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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จังหวัดนครราชสีมา	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และสถานภาพสมรส	และ	3)	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 400	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบโควตา	 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ	์

จ�านวน	30	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้	คือ	แบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถาม	โดยการแจกแจงความถี	่ค�านวณค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ทดสอบค่าที	(t-test)	

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One	Way	ANOVA)	ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’s)	และสรุปแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากการสัมภาษณ์	โดยท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นความเรียง	ผลการวิจัย

พบว่า	

	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยภาพรวมอยู่													

ในระดับปานกลาง	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	พบว่า	ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	ที่มีอายุและสถานภาพสมรสต่างกัน	มีคุณภาพ

ชีวิตแตกต่างกัน	 ส่วนผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 ที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน					

ทีร่ะดับนัยส�าคญัทางสถติิ	0.05	แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายพุืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอจกัราช	

จังหวัดนครราชสีมา	 ด้านที่อยู่อาศัย	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�าหรับผู้สูงอายุ	 ด้านสังคม	

องค์การบริหารส่วนต�าบลและประชาชนในชุมชน	 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�าคัญต่างๆ	 โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม									

ในกิจกรรมเป็นครอบครัว	ด้านสุขภาพอนามัย	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	 โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้หรือการจัดกิจกรรม	 ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด										

โดยต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 ด้านนันทนาการ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของ								

ผูส้งูอายท่ีุมคีวามสามารถในการเล่านทิานพืน้บ้าน	ในอ�าเภอจกัราช	จงัหวดันครราชสมีา	ด้านความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจัง
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ABSTRACT 
	 This	 research	 aimed	 to	 1)	 study	 quality	 of	 life	 of	 elderly	 living	 in	 Subdistrict	 Administrative																										

Organizations	(SAO),	Chakkarat	District,	Nakhon	Ratchasima	Province,	2)	compare	the	quality	of	life	classified	

by	gender,	age	and	marital	status,	and	3)	study	guidelines	for	the	quality	of	life	development.	Samples	were	

400	elderlies	obtained	by	Quota	Sampling	Method	and	30	informants	for	interviewing	selected	by	Purposive	

Sampling	Method.	Questionnaire	and	structured	interview	form	were	the	research	tools.	Data	were	analyzed	

using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	One	Way	ANOVA	using	Scheffe’	test.	The	

guidelines	were	concluded	by	content	analysis,	while	data	were	concluded	by	descriptive	analysis.	

The	results	revealed	that:	

	 Overall,	 quality	 of	 life	 of	 the	 elderly	was	 at	moderate	 level.	 The	 elderly	with	different	 age	 and												

marital	 status	 has	 different	 quality	 of	 life	 while	 there	 is	 no	 different	 when	 compared	 with	 gender,																						

statistically	significant	at	level	of	0.05.	The	guidelines	for	quality	of	life	development	were	as	following:	

Residence	aspect,	SAO	should	support	the	improvement	of	pathways	for	the	elderly.	Social	aspect,	SAO	

and	communities	should	provide	family	activities	on	important	days	and	invite	the	elderly	to	participate	in.	

Health	 and	 sanitation	 aspect,	 SAO	 should	 cooperate	with	 Subdistrict	 Health	 Promotion	 Hospitals	 in																			

regularly	educating	or	providing	activities	for	elderly	who	addicted	to	drugs.	Recreation	aspect,	SAO	should	

promote	and	support	the	local	tradition	for	elderly	who	has	got	talents	in	folktale	telling.	Self-esteem	aspect,	

SAO	should	arrange	activities	on	how	to	take	care	of	elderly	in	the	family.

Keyword :	guidelines	for	development,	quality	of	life,	elderly,	Subdistrict	Administration	Organization		

บทน�ำ 
	 ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยก�าลัง	

เผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร											

สูงอายุ	 (อายุ	 60	 ปีขึ้นไป)	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้มีการเตรียม	

ความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร	์							

หน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามแผน														

ผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	2545-2564)	 เนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศมีความ

สัมพันธ์ต่อกัน	 และส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุหลายประการ	 ทั้งด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านการ

ศึกษา	ด้านความมั่นคงของรายได้	และการท�างาน	ด้านสังคม

และวัฒนธรรม	ด้านสวัสดิการสังคม	 (คณะกรรมการผู้สูงอายุ

แห่งชาต	ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	

2553,	 น.	 1)	 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่	 60-70	 ปี	 มีการ

เปลีย่นแปลงสภาวะทางกายภาพ	และสรรีะวทิยาเปลีย่นแปลง

ไปไม่มาก	สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เป็นส่วนใหญ่	ส่วนผูม้อีาย	ุ

80	 ปีขึ้นไป	 มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและ										

สรีระวิทยาอย่างเห็นได้ชัดเจน	 มีความบกพร่องในการดูแล

ตนเอง	 จ�าเป็นต้องมีการดูแลจากบุคคลอื่นทดแทนในส่วนที่

พร่องไป	 (บรรลุ	 ศิริพานิช,	 2540,	 น.	 8)	 เน่ืองจากผู้สูงอายุ							

ส่วนใหญ่มกัมปัีญหาเกีย่วกบัความเสือ่มในด้านต่างๆ	และหาก

ต้องเผชิญกับการอยู่โดยล�าพังจะยิ่งท�าให้เกิดความเครียด													

มีผลต่อสุขภาพจิต	 (ดวงใจ	 เปลี่ยนบ�ารุง,	 2540,	 น.	 25-30)		

