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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิง ส้ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 

ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ 
ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่้าเสมอ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อม และความยินดีเข้ารับการทดสอบ
สุขสมรรถนะ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใ ช้ในการ
ทดสอบสุขสมรรถนะ ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป และใช้สถิติในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สุขสมรรถนะด้านส่วนประกอบของร่างกาย พบว่า ระดับปริมาณไขมันในร่างกาย ทั ง
เพศชายและเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 2) สุขสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นของร่างกาย พบว่า ระดับความ
อ่อนตัวของร่างกาย เพศชายส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 3) สุขสมรรถนะ
ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื อ พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างขวา เพศชายส่วนมาก 
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบ
มือข้างซ้าย เพศชายส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และ 4) สุขสมรรถนะ
ด้านความอดทนของกล้ามเนื อ พบว่า ระดับความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศ
หญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
ค้าส้าคัญ: สุขสมรรถนะ / ภาวะสุขภาพ / ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

This research was a survey research. The purpose was study to the health related physical 
fitness of the elderly in the elderly club, Nakhorn Chum sub district, Muang district, Kamphaeng 
Phet provident. The sample is 100 elderly in the elderly club, Nakhorn Chum sub district, Muang 
district, Kamphaeng Phet provident .The sample, the randomly from elderly regularly attend the 
activities of the elderly club and healthy to health related physical fitness test.The instrument 
used in this research is a record form. Tools and equipment used in health related physical fitness 
test.The analyze data with programmed data .  

The research is based on percentage.  The research found that health related physical 
fitness of the elderly, 1 )  the body composition found that body fat level, most of the males are 
very low and most of the females are very low . 2) The flexibility found the most of the males are 
very low and most of the females are very low .  3 )  The muscular strength found the muscular 
strength of right hand, most of the males are moderately and most of the females are very low. 
And the muscular strength of left hand, most of the males are moderately and most of the females 
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are very low.  Finally, 4 )  Muscular endurance found the most of males are low and most of the 
females are very low. 
Keywords: health related physical fitness / health status / elderly. 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยปี พ.ศ.2559 มีจ้านวนผู้สูงอายุเกิน 60 ปี 

ราว 10 ล้านคน จ้านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจ้านวนผู้สูงอายุไทยจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 
21 และ 24 ของประชากรรวมใน 10 ปี และ 14 ปีข้างหน้า ตามล้าดับ และสังคมไทยจะก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์” ตามนิยามของสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2568 กล่าวคือ ทุกๆ 5 คนท่ีเดินผ่านไป จะมีผู้ท่ีมีอายุเกิน 60 ปี
ขึ นไป 1 คน และ ทุกๆ 100 คนท่ีเดินผ่านไปจะมีผู้ท่ีมีอายุเกิน 65 ปีขึ นไปถึง 14 คน โดยจะเพ่ิมเป็น 20.5 ล้านคน
ในปี 2583 ขณะเดียวกัน สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเช่นกัน อายุเฉล่ียของหญิงไทยอยู่ท่ี 78.4 
ปี ในขณะท่ีชายไทยมีอายุเฉล่ีย 71.6 ปี (ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559, หน้า 1) จากผลส้ารวจของ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั งท่ีผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจ้านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ้านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั งประเทศ และเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 9.4 
ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 14.9 ในปี 2545 2550 2554 2557 ตามล้าดับ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
และในปี 2558 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ นไป ร้อยละ 16 ของประชากรทั งหมด (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2559, หน้า 7)  

ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า เนื่องจากท้าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นระยะ
เวลานานและได้ส่ังสมประสบการณ์ต่างๆ ทั งในการท้างานและด้าเนินชีวิต ซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี มี
คุณค่าให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ ประเทศไทยได้ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุ และปฏิบัติตามสมัชชาองค์การสหประชาชาติ
ท่ีให้สิทธิผู้สูงอายุในด้านความเป็นอิสระ การมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่ ความพึงพอใจในตนเองและศักด์ิศรี และได้
ก้าหนดให้วันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ผู้สูงอายุนั นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปล่ียนแปลงด้านร่างกายอันเป็นผลมาจากความเส่ือม และความสามารถใน
การท้าหน้าท่ีลดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบกล้ามเนื อ และโครงกระดูก ท่ี
มีกล้ามเนื อเห่ียว กระดูกมีความแข็งแรงลดลง บางคนอาจมีหลังโก่งท้าให้การเคล่ือนไหวเช่ืองช้า และการทรงตัวไมดี่ 
การเปล่ียนแปลงของระบบประสาทสัมผัส ความสามารถในการมองเห็น การได้ยินลดลง ท้าให้มีความบกพร่องใน
การติดต่อส่ือสาร การรับรู้กล่ินและรสลดลง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของระบบทางเดินอาหาร ท่ีมีการย่อยและ
การดูดซึมไม่ดีจึงเกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง และอาจจะรู้สึกเบ่ืออาหาร ขณะเดียวกันนั นการเปล่ียนแปลงทางด้าน
จิตใจ เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุต้องเผชิญกับเปล่ียนแปลงหน้าท่ีการงาน 
ส่งผลท้าให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสียคู่สมรสหรือเพ่ือนฝูงท่ีใกล้ชิด จะท้า
ให้รู้สึกท้อแท้ และหมดความหวัง นอกจากนี แล้วยังมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมในผู้สูงอายุ เป็นการเปล่ียนแปลงทั ง
ในครอบครัว และสังคม การเปล่ียนแปลงในครอบครัวนั น ผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง เช่น จากการเป็นหัวหน้า
ครอบครัวกลับเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการเลี ยงดูจากบุตรหลาน และจากการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสัง คม
อุตสาหกรรมท้าให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ รวมทั งการเกษียณอายุราชการซ่ึงส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง ผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ นในผู้สูงอายุทั ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความสุข ความพึงพอใจ 
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อ่ืน สามารถด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม และด้ารงไว้ซ่ึงการมีคุณค่า
ในตนเอง ส่ิงท่ีเป็นข้อมูลพื นฐานท่ีจะท้าให้ทราบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี “การมีสุขสรรถนะท่ีดี” คือ สภาวะ
ของร่างกายท่ีดีท่ีท้าให้สามารถปฏิบัติงานและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อย และ
สามารถฟ้ืนฟูคืนสภาพร่างกายในระยะเวลาอันสั น ดังนั นผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีจ้าเป็นต้องมีสุขสมรรถนะท่ีดี เพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ้าวัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมไปทั งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยสุขสมรรถนะได้แบ่งออกเป็นสมรรถภาพในเชิงสุ ขภาพ 
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(health-related physical fitness)  และสมรรถภาพในเชิงกลไกในการเคล่ือนไหว ( motor-physical related 
fitness) (ส้านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2552, หน้า 7-9) ดังนั นการทดสอบสุขสมรรถนะจึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งท่ีสามารถใช้ในการประเมินความแข็งแรงของร่างกายในขั นพื นฐานได้ เป็นเสมือนการตรวจสอบสภาวะร่างกาย 
และบอกภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ ท้าให้เข้าใจถึงการใช้งานของกล้ามเนื อและข้อต่อต่างๆ เข้าใจ
ภาวะความเส่ือมของกล้ามเนื อ และเข้าใจสภาวะการท้างานของหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี แล้วยังสามารถพยากรณ์
ความสามารถในการท้ากิจวัตรประจ้าวัน และความเส่ียงต่อการมีภาวะพ่ึงพิงผู้อ่ืนอีกด้วย เมื่อผู้สูงอายุเข้าใจสภาวะ
ร่างกายแล้ว ดังนั นสามารถท่ีการดูแลตนเอง รวมไปถึงการค้นหารูปแบบการออกก้าลังกาย และกิจกรรมในการ
ส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาผู้สูงอายุได้เหมาะสม 

คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความส้าคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  จึง
ท้าการศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจสุขสมรรถนะของตนเอง สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ในการด้ารงชีวิต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น้าไป
พัฒนาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร  

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวนทั งหมด 184 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนครชุม, 2559) 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
จ้านวน 100 คน  
 ตัวแปรต้น 
 เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตสูง และการทดสอบสมรรถนะสุขภาพ 
รวม 4 รายการคือ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย ความอดทนของกล้ามเนื อ และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื อ 
 ตัวแปรตาม 
 สุขสมรรถนะผู้สูงอายุ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง และการทดสอบสมรรถนะสุขภาพ รวม 4 รายการ 
คือ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย 
ความอดทนของกล้ามเนื อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
 

สุขสมรรถนะผู้สูงอายุ 
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ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด

ก้าแพงเพชร ไม่มีโรคประจ้าตัวท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการทดสอบสุขสมรรถนะ เช่น โรคหัวใจ โรคไต และโรค
ทางเดินหายใจท่ีร้ายแรง เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่้าเสมอ มีความพร้อมและเต็มใจเข้ารับ
การทดสอบสุขสมรรถนะ จ้านวนทั งหมด 184 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนครชุม , 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด

ก้าแพงเพชร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว มีความยินดีในการเข้าร่วมรับการ
ทดสอบสุขสมรรถนะ มีสุขภาพดี และพร้อมท่ีรับการทดสอบสุขสมรรถนะ ซ่ึงประเมินจากการถามประวัติสุขภา พ
ท่ัวไป โดยมีผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดสอบสุขสมรรถนะในการศึกษาครั งนี  จ้านวน 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ท่ีคณะผู้วิจัยได้ปรับมาจาก การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ และอายุ  
ส่วนท่ี 2 แบบบันทึกข้อมูล (ปรับมาจากกรุณา นนทรักส์, 2552, หน้า 113) 
- แบบบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพ (health status) ได้แก่ น ้าหนักตัว (body weight) ความ

ดันโลหิต (blood pressure) อัตราเต้นของชีพจร (pulse rates) และค่าดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI)  
- แบบบันทึกข้อมูลสุขสมรรถนะ (health related physical fitness) ได้แก่ ส่วนประกอบ

ของร่างกาย (body composition) ความยึดหยุ่นของร่างกาย (flexibility) ความอดทนของกล้ามเนื อ (muscular 
endurance) และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ (muscular strength) 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบสุขสมรรถนะ ได้แก่ 
1) เคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition analyzer)  
2) เคร่ืองวัดความดันโลหิตสูงอัตโนมัติ  
3) เคร่ืองวัดแรงบีบมือ (handgrip dynamometer) 
4) เคร่ืองมือวัดการนั่งเหยียดขาก้มแตะ (sit and reach box)   
5) เคร่ืองวัดส่วนสูง 
6) เก้าอี มีพนักพิง (สูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร) 
7) นาฬิกาจับเวลา   
8) สายวัดรอบเอว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการท่ีคณะผู้วิจัยนัดผู้สูงอายุของหมู่บ้านสว่างอารมณ์ 40 คน หมู่บ้านโนนม่วง และหมู่บ้านคลอง

แม่ลายเหนือ จ้านวนหมู่บ้านละ 30 คน พร้อมแบบบันทึกข้อมูลสุขมรรถนะ จากนั นผู้วิจัยด้าเนินการทดสอบสุข
สมรรถนะ โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ และบันทึกข้อมูลดังนี  

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุได้แก่  
1) เพศ มีหน่วยเป็น เพศชาย หรือเพศหญิง 
2) อายุ มีหน่วยเป็น ปี 

2. ข้อมูลภาวะสุขภาพ ได้แก่  
1) น ้าหนักตัว มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 
2) ความดันโลหิต มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท 
3) อัตราเต้นของชีพจร มีหน่วยเป็น ครั ง/นาที 
4) ค่าดัชนีมวลกาย มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร 
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3. ข้อมูลสุขมรรถนะ วัดได้จาก 
1) ส่วนประกอบของร่างกาย ปริมาณไขมันร่างกาย มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ 
2) ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีหน่วยเป็น เซนติเมตร 
3) ความอดทนของกล้ามเนื อ มีหน่วยเป็น ครั ง/30 วินาที 
4) ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 

โดยคณะผู้วิจัยน้าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศและอายุ  
2. ข้อมูลภาวะสุขภาพได้แก่ ความดันโลหิต อัตราเต้นของชีพจร และค่าดัชนีมวลกาย  
3. ข้อมูลสุขสมรรถนะ ได้แก่ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย ความอดทนของ

กล้ามเนื อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
4. ใช้เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสุขสมรรถนะ ดังนี เกณฑ์ค่ามาตรฐานปริมาณไขมันร่างกาย เกณฑ์

ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ เกณฑ์ค่ามาตรฐานความอ่อนตัว เกณฑ์ค่ามาตรฐานลุก-นั่ง เกณฑ์ค่ามาตรฐานชีพจรขณะพัก 
Resting Heart Rate (rhr) เกณฑ์ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกายและเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิตจัดแบ่งตามความ
รุนแรงในผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป และน้ามาจ้าแนกตามเกณฑ์ แล้วหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร คณะผู้วิจัยน้าข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์ คือ น้าข้อมูลมาจ้าแนกตามเกณฑ์ แล้วหาค่าจ้านวนร้อยละของแต่ละระดับท่ีไ ด้จัดไว้ โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอในรูปของตาราง ดังนี  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามกลุ่มเพศ 
เพศ ร้อยละ 
ชาย 30 
หญิง 70 
รวม 100 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดสอบสุขสมรรถนะครั งนี  ทั งหมด 100 คน ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 70.00) 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามกลุ่มช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
60 – 69 ปี 76.70 62.90 
70 – 79 ปี 10.00 27.10 
80 ปี ขึ นไป 13.30 10.00 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ช่วงอายุ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 76.70) อายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี และเพศหญิง
ส่วนมาก (ร้อยละ 62.90) อายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี 
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ข้อมูลภาวะสุขภาพ 
 

ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิต Systolic จัดแบ่งตามความรุนแรงใน
ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป 

ระดับ เพศ 
ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 

ปกติเหมาะสม 20.30 27.10 
ปกติ 16.70 25.70 

ปกติค่อนไปทางสูง 25.60 25.70 
สูงเล็กน้อย 34.10 14.30 
สูงปานกลาง 3.30 5.70 

สูงมาก 0.00 1.50 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความดันโลหิต Systolic เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 34.10) อยู่ในเกณฑ์สูงเล็กน้อย 
และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 27.10) อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิต Diastolic จัดแบ่งตามความรุนแรงใน
ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ปกติเหมาะสม  26.70 42.90 

ปกติ 3.30 22.90 
ปกติค่อนไปทางสูง 36.70 20.00 

สูงเล็กน้อย  30.00 14.20 
สูงปานกลาง 3.30 0.00 

สูงมาก 0.00 0.00 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ระดับความดันโลหิต Diastolic เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 36.70) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ค่อนข้างไปทางสูง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานชีพจรขณะพัก Resting Heart Rate (rhr) (ครั ง/30 
วินาที) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดี 3.30 4.30 

สูงกว่าปกติ 10.00 17.10 
ปกติ 10.00 11.50 

ต้่ากว่าปกติ 26.70 35.70 
ต้่ามาก 50.00 31.40 
รวม 100 100 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับอัตราเต้นชีพจร เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 50.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และ
เพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 35.70) อยู่ในเกณฑ์ต้่ากว่าปกติ 
 
ตารางท่ี 6 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกาย (BMI) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
น ้าหนักน้อยกว่าปกติ 3.30 5.70 

ปกติ 76.70 67.20 
น ้าหนักมากกว่าปกติ 20.00 21.40 

น ้าหนักมากกว่าปกติมาก 0.00 5.70 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ระดับค่าดัชนีมวลกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 76.70) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเพศ
หญิงส่วนมาก (ร้อยละ 67.20) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
ข้อมูลสุขสมรรถนะ 
 

ตารางท่ี 7 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานปริมาณไขมันร่างกาย (%) 

ระดับ เพศ 
ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 

ดีมาก 0.00 12.80 
ดี 30.00 32.90 
ต้่า 23.30 20.00 

ต้่ามาก 46.70 34.30 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดับปริมาณไขมันในร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 46.70) อยู่ในเกณฑ์ต้่า
มาก และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 34.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 8 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความอ่อนตัว (เซนติเมตร) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 13.30 2.90 

ดี 10.00 10.00 
ปานกลาง 26.70 38.50 

ต้่า 30.00 5.70 
ต้่ามาก 20.00 42.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ระดับความอ่อนตัวของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่า 
และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
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ตารางท่ี 9 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ (กิโลกรัม) ของแรงบีบมือข้างขวา 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 0.00 4.30 

ดี 6.70 20.00 
ปานกลาง 53.30 28.60 

ต้่า 10.00 17.10 
ต้่ามาก 30.00 30.00 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างขวา เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 
53.30) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 10 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ (กิโลกรัม) ของแรงบีบมือข้างซ้าย  

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 0.00 8.60 

ดี 3.30 5.70 
ปานกลาง 46.70 31.40 

ต้่า 30.00 11.40 
ต้่ามาก 20.00 42.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างซ้าย เพศชายส่วนมาก (ร้อย
ละ 46.70) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 11 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานลุก-นั่ง (ครั ง /30 วินาที ) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 3.40 0.00 

ดี 0.00 1.30 
ปานกลาง 13.30 2.90 

ต้่า 0.00 2.90 
ต้่ามาก 83.30 92.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ระดับความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 83.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่า 
และเพศหญิงส่วนมาก(ร้อยละ 92.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั งนี  มีประเด็นท่ีน้ามาอภิปราย ดังนี  
สุขสมรรถนะด้านส่วนประกอบของร่างกาย 
พบว่าส่วนประกอบของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 50.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และเพศหญิง

