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บทคัดย:อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวั ดนนทบุรี 2) เพื่ อศึ กษาความแตกต8า งของคุณภาพชีวิ ตผู สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จั งหวั ด
นนทบุรี จําแนกตามลักษณะป9จจัยส8วนบุคคล โดยกลุ8มตัวอย8างที่ใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป=นแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจง
ค8าความถี่ ค8ารอยละ ค8าเฉลี่ย ส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค8าที และ การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว ผลการวิจัยพบว8า 1) ระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู8ในระดับมาก
เมื่อพิจ ารณารายดาน พบว8 า ดานสภาพแวดลอม มี ค8า เฉลี่ย สูงสุด รองลงมา ดานความสั มพั นธทางสั งคม
ดานจิตใจ และดานร8างกาย ตามลําดับ 2) ป9จจัยส8วนบุคคล ไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ที่แตกต8างกันมีระดับคุณภาพชีวิตไม8แตกต8างกัน
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต,ผูสูงอายุ,เทศบาลนครนนทบุรี
Abstract
The objective of this study was 1) to study the level of the quality of life of the
elderly persons in Nonthaburi Municipality, Nonthaburi Province, and 2) to study difference
of quality of life of the elderly persons in Nonthaburi Municipality, Nonthaburi Province by
separate personal factors. The 400 elderly persons in the zone of Nonthaburi Municipality
are the samples used in the research. The questionnaire is used as an instrument in the
research; and frequency distribution, percentage, mean of standard deviation, T-test and Ftest are used in data analysis. The finding of the research results indicated that: 1) the
overall level of the quality of life of the elderly persons in Nonthaburi Municipality,
Nonthaburi Province, was in high level. Upon consideration on individual aspects, the finding
indicated the highest mean in environment, and the secondary mean in social relationship,
mind and body, respectively, and 2) the different personal factors such as sex, age,
educational level, occupation, and income had indifferent level of the quality of life.
Keywords: Quality of Life, Elderly Persons, Nonthaburi Municipality
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บทนํา
จากสั ง คมไทยในป9 จ จุ บั น พบว8 า ประเทศไทยมี จํ า นวนประชากรผู สู ง อายุ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รอยละ 17
เป=นอันดับสองของอาเซียนที่รองจากประเทศสิงคโปร และจะมีแนวโนมว8าประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่ ง สถานการณการสู ง อายุ ข องประชากรไทย พบว8 า ประเทศไทยไดกาวสู8 สั ง คมสู ง อายุ แ ลวมาตั้ ง แต8 ปi
พ.ศ. 2548 และกําลังจะกาวเขาสู8สังคมสูงอายุโดยสมบูรณในปi พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายความว8า สังคมที่มีผูสูงอายุ
60 ปiขึ้นไป มากกว8ารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรผูสูงอายุ 65 ปiขึ้นไปมากกว8ารอยละ 14
และจากการคาดการณ ในปi พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะกาวสู8สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ การที่มีผูสูงอายุ
มากกว8ารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปiขึ้นไปมากกว8ารอยละ 20 (สถานการณ
ผูสูงอายุไทย, 2560)
ดังนั้น การที่ มีป ระชากรกลุ8มผู สูงอายุเ พิ่มมากขึ้น ทํ าใหส8 งผลต8อโครงสรางประชากรของประเทศ
ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป คื อ การที่มีอัต ราส8ว นของผูสู งอายุที่เพิ่ มสู งขึ้ น ในขณะที่ อัต ราส8 วนจํา นวนประชากรวั ย
แรงงานที่เริ่มลดลงและนําไปสู8ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม จึงทําใหผูสูงอายุตองมีความรับผิดชอบต8อ
ตนเองมากขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยู8ได อีกทั้ง องคกรปกครองส8วนทองถิ่นถือว8าเป=นหน8วยงานสําคัญที่มี
ภารกิจในการส8งเสริมคุณภาพชีวิต การดูแล การสงเคราะหใหกับผูสูงอายุในการจัดบริการสาธารณะ สรางการ
