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Abstract

 The objectives of this survey research were 1) to study levels of quality of life of the elderly, and 2) to study 

the determinants relating to quality of life of the elderly in Koh Kanun Sub-district, Phanomsarakham District,  

Chachoengsao Province. Proportional stratified random sampling was utilized to select 309 elderly from the  

population. Data collection was carried out from 1st December to 31st December, 2013. The instrument for this  

research was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square. 

  The results showed that ;

 1. The quality of life of the elderly was at a high level. ( X = 3.53 S.D. = 0.15)

 2. The quality of life of physical was at a medium level ( X = 3.37 S.D. = 0.16) and quality of life of  

psychological, quality of life of social relationships and environment was at a high level. ( X  = 3.57, 3.66 and 3.53,  

respectively and S.D. = 0.14, 0.09 and 0.20, respectively)

  3. Sex, education, occupation, family members, marital status, monthly incomes, personal debt, membership 

of the elderly club, and having care giver were statistical significantly correlated with the quality of life at the .05 

level. (X2= 7.067, 14.719, 19.711,13.044, 6.593, 57.720, 10.828, 41.117 and 32.082, respectively)

 4. Age, marital status, monthly expenses and diseases were not correlated with the quality of life of the  

elderly.
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ จ�านวน 309 คน สุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 

2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า

 1. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 3.53 S.D. = 0.15)

 2. ระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37 S.D. = 0.16) ส่วนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง ( X  = 3.57, 3.66 และ 3.53 ตามล�าดับและ S.D. = 0.14, 0.09 และ 0.20 ตามล�าดับ)

 3.  เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี จ�านวนสมาชกิในครอบครวั สถานะในครอบครวั รายได้ต่อเดอืน ภาระหนีสิ้น การเป็นสมาชกิชมรม

ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (X2 = 7.067, 14.719, 

19.711,13.044, 6.593, 57.720, 10.828, 41.117 และ 32.082 ตามล�าดับ)

 4. อายุ สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดือน และโรคประจ�าตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมี

ประชากรวัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณร้อย

ละ 12 กล่าวคอื ในประชากรทกุๆ 100 คน จะมปีระชากรวยัสงูอายุ

ประมาณ 12 คน และในอนาคตจ�านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิม

มากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวขึ้น ซึ่งหากผู้สูงอายุ 

ครอบครัว หรือผู้ดูแล ขาดความรู้ ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือ

ผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตท่ีผู้สูงอายุจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะลด

ลงไปด้วยนัน่หมายถงึผูส้งูอายตุ้องการเป็นภาระพึง่พงิของครอบครวั 

ชุมชน และสังคม (ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู ้สูงอายุ, 2556) 

ประชากรไทยเพิ่มจาก 26.2 ล้านคน เป็นกว่า 63 ล้านคน ในช่วง 

50 ปีที่ผ่านมา จ�านวนประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) 

เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับเช่นกันจาก 1.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 เป็น

ประมาณ 8.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 โดยสัดส่วนที่เป็นประชากร

สงูอายใุนระยะแรกๆเพิม่ข้ึนอย่างช้าๆ และเริม่เพิม่ในอตัราทีร่วดเรว็

ขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี พ.ศ.2523 และ 

ร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูง

อายุไทย, 2554, หน้า 8) และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 17.5  

ใน พ.ศ. 2563 (ส�านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์, 2555, หน้า  

9) และภายใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) ข้อมูลจากการคาด

ประมาณขององค์การสหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่า เกือบทุก

ประเทศในอาเซียนจะเข้าสู่สังคมสูงวัย กล่าวคือ มีสัดส่วนผู้สูงอายุ

มากกว่าร้อยละ 10 ยกเว้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ส่วนประเทศที่จะอยู ่ในภาวะสูงอายุทางประชากรอย่างเต็มท่ี  

คือ สิงคโปร์ และไทย (ส�านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์, 2555, 

หน้า 28) 

