกอบคาบรรยายในการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สานักส่งเสริม

195

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. (2560, 19 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย เอกพล เคราเซ ที่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; ภาวนา พัฒนศรี; และ ธนิกานต์ ศักดาพร. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ การถอดบทเรียนตัวอย่างทีด่ ขี องโรงเรียนและชมรมผูส้ ูงอายุทมี่ ีกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู .้ กรุงเทพฯ: เจพริน้ ท์.
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร; และคนอื่นๆ. (2555). รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ลักษณะการดาเนินงาน
และกิจกรรมของชมรมผูส้ ูงอายุ. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
-----------. (2559). รายงานการวิจยั โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบองค์รวมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี การวิจยั ในโครงการระยะที่ 3
เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบองค์รวมในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพช; อรพิชญา ไกรฤทธิ์; และอาชัญญา รัตนอุบล. สรุปการสัมนาวิชาการ เรื่อง
แนวโน้มการวิจยั เพือ่ การสร้างความรู ใ้ หม่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาผูส้ ูงอายุ
ในประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2559; กรุงเทพฯ.
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้ เดิม. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต; และ วนิพพล มหาอาชา. (2550). คุณภาพชีวิต...ความสุข...และ...
วัยรุน่ ไทย. ใน หลากหลายมิตแิ ห่งความอยูด่ มี ีสขุ ของคนไทย. รศรินทร์ เกรย์;
และคณะ บรรณาธิการ. หน้า 66-68. นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต; และคณะ. (2555). คุณภาพชีวติ การทางาน และความสุข. นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศิรนิ ชุ ฉายแสง. (2553). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต ในจังหวัดอานาจเจริญ.
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ).
อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ถ่ายเอกสาร.
ศรีเมือง พลังฤทธิ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุโดยตนเอง ครอบครัว และชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ประชากรศาสตร์).

196

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ศรีประภา เหล่าโชคชัยสกุล. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามอยู่ดมี ีสขุ ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุม่ พหุ.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ. (2552). การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ทมี่ ีต่อการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ด้วยวิธีวทิ ยาคิว. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
สนธยา มณีรตั น์. (2562). การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมนพรัตน์วชิระ ๒๐๑๖
ต่อคุณภาพการนอนหลับของผูส้ ูงอายุทอี่ าศัยอยูใ่ นเขตเมือง. รายงานการวิจยั .
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ.
สมพร ชัยอยุทธ์. (2552). คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. (2557). ปฏิรูปกฎหมายสิทธิและสวัสดิการผูส้ ูงอายุ:
ร่าง พ.ร.บ.คุม้ ครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ พ.ศ. ...
(ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สานักงานฯ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=85 วันที่สืบค้น 15 เมษายน 2560.
-----------. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
วันที่สืบค้น 15 เมษายน 2560.
-----------. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
วันที่สืบค้น 15 เมษายน 2560.
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2557). ประชากร
สูงอายุไทย: ปัจจุบนั และอนาคต. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

197

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

สานักงานฯ.
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2546). รายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545.
กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
-----------. (2551). รายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550.
กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
-----------. (2556). รายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2555.
กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
-----------. (2557). รายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557.
กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2548). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
สานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2555). คุณภาพชีวติ ของคนไทย ปี 2555.
กรุงเทพฯ: สานักฯ.
สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ;์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2550). นานานวตกรรมวิธีวทิ ยาคิว
(Q Methodology) การศึกษาสภาวะจิตวิสยั เชิงวิทยาศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: สามลดา.
-----------. (2547). วิธีวทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพฯ: เฟื่ องฟ้า พริน้ ติง้ จากัด.
สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ . (2544, ต.ค.-ธ.ค.). Active Ageing เรือธงลาใหม่ในศตวรรษที่ 21.
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ. 2(4): 1-3.
-----------. (2545, ม.ค.-เม.ย.). ผลการประชุม second world assembly on ageing
ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ. 3(1): 2-3.
สุภางค์ จันทวานิช. (2549). การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 7.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-----------. (2557). ทฤษฎีสงั คมวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-----------. (2559). วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 23. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช; และวิศนี ศิลตระกูล. (2539ก). การพัฒนาแนวคิดและเครื่องชีว้ ดั สังคมและ