ส่วนมาก (ร้อยละ 39.50) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามากเช่นกัน ทั งนี อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีระบบการเผาผลาญพลังงานใน
ร่างกาย (metabolism) ท่ีเส่ือมสภาพตามวัย และอายุ ประกอบกับสภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจ คือ การท่ี
ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว มีการติดต่อกับสังคมน้อยลงและล้าบากมากขึ น อาจจะเป็นอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลหรือ
ข่าวสารต่างๆ เป็นเหตุในการละเลยเ ร่ืองอาหารการกิน เช่น โดยส่วนใหญ่แล้วในตัวของผู้สูงอายุเองจะชอบ
รับประทานเนื อสัตว์ท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่ม เคี ยวง่าย ซ่ึงเนื อสัตว์ท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่มนั น จะมีส่วนประกอบของไขมัน
สัตว์เป็นส่วนใหญ่อีกด้วย ท้าให้มีการสะสมในไว้ร่างกาย รวมไปถึงผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกก้าลังกายท่ีน้อยอาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความคิดว่าการท้างานบ้าน และงานสวนหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ้าวันนั น ถือว่าเป็น
การออกก้าลังกายไปในตัวอยู่แล้ว เป็นผลให้ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ออกก้าลังกาย และขาดความกระฉับกระเฉง จึงเป็น
อีกหนึ่งสาเหตุในใช้การปริมาณพลังงานในร่างกายได้ไม่มาก ซ่ึงสอดคล้องกับมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล (2542, หน้า 
58) กล่าวไว้ว่า ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุน้อยลง เนื่องมาจากระดับของการใช้พลังงานหรือการท้างาน
ลดลง ถ้าผู้สูงได้รับพลังงานมากเกินไปทั งคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ท้าให้มีน ้าหนักเกินได้ และยังสอดคล้องกับสิติมา 
จิตตินันทน์ และสุปราณี แจ้งบ้ารุง (2559, หน้า 84) กล่าวไว้ว่า ความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูง อายุ 
โดยท่ัวไปความต้องการของพลังงานจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ น ทั งนี เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของร่างกาย 
ส่วนท่ีเป็นกล้ามเนื อลดลงขณะท่ีเนื อเย่ือไขมันเพ่ิมขึ น จึงท้าให้อัตราการเผาผลาญพลังงานพื นฐานของร่าง กาย 
(Basal Metabolic Rate: BMR) ลดลง นอกจากนี มีผู้สูงอายุจ้านวนมากท่ีลดความกระฉับกระเฉงลงเมื่ออายุมากขึ น 
ดังนั น ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุจึงน้อยลงกว่าวัยผู้ใหญ่  

สุขสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นของร่างกาย  
พบว่า ความยึดหยุ่นของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศหญิงส่วนมาก 

(ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก ทั งนี อาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อ 
ปวดหลัง ปวดเอว และปวดข้อต่อต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเคล่ือนไหว และการยืดเหยียดกล้ามเนื อลดลง
ตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับเกศินี แซ่เลา และวิชิต คนึงสุขเกษม (2555, หน้า 101) ท่ีได้ท้าการศึกษาผลของการ
ออกก้าลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง พบว่า ตามปกติผู้สูงอายุ จะมี
ความยืดหยุ่นของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้่าอยู่แล้ว และมีการเส่ือมถอยตามวัยอีกด้วย นอกจากนี ยังมีสาเหตุมากจาก
การใช้งานของกล้ามเนื อ และข้อต่อต่างๆ ท่ีน้อยลงอีกด้วย สอดคล้องกับประเสริฐ อัสสันตชัย (2554 , หน้า 84) 
กล่าวไว้ว่า เมื่อข้อต่อไม่มีการเคล่ือนไหวช่วงระยะเวลาหนึ่ง เย่ือบุภายในข้อจะหนาตัวและมีเลือดค่ัง เนื อเย่ือภายใน
ข้อจะมีไขมันและพังผืดเพ่ิมจ้านวนขึ น ปริมาณน ้าและสารในกระดูกอ่อน (glycosaminoglycan) ลดปริมาณลง ท้า
ให้สูญเสียความยืดหยุ่น  

