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Abstract
This research was a descriptive research aims to study quality of life and to compare quality of life
among elderly between rural community, semi-urban community and urban community in Sukhothai province.
The samples were 873 elderly recruited by multistage random sampling. A questionnaire was administered by
face to face interviews and data analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Z-score and oneway ANOVA. The results revealed that female (56.6%), average age 69.3 years old, married (68.2%), non
career (57.9%), average income 2,477.6 Baht per month, disease identification (59.1%), living alone (7.8%).
And found that sample groups had quality of life in moderate level (48.5%), quality of life in lower level
(39.2%) and quality of life in high level (12.3%). With regard to Z-score analysis; elderly in rural community
were highest quality of life score (Z=0.1257), elderly in semi-urban community were average score
(Z=-0.0346) and elderly in urban community were lowest score (Z=-0.0911) and found that residential area
was different quality of life among elderly statistical significance (p-value = 0.037). Post hoc analysis by
Scheffe method; elderly in rural community was quality of life score than urban community statistical significance
(p-value = 0.013).
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ และเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุโขทัย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผู้สงู อายุในเขตจังหวัดสุโขทัย จานวน 873 คน ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ (WHOQOL-OLD) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-score และ One way Anova ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้ อยละ 56.6 อายุเฉลี่ย 69.3
ปี สถานภาพคู่ร้อยละ 68.2 จบประถมศึกษาร้ อยละ 80.8 ไม่ได้ ประกอบอาชีพร้ อยละ 57.9 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ
2,477.6 บาท มีโรคประจาตัวอย่ างน้ อย 1 โรคร้ อยละ 59.1 อาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังร้ อยละ 7.8 และพบว่ า กลุ่ม
ตัวอย่ างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลางมากที่สดุ ร้ อยละ 48.5 รองลงมาระดับไม่ดีร้อยละ 39.2 และระดับดีร้อยละ 12.3
และพบว่ าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทมีค่าสูงสุด (Z=0.1257) รองลงมาคือผู้สูงอายุในเขตชุมชนกึ่ง
เมือง (Z=-0.0346) และผู้สงู อายุในเขตชุมชนเมือง (Z=-0.0911) เขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันทาให้ ผ้ สู งู อายุมคี ุณภาพ
ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.037) และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธกี ารทดสอบของเชฟ
เฟ่ (Scheffe) พบว่า ผู้สงู อายุเขตชุมชนชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สงู อายุเขตชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.013)
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สงู อายุ ชุมชนชนบท
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บทนา
การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข ส่งผลให้ ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อายุยืนยาว ประกอบกับอัตราการเจริญพันธุล์ ดลง
ทาให้ สดั ส่วนของผู้สงู อายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (เสน่ห์ แสงเงินและคณะ, 2555, หน้ า 68) ในปี 2558 ประชากรโลกมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับได้ ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้ เข้ าเกณฑ์ท่เี รียกได้ ว่า
เป็ น “สังคมสูงวัย” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) สาหรับประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่ “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี
พ.ศ. 2548 (รศรินทร์ เกรย์, 2556) ในปี 2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้ านคน ในจานวนนี้เป็ นประชากรอายุ
60 ปี ขึ้นไป 11 ล้ านคนหรือคิดเป็ นร้ อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุ เป็ นอันดับ 2 ในภูมิภาค
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) ประชากรสูงอายุเป็ นกลุ่มประชากรพิเศษ ที่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการดูแลจากสังคม ได้ รับการดูแลทางด้ านสุขภาพร่างกาย ผู้สงู อายุจะมีแบบแผนความเจ็บป่ วยที่ต่างจากประชากร
กลุ่มอายุอ่นื เป็ นวัยที่ประสบกับปัญหาเสื่อมถอยทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทาให้ วัยนี้มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้ เจ็บได้
ง่าย (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2548, หน้ า 105) จากการขยายตัว การกระจายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้ สงั คมชนบทรับ
ความเจริญแบบสังคมเมืองเข้ าไปใช้ เป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวิตมากขึ้น อาชีพในภาคอุตสาหกรรม การบริการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดชาวชุมชนออกจากอาชีพในภาคเกษตรกรรม เกิดการอพยพออกจากท้ องถิ่น จนทาให้ โครงสร้ าง
ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น สัดส่วนหนุ่มสาว วัยแรงงานน้ อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุ่น
หายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้ า 2) และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้ านที่อยู่อาศัยในชุมชนมัก
ประกอบไปด้ วยผู้สงู อายุ และเด็กเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่า วทาให้ สดั ส่วนของผู้สงู อายุต่อประชากรกลุ่มอื่นในชุมชน
เพิ่มสูงขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553, หน้ า 1-2) และพบว่าสิ่งที่ตามมา คือ ผู้สงู อายุมีผ้ ูเลี้ยงดูหรือดูแลให้ มชี ีวิต
ความเป็ นอยู่อย่างปกติสขุ น้ อยลง (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้ า 29) รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสาคัญของสังคมวัย
สูงอายุ จึงได้ มกี ารจัดทาแผนระยะยาวสาหรับผู้สงู อายุเพื่อให้ ประชากรสูงอายุ สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ผ้ ูสงู อายุมีกจิ กรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน จัดระบบคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริมด้ านความรู้ และการเตรียม
ความพร้ อมในวัยสูงอายุ สิ่งเหล่ านี้ถือเป็ นสิ่งสาคัญในการนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ (มยุรี พงษ์นาค,
2555)
สาหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ ให้ ความสาคัญเพื่อเตรียมความพร้ อมรองรับสถานการณ์สงั คมผู้สูงอายุ โดย
กาหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงกาหนดให้ แต่ละภาคส่วน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงู อายุร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ และมาตรการส่งเสริมป้ องกัน แก้ ไขปั ญหาด้ านคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ (ปราณี อิ่มสมบัติ,
2546) และพบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (วีรพงษ์ ยางเดี่ยว, 2554) (ธาริน สุข
อนันต์และคณะ, 2554) (ภัทรพงษ์ เกตุคล้ าย และวิทศั น์ จันทรโพธิ์ศร, 2555) ส่วนจังหวัดสุโขทัยมีอตั ราประชากร
ผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากเป็ นอันดับหนึ่งของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้ วยจังหวัดตาก อุตรดิตถ์
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสุโขทัยมีผ้ ูสงู อายุจานวน 84,446 คน จากการสารวจและ
จัดกลุ่มผู้สงู อายุตามการทากิจวัตรประจาวันของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบว่า กลุ่มที่ 1 ช่วยเหลือตัวเองและ
ช่วยเหลือคนอื่นได้ ร้อยละ 82.08 กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ช่วยคนอื่นไม่ได้ ร้ อยละ 15.86 และกลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ร้ อยละ 2.06 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2558) จากข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น ปั ญหาผู้สูงอายุใน
ปั จจุ บันเป็ นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้ องให้ ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ างจริงจัง ในด้ านสุขภาพทางร่างกาย
สุขภาพทาง จิตใจ ด้ านสังคม และด้ านสภาพแวดล้ อม เพื่ อเป็ นประโยชน์สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ ท่ีชัดเจนขึ้น และ
ผู้สงู อายุยังสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในเขตจังหวัดสุโขทัย ทั้งในเขตชุมชนชนบท เขตชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนเมือง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ และใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุให้ มคี ุณภาพ
ชีวิตความเป็ นอยู่ดขี ้ นึ
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชน
กึ่งเมือง และเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสุโขทัย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา )Descriptive research) ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สงู อายุในเขตจังหวัด
สุโขทัย จานวน 84,446 คน ,สานักงานสาธารรณสุขจังหวัดสุโขทัย)2558) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจาก
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ชัดในแต่ละกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างเป็ นการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multistage
cluster sampling) อีกทั้งเพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อน จึงเลือกใช้ สตู ร nsrs= ( Z2α/2p(1-p)/d2 )x Deff บุญมา สุนทรา)
,วิรัดน์ 2551) กาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 กลุ่มๆ ละ 261 คน รวมทั้งสิ้น จานวน
783 คน เพื่อใช้ ในการหาความแตกต่างของค่าความชันของกราฟคุณภาพชีวิต และแยกวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง)
กลุ่มตัวอย่างแยกเป็ น (กลุ่ม9 อาเภอๆ ละ 87 คน โดยที่ใน 87 คนนั้น แบ่งเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 29 คน ใช้ วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นแรกสุ่มตาบล และขั้นที่สองสุ่มหมู่บ้านโดยใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ขั้นที่สาม
สารวจรายชื่อผู้สงู อายุท่มี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ และยินดีตอบแบบสัมภาษณ์ จากนั้นสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อตอบแบบ
สัมภาษณ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
แบบสัมภาษณ์ได้ มกี ารตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้ สมั ประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค ได้ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยอธิบายให้ กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา วิธกี ารศึกษา และประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นจากการวิจัย โดยคานึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และให้ ผ้ ทู ่ี
ยินดีเข้ าร่วมการวิจัยลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่วมการวิจัย จากนั้นทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดย
นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย ใช้ เวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาที

ผลการศึกษา
ข้ อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้ อยละ 56.6 เพศชายร้ อยละ 43.4 อายุสงู สุด 98 ปี อายุ
ต่าสุด 60 ปี อายุเฉลี่ย 69.3 ปี สถานภาพคู่ร้อยละ 68.2 สถานภาพหม้ าย หย่าร้ าง แยกกันอยู่ร้อยละ 28.0 สถานภาพ
โสดร้ อยละ 2.2 จบประถมศึกษาร้ อยละ 80.8 ไม่ได้ เรียนร้ อยละ 15.2 ไม่ได้ ประกอบอาชีพร้ อยละ 30.9 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร้ อยละ 57.9 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 2,477.6 บาท มีรายได้ เพียงพอกับรายจ่ายร้ อยละ 68.6 มีโรค
ประจาตัวอย่างน้ อย 1 โรคร้ อยละ 59.1 อาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังร้ อยละ 7.8 อาศัยอยู่กบั คู่สมรสร้ อยละ 42.8 อาศัย
อยู่กบั ครอบครัว บุตร หลานร้ อยละ 49.4
คุณภาพชีวิตภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลางมากที่สดุ ร้ อยละ 48.5 รองลงมาระดับ
ไม่ดรี ้ อยละ 39.2 และระดับดีร้อยละ 12.3