จากการเพิ่มจ�านวนของผู้สูงอายุ	 ส่งผลกระทบให้ผู้สูงอาย	ุ							

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมท้ังด้านร่างกาย										

ด้านจิตใจ	ด้านอารมณ์	และด้านสงัคม	เช่น	ผูส้งูอายตุ้องเปลีย่น

บทบาทจากผูใ้ห้มาเป็นผูร้บั	จากผูร้บัมาเป็นผูต้าม	บทบาทและ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุลดน้อยลง	ท�าให	้							

ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดลง	 รวมไปถึงการขาดองค์กร

หรือระบบท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	นอกจากนี้สภาพสังคม

มกีารขยายตวัและเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว	วถิชีีวติของบคุคล

จงึเปลีย่นไปเพือ่ปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคม	โครงสร้าง

ครอบครวัแต่เดมิเป็นครอบครวัขยายกลายเป็นครอบครวัเดีย่ว

มากขึน้	คนหนุม่สาวสมยัใหม่เมือ่แต่งงานมกัจะแยกครอบครัว

ไปอยู ่ต่างหาก	 ท�าให้พ่อแม่ที่สูงอายุต้องอยู ่กันตามล�าพัง	

(กุหลาบ	รัตนสัจธรรม	และ	คณะ,	2535,	น.	10-11)	

	 อ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีประชากรท้ังส้ิน	

66,848	 คน	 จากพื้นที่รับผิดชอบ	 8	 ต�าบล	 109	 หมู่บ้าน																
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มีจ�านวนผู้สูงอายุ	 8,392	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 12.62	 ของ

ประชากรผู้สูงอายุในอ�าเภอจักราชทั้งหมด	 (ส�านักทะเบียน

อ�าเภอจกัราช	จงัหวัดนครราชสมีา	ข้อมลู	ณ	วนัที	่15	สงิหาคม	

2556)	 และมีแนวโน้มว่าจ�านวนผู ้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกป	ี										

โดยในปีงบประมาณ	 2557	 จะมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอีก	 จ�านวน												

618	 ราย	 ตรวจสอบจากจ�านวนผู้สูงอายุที่ขอข้ึนทะเบียนไว้							

รอรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ	

2557	(งานพัฒนาชุมชน	ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา	ข้อมูล	ณ	วันที่	27	

ธันวาคม	 2556)	 จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงสร้าง

ประชากรผู้สูงอายุ	จ�าเป็นต้องมีการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตอย่างแน่นอน	 ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 มีนโยบาย							

ด้านผู้สูงอายุเพียง	 2	 นโยบาย	 ได้แก่	 นโยบายสงเคราะห์เงิน

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย	ุและนโยบายวนัผูส้งูอายแุห่งชาติ	(ข้อบญัญติั	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 2556	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา)	

แสดงให้เห็นว่านโยบายด้านคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุมีน้อย												

ตรงกันข้ามกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะได้รับการ

พิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เป็นอันดับแรก	

ท้ังนี้เป็นเพราะสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จักราช	 ยังมองไม่เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาและไม่ทราบ

ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 จึงให้ความส�าคัญกับ

คุณภาพชี วิตของผู ้สู งอายุ ในระดับต�่ ามาก	 (นายเชื้ อ																							

เรียมริมมะดัน,	 2558,	 สัมภาษณ์)	 เพื่อเป็นการพัฒนางาน											

ทีท่�าอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสุด	และให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

หน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามแผน													

ผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-2564)	

	 การที่ประชาชนหรือบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงเพียงอย่าง

เดียว	แต่ขึน้อยูก่บัหลาย	ๆ 	องค์ประกอบด้วยกนั	ผูว้จัิยประยกุต์

ใช้แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต	 (Morris,	 1979	 อ้างถึงใน	

ทองหล่อ	เดชไทย,	2549)	ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ไว้ว่า	 การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และมีความสุขได้นั้น			

จะต้องมีองค์ประกอบ	 9	 ด้าน	 คือ	 การมีสุขภาพอนามัยด	ี									

การได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพยีงพอ	การได้รบัการศึกษา

ในระดับที่เหมาะสม	 การประกอบอาชีพการงานอยู่ในสภาพ

แวดล้อมที่ดี	การมีที่อยู่อาศัย	การมีเครื่องนุ่งห่ม	มีการประกัน

สังคม	 มีนันทนาการ	 และมีความเป็นอิสระในการด�าเนินชีวิต	

ในฐานะที่ผู ้วิจัยปฏิบัติงานในต�าแหน่งนักพัฒนาชุมชน														

งานที่ปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต									

ของประชาชน	เช่นผู้สูงอายุ	จึงมีความต้องการที่จะพัฒนางาน

ด้านผู้สูงอายุเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	

ท้ังนีย้งัขาดข้อมลูด้านคณุภาพชีวติของผูส้งูอาย	ุจงึเป็นการยาก

ที่จะน�าเสนอคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุให ้ผู ้บริหารและ												