สุขสมรรถนะด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (มือขวาร้อยละ 53.30 และมือซ้ายร้อยละ 46.70) อยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (มือขวาร้อยละ 30.00 และมือซ้ายร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
ทั งนี อาจเนื่องมาจากสถานะสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เช่น บทบาทหน้าท่ี ผู้สูงอายุจะ
กลับมาเป็นผู้พ่ึงอาศัย เป็นวัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมลดลง หมดภาระหน้าท่ีการงาน หรือหมดภาระหน้าท่ี
รับผิดชอบ ท้าให้ผู้สูงอายุได้ท้างานลดลง เป็นผลให้มีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีน้อย และการใช้เคร่ืองมืออ้านวย
ความสะดวกสบาย หรืออุปกรณ์ทุ่นแรง เป็นผลให้ผู้สูงอายุมีการออกแรงหรือการใช้แรงกล้ามเนื อท่ีลดลง จึงมีการ
ท้างานหรือออกแรงท่ีลดน้อยลง นอกจากนี เกิดจากสภาพร่างกายของตัวผู้สูงอายุเองท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเกิด
กระบวนการเส่ือมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื อ ระบบประสาทส่ังการ และระบบ
หายใจ และเมื่อผู้สูงอายุอายุมากขึ นเซลล์และอวัยวะในร่างกายจะท้างานได้น้อยลงอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ
พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ และคณะ (2558) ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื อมือในผู้สูงอายุสาม
ช่วงอายุคือ 50-59 ปี 60-69 ปี และมากกว่า 70 ปี พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื อลดลง อาจเก่ียวข้องกับการท่ี
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มวลกล้ามเนื อลดลง ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างกล้ามเนื อลดลง มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของใย
กล้ามเนื อ คุณสมบัติเชิงกลของเอ็นกล้ามเนื อ การท้างานเพ่ิมขึ นของสัญญาณประสาทท่ียับยั งการหดตัวของ
กล้ามเนื อ และการเปล่ียนแปลงของแรงตึงท่ีเฉพาะเจาะจงกับเส้นใยกล้ามเนื อรวมถึงการออกแรงสูงสุดในผู้สูงอายุ 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นธรรมดาท่ี ความแข็งแรง และสมรรถภาพร่างกายจะลดลง เนื่องมาจากการเกิดกระบวนการ
เส่ือมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิเช่น โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื อ ระบบประสาทส่ังการ และระบบหายใจ เป็นต้น 
เมื่ออายุมากขึ นเซลล์และอวัยวะในร่างกาย จะท้างานได้น้อยลง ซ่ึงจะมีผลต่อการด้าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

สุขสมรรถนะด้านความอดทนของกล้ามเนื อ  
พบว่าความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 83.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และเพศหญิง

ส่วนมาก (ร้อยละ 92.90) อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและต้่ามาก ทั งนี อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีการใช้แรงท่ีน้อย จึงท้า
ให้มวลกล้ามเนื อลดลง ขณะเดียวกันมีการเพ่ิมขึ นของไขมัน จากการรับประทานอาหารท่ีส่วนประกอบของไขมันสูง  
จะน้ามาซ่ึงปัญหาสุขภาพ ได้แก่ การเคล่ือนไหวได้ช้าลง และการบังคับกล้ามเนื อท้าได้ล้าบากมากขึ น ซ่ึงสอดคล้อง
กับเสนอ อินทรสุขศรี (2545, หน้า 48) กล่าวไว้ว่า กล้ามเนื อในผู้สูงอายุ จะมีเซลล์กล้ามเนื อในแต่ละมัดลดน้อยลงไป 
จากความเส่ือมและจะมีเย่ือพังพืดเกิดขึ นมาแทน กล้ามเนื อแต่ละมัดจึงหดเห่ียวลงไป ท้าให้การออกแรงจะเหน็ ด
เหนื่อยเมื่อยเร็ว การเดินการเปล่ียนอิริยาบถเช่ืองช้าและเคล่ือนไหวได้ล้าบาก และยังสอดคล้องกับวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 
(2558) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมีภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื อ เกิดจากการไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื อ การเปล่ียนแปลง
ระดับเซลล์ท่ีเกิดขึ นตามวัย การเกิดเซลล์ตาย รวมถึงพันธุกรรม ปัจจัยเส่ียงของการท้าให้เกิดภาวะสูญเสียม วล
กล้ามเนื อ คือ การมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
ให้โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จัดกิจกรรมและรูปแบบการ

ออกก้าลังกายต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดี เพ่ือท่ีจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขสมรรถนะลดลงในผู้สูงอายุ 
2. ควรศึกษารูปแบบการออกก้าลังกายท่ีท้าให้สุขสมรรถนะของผู้สูงอายุดีขึ น 
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