198

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

คุณภาพชีวิตในต่างประเทศ. ใน การพัฒนาเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ และสังคมไทย.
อนุชาติ พวงสาลี; และอรทัย อาจอ่า บรรณาธิการ. หน้า 57-61. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
สุภางค์ จันทวานิช; และวรรณี ไทยานันท์. (2539ข). แนวคิดและเครื่องชีว้ ดั การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประเทศไทย. ใน การพัฒนาเครื่องชีว้ ดั คุณภาพชีวติ และสังคมไทย.
อนุชาติ พวงสาลี; และอรทัย อาจอ่า บรรณาธิการ. หน้า 151-154, 206-208. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
สุรกุล เจนอบรม. (2532, เมษายน – มิถนุ ายน). ชราศึกษา. ลานข่อย. 7(3): 16-24.
สุรีรตั น์ ณ วิเชียร; และคนอื่นๆ. (2561, ก.ค.-ก.ย.). ผลของดนตรีบาบัดต่อคุณภาพการนอนหลับ
ในผูส้ งู อายุ. วารสารสภาการพยาบาล. 33(3): 36-50.
สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ และคนอื่นๆ. (2540). เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก 100 ตัวชีว้ ดั และ 26 ตัวชีว้ ดั . (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
www.dmh.go.th/test/whoqol วันที่สืบค้น 15 เมษายน 2560.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สารญา ธัญญเจริญ. (2556). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณา
ความเป็ นจริงต่อการเพิ่มการควบคุมตนเองของนักศึกษาทีม่ ีพฤติกรรม
การติดอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษานักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
เสน่ห ์ จามริก. (2529). การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ (ชุดศึกษาวิจยั พัฒนาการ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย). กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โสภา มะเครือสี. (2537). การเปรียบเทียบผลของการควบคุมตนเองและการวางเงือ่ นไขเป็ นกลุม่
ทีม่ ีตอ่ พฤติกรรมตัง้ ใจเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
(จิตวิทยาและการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
องอาจ นัยพัฒน์. (2544, พฤษภาคม). อานาจของการทดสอบทางสถิติ : ข้อควรคานึงสาหรับ

199

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

การกาหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจยั . วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 7(1): 1-19.
-----------. (2551). วิธีวทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สามลดา.
อนุชาติ พวงสาลี; และอรทัย อาจอ่า. (2539). บทนา: บทบรรณาธิการ. ใน การพัฒนาเครื่องชีว้ ดั
คุณภาพชีวติ และสังคมไทย. อนุชาติ พวงสาลี; และอรทัย อาจอ่า บรรณาธิการ.
หน้า 21-23. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
อมร นนทสุต. (2526). คุณภาพชีวิต. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาความต้องการพืน้ ฐานขัน้ ต่า
กับการพัฒนาสังคมระยะยาว: บทบาทของผูว้ า่ ราชการจังหวัดในการพัฒนา
คุณภาพประชากร. 22-23 กรกฎาคม โรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา ชลบุรี.
อมรทิพย์ อมราภิบาล. (2542). การใช้เทคนิคสนทนากลุ่มและระเบียบวิธีควิ ในการประเมิน
ความต้องการของเด็กต่างชาติชาวพม่า: กรณีศกึ ษาชุมชนผูย้ า้ ยถิ่นชาวพม่า
ในจังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
อภินนั ท์ สนน้อย; ปิ ยาภรณ์ ศิรภิ านุมาศ; และสุรชัย ปิ ยานุกลู . (2559, ก.ค.-ธ.ค.).
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุ ในจังหวัดบุรีรมั ย์. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์. 8(2): 153-169.
อัญชลี ชุม่ บัวทอง; และคนอื่นๆ. (2558, ก.ย.-ต.ค.). คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการนอนหลับ และความรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข. 24(5): 833-843.
อุทมุ พร จามรมาน. (2528). รายงานวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวติ ของคนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุน่ ตา นพคุณ. (2546). กรอบแนวความคิด การพัฒนาโปรแกรมอย่างมีสว่ นร่วม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
อารดา ธีระเกียรติกาจร. (2554). คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
เอมอร จารุรงั ษี . (2550). รายงานการวิจยั การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นในการดาเนินชีวิต
เพือ่ การเป็ นผูส้ ูงอายุทปี่ ระสบความสาเร็จในเขตเมือง. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ไอรีส ทิลโฟลท์. (2547). ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวทฤษฎีพจิ ารณา