 การเพิม่ขึน้ของประชากรวยัสงูอาย ุท�าให้เกดิปัญหาตามมา 

เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ การที่วัยแรงงาน 

มีรายได้ ไม่เพียงพอกับภาระที่ต ้องแบกรับเล้ียงดูวัยสูงอายุ  

เพราะวัยผู้สูงอายุไม่สามารถท�างานเพื่อหารายได้เหมือนในอดีต 

หรืออาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ มีผลท�า 

ให้อัตราส่วนภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นด้วย (อารดา ธีระเกียรติ

ก�าจร, 2554, หน้า 2) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ได้บัญญัติถึงเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยและหน้าที่ชนชาวไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความ 

ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ และในปี พ.ศ. 2540 

หน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์, 2542, 

หน้า 5)

 คุณภาพชีวิตเป็นนามธรรมที่มีความซับซ้อนหลายมิติ 

สามารถประเมินได้ทั้งทางด้านวัตถุวิสัยและจิตพิสัย ซึ่งแตกต่างกัน

ในแต่ละสังคม และคุณลักษณะของประชากรในแต่ละวัฒนธรรม 
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คุณภาพชีวิตจะเปล่ียนไปตามเวลา สถานท่ี และการรับรู ้ของ 

บุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ อาชีพ ความสนใจ การศึกษา และ

วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัในระบบบรกิารสขุภาพ (กลัยาณ ีทองสว่าง, 

2546, หน้า 1) วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปเพราะ

เกษียณอายุจากการท�างาน มีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมทางสังคม 

ลดลง จากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวผูส้งูอายตุ้องมกีารปรบัตวัอย่าง

มาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมถึง

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายไุด้ ดงันัน้ถ้ามกีารเตรยีมตวัและให้การดแูล 

สุขภาพอย่างเหมาะสม ก็จะท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้ (วิไลพร ข�าวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์, วรารัตน์ ประทานวร-

ปัญญา และจดิาภา ศริปัิญญา, 2554, หน้า 34) จากการเปลีย่นแปลง 

และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ผู ้สูงอายุท่ีสามารถปรับตัวได้ก็จะ 

มีความรู้สึกพึงพอใจในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล (กัลยาณี  

ทองสว่าง, 2546, หน้า 2) การที่ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น

จะต้องประกอบไปด้วย ความพึงพอใจท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ  

สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ต้องการได้รบัการดแูล

เอาใจใส่จากครอบครัว มีความพึงพอใจในการประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ด้วยตนเอง ท�าให้ไม่รู้สึกพึ่งพาคนอื่น ท�าให้รู้สึกว่าตนเองยังมี

คุณค่า จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกาย

ของตนเอง และมีความพึ งพอใจในสภาพเศรษฐกิจและ 

สภาพแวดล้อมทางสงัคม ตามความเหมาะสม (เจษฎา บุญทา, 2545, 

หน้า24) 

 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ของ 

ผู ้สู งอายุที่จะเกิดขึ้นเสียก ่อน เตรียมการดูแลผู ้สู งอายุ ให ้ 

ปรบัตวัเข้ากบัสงัคมได้ เป็นผูส้งูอายทุีเ่ข้มแขง็ พึง่พาตนเองให้ได้มาก 

ที่สุดตลอดจนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่างๆ เหล่าน้ี 

จะเป็นประโยชน์ต ่อความเป็นอยู ่ของผู ้สูงอายุและส่งผลให้ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบล 

เกาะขนนุ เพือ่ให้ได้ข้อมลูพืน้ฐานซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

การด�าเนินงานเกี่ยวกับผู ้สูงอายุ และช่วยเหลือให้การดูแลที่ 

เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

แก่ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุสามารถที่จะด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในต�าบล 

เกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�าบลเกาะขนุนอ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานของการวิจัย
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว สถานะในครอบครัว 

รายได้ต่อเดอืน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนีสิ้น การเป็นสมาชกิชมรม

