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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้ว ยความกรุณาจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนสถาบันวิ จัยและพัฒนาที่ให้
การสนับสนุน และให้คาแนะนา เป็นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย อาจารย์ประจาภาควิชาสาธารณสุข ศาสตร์ และ
อาจารย์ดร.สิวลี รัตนปัญญา หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานวิจัยพร้อมทั้งให้ความรู้และคาแนะนาต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ต าบลขี้ เ หล็ ก และต าบลสะลวง คณะเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขี้เหล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสะลวง ที่ให้ความ
อนุ เคราะห์ ส นั บ สนุ น การวิจั ย ในเรื่อ งของสถานที่ที่ เอื้ อ อานวยต่อ การทาวิ จัย และขอขอบคุณ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม อีกทั้งขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้
ศึกษาค้นคว้าได้นามาอ้างอิงในการทาวิจัยที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ประโยชน์ อั น พึงได้จ ากการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้ เป็นกตเวทิตาแด่บิ ดา มารดา ครอบครั ว
ตลอดจนผู้เขีย นหนั งสื อและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจนสามารถทาให้วิจัยนี้สาเร็จได้
ด้วยดี และเป็นตัวอย่างการศึกษาสาหรับผู้ที่สนใจต่อไป
ฉัตรศิริ วิภาวิน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
สู่ ยุ ค สั ง คมสู ง วั ย ประเทศไทย 4.0 ในชุ ม ชนขี้ เ หล็ ก -สะลวง อ าเภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแนวทางการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ในชุมชนขี้เหล็กและชุมชนสะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Analytic cross – sectional study) ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลขี้เหล็ก และตาบลสะลวง กลุ่มตัวอย่างจานวน 287 ตัวอย่าง
เพื่องานวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi square Test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
2.15 เมื่อพิจารณาระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจาแนกเป็นรายด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงในชีวิตเป็นด้านที่สูงที่สุดร้อยละ 2.50 ด้านร่างกายร้อยละ 2.36 ระบบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุจาแนกเป็นรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสังคมร้อยละ 2.26 ด้านจิตใจร้อยละ
2.02 และระบบคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 1.61 ปัจจัยที่ทาให้
ระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันคือ อายุ และสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สงู อายุ
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ABSTRACT
This research The system promotion of quality of life of the elderly, Khilek
Saluang community, Mae Rim District, Chiang Mai province. Objectives as follows to
study the factors affecting the elderly’s quality of life promotion. The population
composed of elderly’s in Khilek Saluang community, Mae Rim District, Chiang Mai
province, Thailand. Action Research and Analytic cross – sectional study. Sample size
of 287 elders selected. Data were collected by using questionnaire. Quantitative data
were analyzed by requency, percentage, mean, standard deviation, Chi square Test
qualitative data were analyzed by content analysis.
Results, the promotion of life quality of elderly by overview was at moderate
level ( =2.15) for all aspects. When considered the quality of life of the elderly, it is
classified as a high level of information such as: Security in life was the highest mean
( =2.36) and physical ( = 2.36), the quality of life of the elderly, it is classified as a
moderate level of information such as: social ( = 2.26) and mind ( = 2.02), the
quality of life of the elderly, it is classified as a low level of information such as:
environmental ( =1.61). The study also revealed that factors made different quality
of life were age and marital status with the statistical significance at the level of 0.05.
Keyword(s): quality, elderly
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