200
การเผชิญความจริงเพือ่ เพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบทางด้านการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ภาษาอังกฤษ:
Akhtar-Danesh, Noori; & Baumann, Andrea. (2008, October). Q-Methodology in
Nursing Research: A Promising Method for the Study of Subjectivity.
Western Journal of Nursing Research. 30(6): 759-773.
Anderson, T.; & Shattuck, J. (2012, January-February). Design-Based Research:
A Decade of Progress in Education Research? Educational Researcher.
41(1): 16-25.
Arribas-Ayllon, M.; & Walkerdine, V. (2010). Foucauldian Discourse Analysis. in
The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. pp. 91-108.
Thousand Oaks: Sage Publications.
Banasick, S. (2019). Ken-Q Analysis: A Web Application for Q Methodology
(Version 1.0.5) [Computer software]. Available from
https://shawnbanasick.github.io/ken-q-analysis/index.html
doi:10.5281/zenodo.1300189
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory.
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. London, England: Macmillan.
Bass, S. A.; & Caro, F. G. (2001). Productive Aging: A Conceptual Framework. in
Productive Aging: Concepts and Challenges. Edited by Morrow-Howell, N;
Hinterlong, J.; & Sherraden, M. Baltimore and London:
Johns Hopkins University Press.
Berghorn, F.J.; et al. (1981). The dynamics of aging: Original essays on the process
and experience of growing old. Colorado: Westview Press.
Brown, Ann. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges
in creating complex interventions in the classroom settings. The journal of

201

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

the learning Sciences. 2(2): 141-178.
Brown, Jackie; Bowling, Ann; & Flynn, Terry (2004, May). Models of quality of life:
a taxonomy: overview and systematic review of the literature. (Project Report)
European Forum on Population Ageing Research. pp. 6-14.
Brown, S. R. (1980). Political Subjectivity: Applications of Q Methodology in
Political Science. New Haven, CT: Yale University Press.
Brown, S. R. (1993, April/July). A primer Q Methodology. Operant Subjectivity.
16(3/4): 91-138.
Brown, S. R.; & Good, James M. (2010). Q Methodology. in Encyclopedia of
Research Design. pp. 1149-1155. Thousand Oaks: Sage Publications.
Campbell, S. M.; Braspenning, J.; Hutchinson, A.; & Marshall, M.N.. (2003, April 12).
Research methods used in developing and applying quality indicators
in primary care. British Medical Journal. 326(7393): 816-819.
Caro, Francis G.; Bass, Scott A.; & Chen, Yung-Ping. (1993). Introduction: Achieving
a Productive Aging Society. in Achieving a productive aging society. Edited by
Bass, Scott A.; Caro, Francis G.; & Chen, Yung-Ping. Westport: Auburn House.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through
qualitative analysis. London; Thousand Oaks: Sage.
Cheek, Julianne. (2008). Foucauldian Discourse Analysis. in The SAGE Handbook
of Qualitative Research in Psychology. pp. 356-357.
Thousand Oaks: Sage.
Chien, M., & Chen, H. (2015). Poor Sleep Quality is Independently Associated with
Physical Disability in Older Adults. Journal of Clinical Sleep Medicine.
11(3): 225-232.
Cochran-Smith, M.; and Lytle, S. L. (2001). Beyond Certainty: Taking an Inquiry Stance
on Practice. in Teachers Caught in the Action: Professional Development
that matters. pp. 45-58. New York: Teachers College Press.
Collins, A. (1992). Towards a design science of education. in E. Scanlon &
T. O’Shea (Eds.), New directions in educational technology. pp. 15-22.

202

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

Berlin: Springer.
Cormier, S., Nurius, P., & Osborn, C. (2008). Interviewing and Change Strategies for
Helpers: Fundamental Skills and Cognitive Behavioral Interventions, 6th.
Boston, MA: Cengage Learning.
Cowgill, Donald; & Holmes, Lowell. (1972). Aging and modernization.
New York: Appleton-Century-Crofts.
Creswell, John W. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods Research.
Thousand Oaks: Sage Publications.
Crowther, Martha R.; et al. (2002, October). Rowe and Kahn’s Model of
Successful Aging Revisited: Positive Spirituality—The Forgotten Factor.
The Gerontologist. 42(5): 613–620.
Dandekar, K.. (1996). The elderly in India. Thousand Oaks: Sage.
Dayton, C. (1970). The design of Educational Experiments. New York:
McGraw-Hill Book.
Denham, M.J. (1991). Care of the long-stay elderly patient. 2 nd ed.
London: Champman and Hall.
Denham, M. J. (2004, January). Book reviews: Productive Aging: Concepts
and Challenges. Age and Ageing. 33(1): 88-89.
Dowdy, S.; Weardon, Stanley.; & Chilko, Daniel. (2004). Statistics for Research.
3rd.ed. (Wiley Series in Probability and Statistics) New Jersey:
A John Wiley & Sons.
Dulin, P., & Hill, R. (2003). Relationships between altruistic activity and positive
and negative affect among low-income older adult service providers.
Aging & Mental Health. 7(4): 294-299.
Fetters, Michael D.; & Freshwater, Dawn. (2015). The 1 + 1 = 3 Integration Challenge.
Journal of Mixed Methods Research. 9(2): 115-117.
Flanagan, John C. (1978, February). A research approach to improving our quality
of life. American Psychologist. 33(2):138-147.
Haque, Md.-N.; et al. (2016). Active ageing level in Thailand: a comparison between