ผู้สูงอายุ โรคประจ�าตัว ผู้ดูแลยามเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ 

  1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว  

สถานในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน 

การเป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอาย ุโรคประจ�าตวั และผูด้แูลยามเจบ็ป่วย 

  1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน 

สิ่งแวดล้อม

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป จ�านวน 

1,344 คน ในต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ค�านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย

ใช้สตูรของ Taro Yamane ได้กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 309 คน ทีร่ะดบั

ความเชือ่มัน่ที ่95% การสุม่กลุม่ตวัอย่างเป็นการสุม่แบบชัน้ภูมติาม

สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2556
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัย 

ครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว สถานะใน

ครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน การเป็น

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรคประจ�าตัว ผู้ดูแลยามเจ็บป่วย

 ส่วนที ่2 คุณภาพชีวิตผูส้งูอาย ุได้แก่ แบบสอบถามคณุภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ปรับปรุงมาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)  

ซึ่งแปลและปรับปรุงจาก สุวัฒน์ มหัตนิรันด์กุล และคณะ (2540) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบของคณุภาพชวีติ 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคล โดยใช้สถิต ิความถี่ 

และค่าร้อยละ

ปัจจัยส่วนบุคคล

 1. เพศ 

 2. อายุ 

 3. สถานภาพสมรส 

 4. ระดับการศึกษา 

 5. อาชีพ 

 6. จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

 7. สถานะในครอบครัว 

 8. รายได้ต่อเดือน 

 9. รายจ่ายต่อเดือน 

 10. ภาระหนี้สิน 

 11. การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

 12.  โรคประจ�าตัว 

 13. ผู้ดูแลยามเจ็บป่วย

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลเกาะขนุน

 1.  ด้านร่างกาย

 

 2.  ด้านจิตใจ

 3.  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

 4.  ด้านสิ่งแวดล้อม

 2. การวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอาย ุโดยใช้สถติิ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลเกาะขนุนโดยการใช้สถิติ ไค-สแควร์ 

(chi-square)

สรุปผลการวิจัย
 1. สถานภาพส่วนบุคคล

  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง 

ร้อยละ 60.80 และเพศชาย ร้อยละ 39.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

60 - 65 ปี ร้อยละ 26.90 และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 66-70 ปี 

ร้อยละ 23.00 อายุน้อยสุดคือ 60 และอายุสูงสุดคือ 90 ส่วนใหญ่

มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 58.90 รองลงมา คือ หม้าย ร้อยละ 

29.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.70 

รองลงมา คือ ไม่ได้เรียน ร้อยละ 29.10 ส่วนใหญ่ มีอาชีพ

เกษตรกรรม ร้อยละ 27.50 และ น้อยสุด คือ มัธยมศึกษา ร้อยละ 

6.80 ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.10 รองลงมาคือ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

   ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

  ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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รับจ้าง ร้อยละ 28.80 และท่ีน้อยท่ีสุด คือ รับราชการ ร้อยละ  

5.20 มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว อยู่ระหว่าง 3-5 คน ร้อยละ 

67.00 ส่วนใหญ่มสีถานะในครอบครวัเป็นหวัหน้าครอบครวัมากกว่า

ผู้อยู่อาศัย คือ หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 67.30 และผู้อยู่อาศัย 

ร้อยละ 32.70 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001–5,000 บาท  

ร้อยละ 37.20 และ น้อยที่สุดมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000–15,000 

และ 20,000 บาท ร้อยละ 1.30 และ 1.30 ตามล�าดับ รายจ่าย 

ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2,001–5,000 บาท ร้อยละ 43.00 

และที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 10,000–15,000 บาท ร้อยละ 5.20  

ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 66.67 เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 90.90 มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 51.50 ผู้ดูแลเม่ือยาม 