มีส8วนร8วม การใหบริการทางดานสาธารณสุขและการส8งเสริมสุขภาพใหกับประชาชนในพื้นที่ใหเป=นไปตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนั้น องคกรปกครองส8วนทองถิ่น จึงมีบทบาทในการสนับสนุน ส8งเสริมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเนนใหเกิดความเท8าเทียมและความเสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ทุกระดับ และนํ าไปสู8 คุณภาพชีวิ ตที่ดีของผู สูงอายุในทุกมิติ เพื่อเป=น การลดภาระการพึ่งพิ งทางสังคมของ
ผูสูงอายุ
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป=นองคกรปกครองส8วนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ8มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
38.9 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ ติดต8อกับ กรุงเทพมหานครที่ ครอบคลุ ม 5 ตํา บล 93 ชุมชน ซึ่ งมีจํานวน
ประชากรที่อาศัยอยู8ทั้งหมด 256,346 คน ซึ่งทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองอย8างรวดเร็ว และจากการสํารวจ
ขอมูลพบว8า จํานวนประชากรผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีคิดเป=นรอยละ 18.6 ซึ่งสูงกว8าเกณฑ
ที่กําหนดไวรอยละ 14 ซึ่งอาจกล8า วไดว8าเทศบาลนครนนทบุรีไดเขาสู8สังคมสูงวั ยตามเกณฑที่กําหนดของ
สหประชาชาติ ไ ปแลวที่ มี จํ า นวนประชากรผู สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ จํ า นวนประชากรช8 ว งวั ย อื่ น
(มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร, 2558) ซึ่ งก8 อใหเกิ ด ผลกระทบต8 อ การเปลี่ ย นแปลงทางดานการสาธารณสุ ข
สิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวทางดานงบประมาณ การบริหารจัดการในดานต8าง ๆ
การบริการสาธารณะ สิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ ที่ไม8ครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งจํานวนประชากร
ผูสู งอายุ ที่มีจํา นวนเพิ่ มสูงขึ้ น จึ งส8 งผลทํ าใหเกิด ป9 ญ หาดานต8 า ง ๆ เช8 น ป9 ญ หาทางดานสั งคม เศรษฐกิ จ
สุ ข ภาพ ร8 า งกาย จิ ต ใจ การขาดรายไดต8 อ การดํ า รงชี พ และรวมถึ งผู สู งอายุ ถู กทอดทิ้ ง ใหอยู8 เ พี ย งลํ า พั ง
ถูกละเลยขาดที่พึ่งและคนดูแลที่อาจจะนําไปสู8ผลกระทบต8อคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได
ดวยเหตุผลดังกล8าวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHO, 1993)
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก8 ดานร8 างกาย ดานจิตใจ ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธทางสังคม
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหกับหน8วยงานที่เกี่ยวของหรือหน8วยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับผูสูงอายุในการกําหนดเป=นนโยบายในการแกไขป9ญหา ตลอดจนการพัฒนาการดําเนินงานดานต8าง ๆ
ในการยกระดับคุ ณภาพชี วิตผูสูงอายุและเป=นการเตรียมความพรอมที่จะกาวเขาสู8สังคมสูงอายุที่มีจํานวน
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ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตต8อไป ซึ่งผูวิจัยคาดหวังว8าในการศึกษาครั้งนี้จะเป=นประโยชน ต8อหน8วยงานที่
เกี่ยวของในการนํามาพัฒนาในการส8งเสริมการดูแลช8วยเหลือผูสูงอายุในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคDการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อศึ กษาความแตกต8า งของคุณภาพชีวิ ตผู สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จังหวัด นนทบุ รี
จําแนกตามลักษณะป9จจัยส8วนบุคคล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ8มตัวอย8าง
ประชากรที่ ใชในการวิจัย ครั้ งนี้ ไดแก8ผู สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จํา นวน 36,435 คน
(กองพัฒนาและส8งเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรมส8งเสริมการปกครองทองถิ่น. 2561)
กลุ8มตัวอย8างที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก8 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ8มตัวอย8าง
โดยใชสูตรของ ทาโร8 ยามาเน8 (Taro Yamane, 1973) ไดกลุ8มตัวอย8างจํานวน 400 คน เพื่อทําการศึกษาขอมูล
เชิงปริมาณ
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได
2.2 ตั ว แปรตาม คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู งอายุ ในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ไดแก8
ดานร8างกาย ดานจิตใจ ดานสภาพแวดลอม และ ดานความสัมพันธทางสังคม
3. ขอบเขตเวลา
ระหว8างเดือน มีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป=นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ และความแตกต8 างของคุ ณภาพชีวิ ตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุ รี จําแนก