203

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

female and male elderly. Journal of Health Research. 30(2): 99-107.
Havighurst, R. J. (1972). Development Tasks and Education. 3 rd ed. New York:
Mckay.
Hays, William L. (1994). Statistics. 5 th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College.
Hair; et al. (2010). Multivariate Data Analysis. 7 th ed. New Jersey:
Pearson Prentice-Hall.
Hooyman, Nancy R.; & Kiyak, H. Asuman. (2010). Social Gerontology:
A Multidisciplinary Perspective. 9 th ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
Kaye, Lenard W.; Butler, Sandra S.; & Webster, Nancy M. (2003, March).
Toward a productive ageing paradigm for geriatric practice.
Ageing International. 28(2): 200-213.
Kelley-Gillespie, Nancy. (2009, September). An Integrated Conceptual Model of
Quality of Life for Older Adults Based on a Synthesis of the Literature.
Applied Research Quality Life. 4(3): 259-282
Kerlinger, Fred N. (1986). Foundations of Behavioral Research. 3 rd ed. Fort Worth:
Holt, Rinehart and Winston.
Kermode, S. & Maclean, D. (2001). A study of the relationship between quality of life,
health and self-esteem. Australian Journal of Advanced Nursing, The.
19(2), 33-40.
Kirk, R. (1995). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences.
3 rd ed. Pacific Grove: Brooks/Cole.
Knowles, Malcolm S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: Pedagogy
to Andragogy. New York: Cambridge, The Adult Education.
Koltko-Rivera, M. E. (2006). Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy
of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research,
and Unification. Review of General Psychology, 10(4), 302–317.
Lipsey, W.; Hurley, S.. (2009). Design sensitivity: Statistical power for applied
experimental research. in The SAGE handbook of applied social research
methods. 2 rd ed. Bickman, Leonard; & Rog, Debra. editors. pp. 39-68.

204

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

Thousand Oaks: Sage Publications.
Lundh, L-G, & Broman, J-E. (2000). Insomnia as an interaction between sleep-interfering
and sleep-interpreting factors. Journal of Psychosomatic Research.
49: 299-310.
Markides, Kyriakos K.. (2000). Quality of life. in Encyclopedia of Sociology.
Borgatta, Edgar F.; & Montgomery, Rhonda J. V. editors. pp. 2333-2343.
2 nd ed. New York: Macmillan Reference USA.
Martinson, Marty; & Berridge, Clara. (2015, February). Successful Aging and
Its Discontents: A Systematic Review of the Social Gerontology Literature.
The Gerontologist. 55(1): 58-69.
Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.
McKeown, Bruce & Thomas, Dan B. (2013). Q Methodology. 2 nd ed. Newbury Park:
Sage Publications.
Methipisit T.; et al. (2016). The Development of Sleep Questionnaires Thai Version
(ESS, SA-SDQ, and PSQI): Linguistic Validation, Reliability Analysis and
Cut-Off Level to Determine Sleep Related Problems in Thai Population.
The Journal of Medical Association of Thailand. 99(8): 893-903.
Moons, P.; Werner, B.; & Sabina, De Geest. (2006). Critique on the conceptualization of
quality of life: A review and evaluation of different conceptual approaches.
International Journal of nursing studies. 43:891-901.
Morgan, D. L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained methodological
implications of combining qualitative and quantitative methods.
Journal of mixed methods research. 1(1): 48-76.
Knowles, Malcolm S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: Pedagogy
to Andragogy. New York: Cambridge, The Adult Education.
Oliver, Joseph; et al. (1996). Quality of Life and Mental Health Service. London:
Routledge.
Paige, J., & Morin, K. (2016). Q-Sample Construction: A Critical Step for
a Q-Methodological Study. Western Journal of Nursing Research, 38(1), 1-15.