เจ็บป่วย คือ บุตร รองลงมา คือคู่สมรส ร้อยละ 52.10 และ 29.10  

ตามล�าดับ

 2.  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

  คุณภาพชีวติของผู้สูงอายใุนต�าบลเกาะขนุน ด้านร่างกาย

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคมและ

ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับสูง ส่วนในภาพรวมคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายอุยูใ่นระดบัสงู ดงัตาราง 1 ระดบัคณุภาพชีวติวเิคราะห์ตาม

คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายด้าน

 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

ต�าบลเกาะขนุน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ จ�านวนสมาชิก

ในครอบครัว สถานะในครอบครัว รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน  

การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ส่วน อายุ สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดือน และโรค

ประจ�าตวั ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายอุย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตวิเคราะห์ตามคุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายด้าน (n=309)

คุณภาพชีวิต S.D. ระดับคุณภาพชีวิต

1. ด้านร่างกาย 3.37 0.159 ปานกลาง

2. ด้านจิตใจ 3.57 0.142 สูง

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.66 0.092 สูง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.53 0.197 สูง

               คุณภาพชีวิตรวม 3.53 .510 สูง

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลเกาะขนุน (n=309) (ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)

สถานภาพส่วนบุคล Chi-aquare p-value
เพศ 7.067 0.029*
อายุ 11.050 0.087
สถานภาพสมรส 5.685 0.459
ระดับการศึกษา 14.719 0.002*
อาชีพ 19.711 0.001*
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 13.044 0.011*
สถานะในครอบครัว 6.593 0.037*
รายได้ต่อเดือน 57.720 0.000*
รายจ่ายต่อเดือน 5.378 0.680
ภาระหนี้สิน 10.828 0.004*
การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 41.117 0.000*
โรคประจ�าตัว 5.162 0.076
ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย 32.082 0.000*

* p < 0.05
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อภิปรายผล
  การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้อภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี จ�านวนสมาชิกในครอบครวั 

สถานะในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาวะหนี้สิน 

การเป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอาย ุโรคประจ�าตวั และผูด้แูลยามเจบ็ป่วย 

กบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุในต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ภาณุ จันทร์เมือง (2551, หน้า 50) ที่พบว่า เพศมีผลต่อ

การพัฒนาคณุภาพชีวติของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรกิารส่วนต�าบล

ทุ่งลาน อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เช่นเดียวกับงานวิจัย

ของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หน้า 52) ซึ่งพบว่า เพศมีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ซึ่งการศึกษาของ กัลยาณี ทองสว่าง (2546, หน้า 52) กล่าวว่า เพศ

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเคหะชุมชนออเงิน  

ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติ

ก�าจร (2554, หน้า 53) ที่กล่าวว่า เพศเป็นตัวแปรที่ไม่ได้ส่งผลต่อ

ระดบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลต�าบลสเุทพ เช่นเดยีว

กับงานวิจัยของ วาสนา เล่าตง (2555, หน้า 60) ที่พบว่า ผู้สูงอายุ

ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาล

ต�าบลเกาะสีชัง อ�าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน และ 

งานวิจัยของ น�้าผึ้ง ทองศรี (2550, หน้า 53) พบว่า ผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบล หนองบัว จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน

มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน

 2. อายุ ผลการวิจัยพบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้อง 

กับการศึกษาของ น�้าผึ้ง ทองศรี (2550, หน้า 53) ที่พบว่า ผู้สูงอายุ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ที่มีอายุ

ต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  

ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ (2554,  

หน้า 59-60) ซึ่งพบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและ

ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ ต�าบลแหลม

โตนด อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ 

ธาริน สุขอนันต์ (2554, หน้า 240) ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน จงัหวดัชลบุรี 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วีรพงษ์ ยางเดี่ยว (2554, หน้า บทคัดย่อ) 

ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบท 

จังหวัดยโสธร ซึ่งการศึกษาของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หน้า 49) 

พบว่าอายุมีความสัมพันธ ์กับคุณภาพชีวิตผู ้ สูงอายุ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และการศึกษาของวิไลพร ข�าวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์,  