ตามลักษณะป9จจัยส8วนบุคคล
2. ขั้นตอนการทําวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ผู ศึ กษาไดใชวิ ธีการเลือกสุ8 มตั วอย8 า งแบบบั งเอิญ (Accidental sampling)
จากกลุ8มตัวอย8างที่เป=นผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน โดยใชสูตรของ
ทาโร8 ยามาเน8 (Taro Yamane, 1973) และทําการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ไดแก8 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป=นแบบสํารวจรายการ
(Checklist) และตอนที่ 2 คําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก8 ดานร8างกาย ดานจิตใจ ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธทางสังคม เครื่องมือแบบสอบถาม
เป=นแบบลักษณะแบบเลือกตอบ (Checklist) ลักษณะคําถามปลายป|ดแบบมาตรฐานส8วนประมาณค8า (Rating
scale) 5 ระดับ

754

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยแจกแบบสอบถามใหกับ
ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในระหว8างเดือน มีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562
จํานวน 400 ชุด ขอมูลที่นํามาศึกษาไดมาจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิจัยที่มีคุณภาพ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท8าน และนําไปทดลองใชกับกลุ8มผูสูงอายุที่มี
ความคลายคลึงกับกลุ8มตัวอย8างจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค8าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค8าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท8ากับ 0.86
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาวรรณกรรม วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และบทความต8าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
4. การวิเคราะหขอมูล
นํ า แบบสอบถามมาตรวจนั บ คะแนนตามเกณฑที่ กํ า หนดไว และนํ า ค8 า ที่ ไ ดมาประมวลขอมู ล
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร โดยมีขั้นตอนการประมวลผล ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใชในการทดสอบกลุ8มตัวอย8าง ดังนี้
1) ค8าความถี่ (Frequency) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบส8วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และส8 วนที่ 2 ขอมู ลคุณภาพชีวิ ต
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2) ค8ารอยละ (Percentage) ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามส8วนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
3) ค8 า เฉลี่ ย (Mean) ใชสํ า หรั บ การวิ เ คราะหขอมู ล จากแบบสอบถามส8 ว นที่ 2 ระดั บ
ความคิดเห็น คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4) ค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใหสําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ส8วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference statistic) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้
1) การทดสอบโดยใช8ค8าสถิติวิเคราะหค8า t-test (Independent sample t-test) เปรียบเทียบ
ค8าเฉลี่ยกลุ8มตัวอย8างที่ 2 กลุ8ม เป=นอิสระต8อกัน ไดแก8 เพศ และ อายุ
2) วิเคราะห F-test (Independent sample F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One –way Analysis of Variance) ไดแก8 ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ถาหากว8าผล
การทดสอบมีความแตกต8างอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติและจะตองทําการทดสอบเป=นรายคู8ต8อไปเพื่อดูว8ามีคู8
ใดบางที่แตกต8างกันโดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการวิจัย
ไดสังเคราะหจากแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 400 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
ผูสู งอายุ ในเขตเทศบาลนนทบุ รี และความแตกต8 า งของคุ ณภาพชี วิต ผู สู งอายุ ในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามลักษณะป9จจัยส8วนบุคคล ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาไว ดังนี้

755

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ป9จจัยส8วนบุคคล ไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบว8า ผูตอบแบบสอบถามส8วนใหญ8
เป= น เพศหญิ งจํ า นวน 205 คน คิ ด เป= น รอยละ 51.2 และเพศชายจํ า นวน 195 คน คิ ด เป= น รอยละ 48.8
ตามลําดับ โดยส8วนใหญ8อายุต่ํากว8า 70 ปiบริบูรณ จํานวน 221 คน คิดเป=นรอยละ 55.3 มีระดับการศึกษา