205

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

Patton, M. Quinn. (1990). Qualitative Research & Evaluation Methods. 4 th ed.
Thousand Oaks: Sage Publications.
Pedhazur, Elazar J. (1997). Multiple regression in behavioral research. 3 rd ed.
Fort Worth: Harcourt Brace College.
Pedhazur, E., & Schmelkin, L. P. (1991). Measurement, design and analysis:
An integrated approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Perri, M. G., & Richards, C. S. (1977). An investigation of naturally occurring episodes of
self-controlled behaviors. Journal of Counseling Psychology, 24(3), 178-183.
doi:10.1037//0022-0167.24.3.178
Prochaska, J., DiClemente, C., & Norcross, J. (1992). In search of how people change:
Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102–1114.
Pruneddu, A. (2013) Implicit person theories and Q-sort: Personality change in
emerging adults. PhD thesis, University of York.
Alessio_Pruneddu_PhD_Thesis_December_2013.pdf
Ramlo, Susan E. (2015, August). Q Methodology as a Tool for Program Assessment.
Mid-Western Educational Researcher. 27(3): 207-223.
-----------. (2016). Mixed Method Lessons Learned From 80 Years of Q Methodology.
Journal of Mixed Methods Research. 10(1): 28-45.
Ramlo, Susan E.; & Newman, I. (2011, April). Q Methodology and Its Position
in the Mixed-Methods Continuum. Operant Subjectivity. 34(3): 172-191.
Razali, R., Ariffin, J., Aziz, A.F., Puteh, S.E., Wahab, S.B., & Daud, T.I. (2016).
Sleep quality and psychosocial correlates among elderly attendees of
an urban primary care centre in Malaysia. Neurology Asia. 21(3): 265-273.
Reimer; M. (2000). Sleep and rest. in Fundamentals of nursing : Human health
and function (3rd ed.). Craven, R., & Hirnle, Constance J. editors.
pp. 1117-1138. Philadelphia: Lippincott.
Rowe, John W.; Kahn, Robert L. (1987). Human Aging: Usual versus Successful.
Science. 237(4811): 143-149.
-----------. (1997, August). Successful Aging. The Gerontologist. 37(4): 433-440.

206

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

-----------. (1998). Successful aging. New York: Pantheon Books.
-----------. (2015, July). Successful Aging 2.0: Conceptual Expansions for
the 21st Century. The Journals of Gerontology: Series B. 70(4): 593–596.
Rovinelli R. J.; & Hambleton R. K. (1977). On the use of content specialists in the
assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal for
Educational Research. 2: 49-60.
Schmolck, P. (2014). PQ Method. Version 2.35. University of the Bundeswehr Munich.
Neubiberg: http://schmolck.org/qmethod/.
Siegel, Sidney. (1956). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences.
New York: McGraw-Hill Book.
Silverman P.; Hecht L.; & McMillin J. (2000). Modeling life satisfaction among the aged:
a comparison of Chinese and Americans. Journal of
Cross-Cultural Gerontology. 15(4): 289.
Sirgy, M. joseph. (2001). Handbook of quality-of-life research: an ethical marketing
perspective. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Stenner, Paul; Watts, Simon; & Worrell, Marcia. (2010). Q Methodology. in The SAGE
Handbook of Qualitative Research in Psychology. Willig, Carla; &
Stainton-Rogers, Wendy. editors. pp. 215-239. Thousand Oaks:
Sage.
Stephenson, William. (1935, September). Correlating Persons Instead of Tests.
British Journal of Personality. 4(1): 17-24.
-----------. (1936, April). The inverted factor technique. British Journal of
Psychology. 26(4): 344-361.
-----------. (1936, September). The foundations of psychometry: Four factor systems.
Psychometrika. 1(3): 195-209.
-----------. (1939, December). Alternative Views on Correlations between Persons.
Psychometrika. 4(4): 269-281.
-----------. (1955, December). The Study of Behavior: Q-Technique and Its Methodology.
Journal of the American Statistical Association. 50(272): 1415-1417.