วรารตัน์ ประทานวรปัญญา และจดิาภา ศิรปัิญญา (2554, หน้า 32) 

พบว่า อายุมีความ สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 3. สถานภาพสมรส ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพสมรสไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของผู้สงูอายอุย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สัญญา รักชาติ (2544, หน้า 58)  

ที่พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองและคุณภาพชวีติของผู้สูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น

เดียวกับงานวิจัยของ วาสนา เล่าตง (2555, หน้า 69) พบว่า 

สถานภาพสมรสของผูสู้งอายไุม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัคณุภาพชวีติ

ของผู้สูงอายุ ในเทศบาลต�าบลเกาะสีชัง อ�าเภอเกาะสีชัง จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งการศึกษาของ น�้าผึ้ง ทองศรี (2550, หน้า 53) พบว่า 

สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติก�าจร (2554,  

หน้า 52) ที่พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาล ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เช่นเดียวกับการศึกษาของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หน้า 

49) พบว่า สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะส่วน

บุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และวิไลพร ข�าวงษ์ และ คณะ (2554, หน้า 32) พบว่า สถานภาพ

สมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 4. ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของผู้สงูอายอุย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต์ (2554, หน้า 240) 

ทีพ่บว่า ระดบัการศึกษามคีวามสัมพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ

ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน จงัหวดัชลบรุ ีเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 

วาสนา เล่าตง (2555, หน้า 69) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของ 

ผู ้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

เทศบาลต�าบลเกาะสีชัง อ�าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้การ

ศึกษาของ สัญญา รักชาติ (2544, หน้า 58) ได้พบว่า ระดับการ

ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและ

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัเชยีงใหม่ ในท�านองเดยีวกนัการ

ศึกษาของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, หน้า 50) พบว่า ระดับการศึกษา

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

การศึกษาของ วิไลพร ข�าวงษ์ และคณะ (2554, หน้า 32) พบว่า 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งขัดแย้ง

กับผลการศึกษาของ น�้าผึ้ง ทองศรี (2550, หน้า 53) ที่พบว่า ระดับ

การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต



Journal of Rajanagarindra July - December  2016       139

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจันทบรุ ีและ

การศึกษาของ ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร  

ทรงศิริ (2554, หน้า 54) พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของ 

ผู้สูงอายุ ต�าบลแหลมโตนด อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 5.  อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายอุย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคล้องกบั

การศึกษาของ ภาณุ จันทร์เมือง (2551, หน้า 48) ที่พบว่า อาชีพมี

ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริการ 

ส่วนต�าบลทุ่งลาน อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เช่นเดียวกับ

การศึกษาของ ธาริน สุขอนันต์ (2554, หน้า 240) ที่พบว่า อาชีพมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

บ้านสวน จังหวัดชลบุรี ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ วาสนา เล่าตง 

(2555, หน้า 69) ที่พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพ

ชวิีตของผูส้งูอายใุนเทศบาลต�าบลเกาะสีชงั อ�าเภอเกาะสีชงั จงัหวดั

ชลบุรี และปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร  

ทรงศริ ิ(2554, หน้า 54) พบว่า อาชพี ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิตและความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ 

ต�าบลแหลมโตนด อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 6.  จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า จ�านวน

สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงขัดแย้งกับการศึกษาของ ปุญญพัฒน์ 

ไชยเมล์ บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ (2554, หน้า 54)  

ที่พบว่า จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวิตและความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ 

ต�าบลแหลมโตนด อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 7.  สถานะในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า สถานะใน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ 

  8.  รายได้ต่อเดอืน ผลการวิจยัพบว่า รายได้ต่อเดอืน มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาณุ จันทร์เมือง (2551, หน้า 48) 

ที่พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริการส่วนต�าบลทุ่งลาน อ�าเภอคลอง