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และผูม้ ีส่วนร่วมในการวิจยั
งานวิจัยนี้ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ผู้วิจัยดาเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตัว
อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ ทราบทุกราย ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้ อมูล และชี้แจงให้ ทราบถึงสิทธิในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้ าร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยการตอบรับหรือปฏิเสธ จากนั้นผู้วิจัยจะนาเสนอในภาพรวม และนาข้ อมูล
มาใช้ เฉพาะในการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้นโดยระหว่างตอบคาถาม หากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการตอบคาถาม
กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการวิจัยโดยไม่ต้องบอกเหตุผล
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การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนกึ่งเมือง และเขต
ชุมชนเมือง โดยใช้ สถิติ Z-score (ค่า Z-score เป็ นค่าคะแนนคุณภาพชีวิตที่บอกว่า กลุ่มนั้นๆ มีค่ามากกว่าหรือน้ อยกว่า
ค่าเฉลี่ย )Mean) ออกไปกี่ S.D. โดยค่าที่เป็ นบวก หมายความว่าสูงกว่าค่าคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย และค่าที่เป็ นลบ
หมายความว่าต่ากว่าค่าคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย) ซึ่งพบว่า ค่า Z-score ของผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทมีค่ามากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ใน 6 ด้ านคือ ด้ านการรับรู้ ด้ านตัวของตัวเอง ด้ านความสาเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ด้ านการเผชิญหน้ ากับความตาย ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั คู่รัก โดยด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมมีความแตกต่างของค่า Z-score มากที่สดุ หรือมีความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวติ สูงสุด และด้ านการ
รับรู้มคี วามแตกต่างของค่า Z-score ต่าที่สดุ ส่วนในประเด็นด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั คู่รัก พบว่าผู้สงู อายุในเขตชุมชน
เมืองมีค่า Z-score ต่าที่สดุ และยังพบว่ากลุ่มผู้สงู อายุในเขตชุมชนกึ่งเมืองมีค่า Z-score อยู่ตรงกลางระหว่างผู้สงู อายุใน
เขตชุมชนชนบทกับผู้สงู อายุในเขตชุมชนเมือง และจากข้ อมูลสามารถบอกว่ากลุ่มผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทเป็ นกลุ่มที่มี
ค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงสุด หากนาไปเทียบกับอีกสองกลุ่ม และกลุ่มผู้สงู อายุในเขตชุมชนเมืองเป็ นกลุ่มที่มคี ่าคะแนน
คุณภาพชีวิตโดยรวมต่าสุด (ตาราง 1)
และการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนกึ่งเมือง
และเขตชุมชนเมือง โดยใช้ สถิติ One way ANOVA พบว่า เขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันทาให้ ผ้ สู งู อายุมคี ุณภาพชีวิต
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ )p-value =0.037 ((ตาราง 2) และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธกี ารทดสอบของเชฟเฟ่ )Scheffe) พบว่า ผู้สงู อายุเขตชุมชนชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่า
ผู้สงู อายุเขตชุมชนเมืองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ )p-value =0.013 ((ตาราง 3)