207

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

-----------. (1986, Jan). Protoconcursus: the concourse theory. Operant Subjectivity.
9(2): 37-58.
Tashakkori, Abbas; & Teddlie, Charles. (2010). Epilogue: Current Developments and
Emerging Trends in Integrated Research Methodology. in SAGE Handbook of
Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Tashakkori, Abbas; &
Teddlie, Charles. Editors. 2 nd ed. pp. 803-826. Thousand Oaks:
Sage Publications.
Tashakkori, A.; & Newman, I.. (2010). Mixed methods. in International encyclopedia
of education. Peterson, P.; Baker, E.; & McGaw, B. editors. pp. 514-520.
3 rd ed. Oxford: Elsevier.
Teddlie, Charles; & Tashakkori, Abbas. (2009). Foundations of Mixed Methods
Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the
Social and Behavioral Sciences. Thousand Oaks: Sage.
-----------. (2010). Overview of Contemporary Issue in Mixed Methods Research.
in SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research.
Tashakkori, Abbas; & Teddlie, Charles. editors. 2 nd ed. pp. 1-41.
Thousand Oaks: Sage.
Teddlie, Charles; & Yu, Fen. (2007, January). Mixed Methods Sampling: A Typology
with Examples. Journal of Mixed Methods Research. 1(1): 77-100.
The WHO Group. (1999, November). The World Health Organization quality of life
assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization.
Social Science and Medicine. 49(10): 1403-1409.
Thomas, D.B.; & Baas, L.R. (1993). The issue of generalization in Q methodology:
“Reliable Schematics” revisited. Operant Subjectivity, 16(1/2): 18-36.
Touhy, Theris A.; & Jett, Kathleen F. (2014). Ebersole and Hess’ gerontological nursing
& healthy aging. 4 th ed. St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier.
Valenta, Annette L.; & Wigger, Ulrike. (November/December, 1997). Q-methodology:
Definition and Application in Health Care Informatics. Journal of the
American Medical Informatics Association. 4(6): 501-510.

208

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The development of higher
psychological process. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Watts, Simon; & Stenner, Paul. (2005). Doing Q methodology: theory, method and
interpretation. Qualitative Research in Psychology. 2(1): 67-91.
-----------. (2007). Q methodology: The inverted factor technique.
The Irish Journal of Psychology. 28(1-2): 63-76.
Wija, Petr; & Ferreira, Monica. (2012). Introduction – Productive Ageing: Conditions
and Opportunities. in Productive Ageing: Conditions and Opportunities
- a monograph. Edited by Holmerova, Iva; Ferreira, Monica; Wija, Petr; & et al.
Prague: Faculty of Humanities, Charles University in Prague.
Wing, J.; & Putney, L. (2002). A vision of Vygotsky. Boston: Allyn & Bacon.
World Health Organization. (2002). Active Ageing: A Policy Framework. A contribution of
the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly
on Ageing, Madrid, Spain, April 2002.

1165637913

SWU iThesis gs561150057 dissertation / recv: 19072562 11:58:51 / seq: 123

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ – โปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตาราง xxx รายชื่ อ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจเครื่อ งมื อ – โปรแกรมส่ง เสริม การนอนหลับ เพื่ อ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง/สถานทีป่ ฏิบัติงาน
1. ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ จันทร์สถิตย์พร ข้าราชการเกษียณฯ อาจารย์พิเศษ
สาขาวัดผลและวิจยั การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
อาจารย์ประจา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เชี่ยวชาญสาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
3. นางนฤพร พงษ์คณ
ุ ากร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ พิเศษ และ
อาจารย์สงั กัด ภาควิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครลาปาง สถาบันพระบรมราชชนก
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ (องค์การอนามัยโลก) ฉบับภาษาไทย
- 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 ร์ ก ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย
(Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
- แบบประเมิ น ความเชื่ อ และทั ศ นคติ ท่ี ไ ม่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกั บ การนอนหลั บ ฉบั บ ภาษาไทย
(dysfunction belief and attitude about sleep: DBAS-16)
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ภาคผนวก ค
ค่าคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (ดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency: IOC))
- หลัก ฐานความเที่ ย งตรงตามเนื ้อ หาของข้อ ความคิ ว แสดงด้ว ยค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability; - Cronbach)
- หลักฐานความเชื่อมั่นของแบบประเมิ นคุณ ภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ (องค์การอนามัยโลก) ฉบับ
ภาษาไทย
- หลักฐานความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณ ภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก์ ฉบับภาษาไทย
(Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
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ภาคผนวก ง
- การวิเคราะห์จดั กลุ่ม (cluster analysis) เพื่อจาแนกผูส้ ูงอายุออกเป็ นกลุ่มสูงและกลุ่มต่าจาก
แบบวัดคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-OLD)
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หนังสือยืนยันการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก จ
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คู่มือโปรแกรม และ
สมุดประจาตัวเพือ่ การนอนหลับที่ดี
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ภาคผนวก ฉ
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จดหมายและหนังสือตอบรับการขออนุญาตใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ
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ภาคผนวก ช
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ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
1165637913
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ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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