หอยโข่ง จังหวัดสงขลา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิไลพร ข�าวงษ์ 

และ คณะ (2554, หน้า 32) ที่พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ซึ่งการศึกษาของ วีนัส วัยวัฒนะ (2550, 

หน้า 49) พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

ผู ้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการศึกษาของ อารดา  

ธีระเกียรติก�าจร (2554, หน้า 52) พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต�าบลสุเทพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่นเดียวกับการศึกษาของ  

ของ สญัญา รกัชาต ิ(2544, หน้า 58) ทีพ่บว่า รายได้มคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในจงัหวดัเชียงใหม่ และพจนา ศรเีจรญิ (2544, หน้า 82) พบว่า ราย

ได้มคีวามสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุในสมาคมข้าราชการนอก

ประจ�าการในจังหวัดเลย

 9.  รายจ่ายต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า รายจ่ายต่อเดือน 

ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ 

  10. ภาระหนี้สิน ผลการวิจัยพบว่า ภาระหนี้สินมีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พจนา ศรีเจริญ (2544, หน้า 81)  

ที่พบว่า ภาระหน้ีสินมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ  

ในสมาคมข้าราชการนอกประจ�าการในจังหวัดเลย และการศึกษา

ของ อาคม ปฐมสีมากุล (2551, หน้า 109-111) พบว่า ภาระหนี้สิน

มผีลต่อระดบัคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลด่านช้าง 

อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  11. การเป็นสมาชิกชมรมผู ้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า  

การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

พจนา ศรีเจริญ (2544, หน้า 77) ที่พบว่า การเป็นสมาชิกชมรม 

ผู ้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ในสมาคม

ข้าราชการนอกประจ�าการในจงัหวดัเลย และธารนิ สุขอนนัต์ (2554, 

หน้า 240) พบว่า การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชวีติของผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน จงัหวดัชลบุรี

  12. โรคประจ�าตวั ผลการวจิยัพบว่า โรคประจ�าตวั ไม่มคีวาม

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

  13. ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลเมื่อ 

ยามเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

  จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุในต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้

  ข้อเสนอแนะในการน�าวิจัยไปใช้

 1. หน่วยงานภาครฐัและองค์กรส่วนท้องถิน่ ควรมส่ีวนร่วม

ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทั้งทางด้าน
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ร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

  2.  ควรสนบัสนนุให้ครอบครวัมส่ีวนร่วมในการดูแลผูส้งูอายุ

ในทุกๆ ด้าน

  3.  การพัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายดุ้านร่างกายให้ดีขึน้ 

ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ โดยการมส่ีวนร่วมของผู้สูงอายุ

ในการจัดกิจกรรม เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

  4. ควรมีการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจกรรมของ

ชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการพบปะ 

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท�ากิจกรรมร่วมกัน

  5.  จัดให้ชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม 

ผู้สูงอายุอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในต�าบล 

เกาะขนุน ควรมีการศึกษาในพื้นที่ต�าบลอื่นๆ เป็นการแลกเปล่ียน 

แล้วน�าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกัน และน�าข้อมูลที่ได้มาใช ้

ในการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ต่อไป

  2. ควรมีการศึกษาโดยการเจาะลึกในบางประเด็น เช่น 

ความต้องการของผู้สูงอายุ ปัญหาผู ้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ โดยเจาะลึกในบางประเด็น เช่น ปัญหาของผู้สูงอายุใน

ชมุชน ความต้องการของผูส้งูอาย ุเพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  4. ควรมีการวิจัยโดยการน�าเอาทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการ

ทดลอง เช่น แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัแรงสนับสนนุทางสงัคม แบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นต้น

  5. ควรมกีารศกึษารปูแบบการด�าเนนิชวีติ และคุณภาพชวีติ

ของผู้สูงอายุในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบการ

พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีเ่หมาะสม และเพือ่ใช้ประกอบการ

วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตรงตามความต้องการของ 
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