ตาราง 1 วิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุจาแนกตามเขตที่อยู่อาศัยโดยใช้ สถิติ Z-score

1. ด้ านการรับรู้

เขตเมือง
- 0.0210

ค่า Z-score
เขตกึ่งเมือง
- 0.0230

เขตชนบท
0.0440

2. ด้ านตัวของตัวเอง

- 0.0412

- 0.0641

0.1053

- 0.0822

- 0.0504

0.1326

4. ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม

- 0.1310

- 0.0229

0.1538

5. ด้ านการเผชิญหน้ ากับความตาย

- 0.0580

0.0226

0.0354

6. ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั คู่รัก

- 0.0925

- 0.0278

0.1203

- 0.0911

- 0.0346

0.1257

เกณฑ์คณ
ุ ภาพชีวติ

3. ด้ านความสาเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ภาพรวมคุณภาพชีวิต

652

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุกบั เขตที่อยู่อาศัย
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p-value

ระหว่างกลุ่ม

2370.209

2

1185.105

3.322

0.037

ภายในกลุ่ม

278300.598

780

356.796

รวม

280670.807

782

ตาราง 3 เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวติ ผู้สงู อายุกบั เขตที่อยู่อาศัย
ค่าเฉลี่ย
68.3180
65.2797
64.2107