ส8วนใหญ8จบการศึกษาระดับต่ํากว8าชั้นประถมศึกษา จํานวน 156 คน คิดเป=นรอยละ 39.0 ส8วนใหญ8มีอาชีพ
คาขาย จํ า นวน 140 คน คิด เป=น รอยละ 35.0 และส8 วนใหญ8 มีร ายไดต8อเดือน 5,001-10,000 บาทขึ้น ไป
จํานวน 217 คน คิดเป=นรอยละ 54.3
ผลการวิเ คราะหคุ ณภาพชีวิ ตผู สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จั งหวัด นนทบุ รี ดานร8 างกาย
โดยภาพรวมอยู8 ใ นระดั บ มาก (ค8 า เฉลี่ ย 3.78) และเมื่ อ พิ จ ารณารายขอพบว8 า ความรู สึ ก พึ ง พอใจกั บ
การนอนพักผ8อนวันละ 6-8 ชั่วโมงต8อวัน มีค8าเฉลี่ยสูงสุด (ค8าเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือ ความรูสึกพึงพอใจกับ
ภาวะสุขภาพ เช8น การมีร8างกายที่สมบูรณ ไม8มีโรคประจําตัว (ค8าเฉลี่ย 3.82) การไดรับการดูแลเอาใจใส8จาก
สมาชิกครอบครัวเมื่อยามเจ็บป„วย (ค8าเฉลี่ย 3.74) สามารถดํารงชีวิตโดยไม8พึ่งพาบุคคลอื่น (ค8าเฉลี่ย 3.73)
และความรูสึกพึงพอใจกับการหายใจไดเป=นอย8างดีโดยไม8หอบเหนื่อย มีค8าเฉลี่ยนอยที่สุด (ค8าเฉลี่ย 3.67)
ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะหคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ดานจิ ต ใจ
โดยภาพรวมอยู8 ในระดั บ มาก (ค8 า เฉลี่ ย 3.97) เมื่ อพิ จ ารณารายขอ พบว8 า สามารถจั ด การกั บ ความเหงา
ความเศรา ความวิตกกังวลได มีค8าเฉลี่ยสูงสุด (ค8าเฉลี่ย 4.02) รองลงมาคือ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เรื่องราวต8าง ๆ ได (ค8าเฉลี่ย 3.93) ไดมีโอกาสพักผ8อนคลายเครียดกับตัวเองหรือคนในครอบครัว (ค8าเฉลี่ย
3.91) มีความสุข ความสงบ และความหวังในชีวิต (ค8าเฉลี่ย 3.63) และมีความคิด ความจําและสมาธิในการ
ตัดสินใจที่จะเรียนรูเรื่องราวต8าง ๆ มีค8าเฉลี่ยนอยที่สุด (ค8าเฉลี่ย 3.49) ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะหคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี
ดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยู8 ใ นระดั บ มาก (ค8 า เฉลี่ ย 4.17) และเมื่ อ พิ จ ารณารายขอ พบว8 า
มีความรูสึกปลอดภัยต8อการดํารงชีวิตในชุมชนมีค8าเฉลี่ยสูงสุด (ค8าเฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ มีการเดินทางที่
สะดวกรวดเร็ว เช8น รถโดยสารประจําทาง และสภาพแวดลอมในชุมชนมีความ ร8มรื่น มีที่พักผ8อนหย8อนใจ เช8น
สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ (ค8าเฉลี่ย 4.18) มีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมในชุมชน เช8น อากาศ กลิ่น
การจัดการขยะ (ค8าเฉลี่ย 4.17) และความพึงพอใจกับสภาพบานเรือนที่อาศัยอยู8ในป9จจุบัน มีค8าเฉลี่ยนอย
ที่สุด (ค8าเฉลี่ย 4.12) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดานความสัมพันธ
ทางสังคม โดยภาพรวมอยู8ในระดับมาก (ค8าเฉลี่ย 4.12) และเมื่อพิจารณารายขอพบว8า มีความพึงพอใจและได
เขาร8วมกิจกรรมที่ทางชุมชนหรือเทศบาลจัดขึ้น มีค8าเฉลี่ยสูงสุด (ค8าเฉลี่ย 4.27) รองลงมาคือ ไดรับโอกาส
ทางดานสังคมและไดมีส8วนร8วมอย8างเท8าเทียม (ค8าเฉลี่ย 4.21) สามารถเขากับผูอื่นไดเป=นอย8างดีมีปรับตัวและ
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนบานหรือคนในชุมชน (ค8าเฉลี่ย 4.07) และไดรับความสุขจากคนในครอบครัวใน
การดูแลเอาใจใส8มีค8าเฉลี่ยนอยที่สุด (ค8าเฉลี่ย 3.97) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว8 า ป9 จ จั ย ส8 ว นบุ ค คล ไดแก8 เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
และรายไดของผู สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ แ ตกต8 า งกั น มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ไม8แตกต8างกัน
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อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูวิจัยได
อภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
1) ป9จจัยส8วนบุคคล ไดแก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่แตกต8างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
ไม8แตกต8างกันซึ่งไม8เป=นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2) ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
อยู8ในระดับมาก ไดแก8 คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม คุณภาพชีวิต
ดานจิตใจ และคุณภาพชีวิตดานร8างกาย ซึ่งเป=นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จากผลการศึกษาพบไดว8าผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความพึง
พอใจต8อสภาวะสุขภาพการที่มีร8างกายที่สมบูรณการไม8มีโรคประจําตัวเพราะไดรับการดูและจากบุตรหลาน
และคนในครอบครัว มีสภาพแวดลอมและความเป=นอยู8ที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยที่เอื้อต8อการเดินทาง
ที่สะดวก สามารถดํารงชีวิตอยู8ไดโดยไม8ตองพึ่งพาบุคคลอื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต8าง ๆ ได
การที่ผูสูงอายุมีส8วนร8วมกิจกรรมต8าง ๆ ในสังคมและชุมชนจะทําใหผูสูงอายุไดพบปะกับบุคคลอื่นและเป=นที่
ยอมรับจากเพื่อนบานและคนในชุมชนเพื่อเป=นการสรางความสัมพันธระหว8างผูสูงอายุกับคนทุกวัยจะทําให
ผูสูงอายุรูสึกว8าตนเองมีค8า และขจัดความเหงาใหแก8ผูสูงอายุได รวมทั้งการไดรับความช8วยเหลือจากคนสังคม
หรือหน8วยงานที่เกี่ยวของ การไดรับสวัสดิการแห8งรัฐที่ทั่วถึง เช8น หลักประกันรายไดผูสูงอายุ หลักประกัน
สุขภาพ และสิทธิการรักษาต8าง ๆ เพื่อเป=นการยกระดับและนําไปสู8คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สอดคลอง กับแนวคิดของ UNESCO (1978) ไดกล8าวไวว8า คุณภาพชีวิต คือ ความรูสึกของความ
เป=นอยู8ที่น8าพอใจ และมีความสุขต8อองคประกอบต8าง ๆ ของชีวิตที่มีส8วนสําคัญต8อบุคคลนั้น ซึ่งจะชี้ใหเห็นว8า
ป9จจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ไดแก8 สุขภาพ อนามัย การศึกษา สภาพแวดลอม ทรัพยากร รายได
อาคารและที่อยู8อาศัย
สอดคลองกับแนวคิดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก WHO (1993) ที่กําหนดไวว8า คุณภาพชีวิต
เป=นสถานะความเป=นอยู8ในการรับรูของคุณภาพชีวิตของแต8ละบุคคลที่จะส8งผลต8อเป…าหมายและความคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยแบ8งออกเป=น 4 ดาน ประกอบดวย ดานร8างกาย คือ การรับรูทางสภาพร8างกายของ
บุคคลที่มีผลต8อชีวิตประจําวัน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดานจิตใจ คือ การรับรูถึงสภาพ
จิตใจของตนใจทั้งทางบวกและทางลบที่ส8งผลต8อตนเองทางดานความคิด ความสามารถ ความจํา และสมาธิ
ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรูความสัมพันธระหว8างตนเองกับบุคคลอื่นในการใหความช8วยเหลือ
การไดรั บ จากสั ง คม และการเป= น ผู ช8 ว ยเหลื อ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คมอี ก ดวย และ ดานสิ่ ง แวดลอม คื อ
การรับรูถึงสิ่งแวดลอมที่ส8งต8อการดําเนินชีวิต ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต
สอดคลองกั บ แนวคิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ วิ ภ าพร มาพบสุ ข (2550) ไดกล8 า วว8 า คุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ
ความรูสึกความเป=นอยู8ที่น8าพอใจ มีความพอใจกับองคประกอบต8าง ๆ ที่มีส8วนสําคัญต8อบุคคลโดยมีป9จจัยของ
คุณภาพชีวิตหลายอย8างที่มีความเชื่อมโยงกัน เช8น สุขภาพ การศึกษา รายได ที่อยู8อาศัย สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากร
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร โพธินาม และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาผูสูงอายุไทย : บริบท
ของจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว8า คุณภาพชีวิตผูสูงอายส8วนใหญ8อยู8ในระดับดี มีความพึงพอใจในชีวิต
และสุขภาพทั่วไปที่อยู8ในเกณฑดีมาก และป9จจัยที่มีผลต8อคุณภาพชีวิต คือ การมีส8วนร8วม การเห็นคุณค8าใน
ตัวเอง และรายได เมื่อพิจารณาดานความสุข พบว8า ผูสูงอายุมีระดับของความสุขในระดับสูง คือ การเห็น
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คุณค8าในตนเอง การเป=นสมาชิกของชมรม การเขาร8วมชมรม และไดรับสิทธิประโยชนต8าง ๆ จากหน8วยงาน
ภาครัฐ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาป9จจัยในดางต8าง ๆ ที่ส8งผลต8อคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เช8น ดานการส8งเสริมอาชีพ
แรงงาน การส8งเสริมอาชีพหลังวัยเกษียณ ดานการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งเป=นสิ่งที่สําคัญต8อ
สังคมที่กาวเขาสู8สังคมสูงวัย
2. ควรมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูสูงอายุที่อาศัย
ในพื้นที่ดังกล8าว เพื่อใหทราบถึงป9ญหาและความตองการอย8างแทจริงเพื่อนําขอมูลที่ไดไปเป=นประโยชนใน
การศึกษาครั้งต8อไป
3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในพื้นที่อื่น ๆ ในระดับทองถิ่น ใหกวางมากขึ้นเพื่อหาความ
แตกต8างและไดขอมูลที่หลากหลายที่จะเป=นประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบต8อไป
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