ชุมชนชนบท
-3.03831
-4.10728*

ชุมชนกึ่งเมือง
3.03831
-1.06897

ชุมชนเมือง
4.10728*
1.06897
-

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่ า กลุ่มตัวอย่ างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลางมากที่สุดร้ อยละ 48.5 รองลงมาระดับไม่ดี
ร้ อยละ 39.2 และระดับดีร้อยละ 12.3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สงู อายุได้ รับผลกระทบจากกระบวนการสูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัย ได้ แก่ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ผ้ สู งู อายุได้ รับผลกระทบ
จากสังคม เช่ น การลดบทบาทในสังคม การถูกทอดทิ้งให้ อยู่ ตามลาพั ง และได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
เกษียณจากงานประจา ทาให้ มีรายได้ ลดลงหรือรายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของวีรพงษ์ ยาง
เดี่ยว )2554 (ที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในชนบทอยู่ในระดับปานกลาง(ร้ อยละ 54.7) และสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ภัทรพงษ์ เกตุคล้ าย และวิทศั น์ จันทรโพธิ์ศร) 2555( ที่พบว่าภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุท่ไี ด้ รับ
เบี้ยยังชีพอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต์และคณะ) 2554( พบว่าคุณภาพชีวิต
ของผู้สงู อายุอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความแตกต่างของค่า Z-score มากที่สดุ
หรือมีความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุท่อี ยู่ในเขตชุมชนชนบท ยังคงทา
กิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวขยาย และมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมในชุมชนมากกว่าผู้สงู อายุกลุ่ม
อื่น เพราะชุมชนชนบทยังให้ ความเคารพผู้ สงู อายุ และให้ เกียรติผ้ ูสงู อายุโดยให้ ผ้ ูสงู อายุเป็ นแกนนาในการประกอบพิธี
ต่ างๆ ในชุ มชน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ลดาวัลย์ เจริญยิ่ง (2560) ที่พบว่ าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับดี และสอดคล้ องกับการศึกษาของ วีรพงษ์ ยางเดี่ยว (2554) ที่พบว่าการดูแลเอาใจใส่
จากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในเขตชนบทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=.004)
จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้ านการรับรู้มคี วามแตกต่างของค่า Z-score น้ อยที่สดุ หรือมีความแตกต่าง
ของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตน้ อยที่สดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องหรือรับผิดชอบงานผู้สงู อายุ ได้ ให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของการสูงอายุและคาแนะนาต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการส่งเสริมสุขภาพและดูแล
สุขภาพให้ กับผู้สงู อายุอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ การรับรู้ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ สมจิตต์ ศิริวนา
รังสรรค์ และเสน่ ห์ แสงเงิน (2559) ที่พบว่ าความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูง อายุ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในเขตชนบท (p-value=0.138) และสอดคล้ องกับการศึกษาของดาวเรือง สาย
จันทร์ (2560) ที่พบว่ าข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี(r= .040, P-value
=.530)
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สงู อายุเขตชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สงู อายุเขตเมืองอย่างมีนั ยสาคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้สูงอายุในชนบทได้ รับการยกย่ องและให้ เกียรติในสังคม การทากิจกรรม และการเข้ าร่ วม
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เขตที่อยู่อาศัย
ชุมชนชนบท
ชุมชนกึ่งเมือง
ชุมชนเมือง
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กิจกรรมในครอบครัว ชุมชน มากกว่าชุมชนเมือง ซึ่งแตกต่างกับกับการศึกษาของ เรวดี สุวรรณนพเก้า และ รศรินทร์
เกรย์ (2554) ที่พบว่า ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่ที่มีความเป็ นเมือง กึ่งเมือง มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี / สูง
กว่าผูส้ ูงอายุที่อยู่ในพื้ นที่ที่มีลกั ษณะความเป็ นชนบท
สรุปผลการศึกษา
1. คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวติ ในระดับกลางมากที่สดุ ร้ อยละ 48.5
รองลงมาระดับไม่ดรี ้ อยละ 39.2 และระดับดีร้อยละ 12.3
2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเขตชุมชนกึ่งเมือง
และเขตชุมชนเมือง พบว่า ค่า Z-score ของผู้สงู อายุในเขตชุมชนชนบทมีค่ามากกว่ากลุ่มอื่นใน 6 ด้ านคือ ด้ านการรับรู้
ด้ านตัวของตัวเอง ด้ านความสาเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ด้ าน
การเผชิญหน้ ากับความตายและด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั คู่รัก พบว่า ผู้สงู อายุเขตชุมชนชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูง
กว่าผู้สงู อายุเขตชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ )p-value =0.013(
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ สูง อายุ เ ขตชุ มชนชนบทมีค ะแนนคุ ณ ภาพชี วิต สูง กว่ า เขตชุ มชนเมืองอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงสุด ซึ่งผู้สูงอายุในเขต
ชุมชนชนบทมีค่าคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านนี้สงู ที่สดุ ดังนั้น เขตชุมชนเมือง เขตชุมชนกึ่งเมือง ควรส่งเสริมให้ ผ้ ูสงู อายุได้
เข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวของผู้สงู อายุ
2. จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับดีร้อยละ 12.3 เท่านั้น
ดังนั้น หน่ วยงานท้ องถิ่น หน่ วยงานด้ านสุขภาพผู้สูงอายุ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่ างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุมงี านทาและเสริมสร้ างทักษะทางสุขภาพเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุพ่ึงพาตนเองได้ ยาวนานที่สดุ
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ข้ อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่เหมาะสมในผู้สงู อาย
2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาวในเขตชุมชนชนบท เขตชุมชนกึ่งเมือง และ
เขตชุมชนเมือง
3. ควรศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สงู อายุในชุมชนเพื่อให้ มบี ทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
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กิตติกรรมประกาศ
255 งานวิจัยฉบับนี้ ได้ รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปี งบประมาณ9 ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จ
สมบู ร ณ์ ลุ ล่ ว งได้ ด้ วยดี อั น เนื่ อ งมาจากความกรุ ณ าอย่ า งยิ่ ง ของ รองศาสตราจารย์ ดร สุ ร เดช ส าราญจิ ต ต์ .
คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ให้ ข้อคิดเห็น
อันเป็ นประโยชน์ ด้ วยความเอาใจใส่ ให้ ความสาคัญกับงานวิจัยตลอดมา จนงานวิจัยสาเร็จลงได้ อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สกึ
ซาบซึ้งในความกรุณาเป็ นอย่างยิ่งจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ให้ ความ
ร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้ ข้อมูลแก่คณะผู้วิจัยเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่มไิ ด้ กล่าวนามที่มสี ่วนเกี่ยวข้ อง
ในความสาเร็จครั้งนี้
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