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลรับฟังได้	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น													

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรพึงจะได้รับ	 และใน

ฐานะที่เป็นบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงมีความสนใจศึกษา

ถงึคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุรวมถงึการหาแนวทางการพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในพื้นที่	 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนและองค์กรต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.		เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา	

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และสถานภาพสมรส	

	 3.		เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ								

ผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จังหวัดนครราชสีมา	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 ได้ทราบถึง	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ																

ผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จงัหวดันครราชสมีา	จ�าแนกตาม	เพศ	อาย	ุและสถานภาพสมรส	

ซ่ึงจะน�าข้อมูลท่ีได้	 เพื่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  
 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 	 1.1		 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูส้งูอายุ

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�านวน	8,392	คน	(ส�านักทะเบียนอ�าเภอจักราช	

จังหวัดนครราชสีมา	ณ	วันที่	15	สิงหาคม	2556)	

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	
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ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากวิธีค�านวณสูตรของ	 Taro											

Yamane	 (สิน	 พันธุ์พินิจ,	 2555,	 น.	 133)	 ที่ระดับความ													

เชื่อมั่นร้อยละ	95	ได้จ�านวน	400	คน	ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา	

 2.  เครื่องมือในกำรวิจัย 

	 	 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น												

2	ตอนคือ	

	 	 ตอนที่	1	เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุทั้ง	 5	 ด้าน	 จ�านวน	 51	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	

และน้อยที่สุด	

	 	 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านการประเมินความ		

เที่ยงตรงในเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	ทุกข้อได้ค่า	

IOC	=	1.00	และน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 ผลวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า	 ตามวิธีของ	

Cronbach	ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.95	

 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 	 3.1		 ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาท�า

หนังสือราชการถึง	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	ประธานชมรมผูส้งูอายตุ�าบล	อสม.	ผูใ้หญ่บ้าน	และ

ก�านัน	 ที่ เป ็นตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการกรอก

แบบสอบถาม	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 3.2		 ผู้วิจัยน�าเครื่องมือการวิจัย	 (แบบสอบถาม)						

ไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง	 กรณ	ี													

ผูส้งูอายไุม่สะดวกทีจ่ะอ่านแบบสอบถามด้วยตนเอง	จะด�าเนนิ

การอ่านแบบสอบถาม	 และกรอกแบบสอบถามตามค�าตอบ								

ที่ได้รับ	 ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือได้ให้ด�าเนินการกรอกข้อมูลเอง								

โดยผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความ							

ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง	

 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
	 	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จัิยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทาง	

Computer	ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้	

	 	 ตอนที่	 1	 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติ

แจกแจงความถี่	และค่าร้อยละ	

	 	 ตอนท่ี	2	การเปรยีบเทยีบคุณภาพชวิีตของผูส้งูอายุ		

โดยใช้สถติทิดสอบค่าท	ี(t-test)	วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว	 (One	 Way	 ANOVA)	 ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่													

(Scheffe’s)	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสรปุแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากการสัมภาษณ์	 โดย

ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นความ

เรียง	แบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และ

น้อยที่สุด	ซึ่งมีเกณฑ์ความหมาย	ดังนี้	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 4.51-5.00	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิต											

มากที่สุด	

	 	 ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตมาก	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 2.51-3.50	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิต										

ปานกลาง	

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง	มีคุณภาพชีวิตน้อย	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.50	 หมายถึง	 มีคุณภาพชีวิต										

น้อยที่สุด	

ผลกำรวิจัย 
	 ตอนที่	 1	 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	

	 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

(ร้อยละ	59)	มีอายุระหว่าง	60-69	ปี	มากที่สุด	(ร้อยละ	69)	

และมีสถานภาพสมรส	(ร้อยละ	59)

		 การศกึษาคณุภาพชีวติของผูสู้งอายพุืน้ท่ีองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา

	 ผลการการศกึษาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายพุืน้ท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�ายลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	

แสดงได้ดังตารางที่	1	
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอาย	ุ									

พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณา

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากจ�านวน	3	ด้าน	โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาค่าเฉลีย่น้อย	คือ	ด้านความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง	

(X	=	3.79,	S.D.	=	0.56)	รองลงมาคือ	ด้านสังคม	(X	=	3.71,	

S.D.	=	0.51)	และด้านที่อยู่อาศัย	(X	=	3.52,	S.D.	=	0.44)	

ตามล�าดับ	และอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	2	ด้าน	โดยเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านสุขภาพอนามัย	(X	=	3.15,	

S.D.	 =	 0.46)	 รองลงมาคือ	 ด้านนันทนาการ	 (X	 =	 2.96,										

S.D.	=	0.47)	ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 1		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช		

	 	 	จังหวัดนครราชสีมา	โดยภาพรวม

 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

 ในเขตอ�ำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ 
X S.D. ควำมหมำย

1.	ด้านที่อยู่อาศัย	 	 3.52	 0.44	 มาก

2.	ด้านสังคม		 	 3.71	 0.51	 มาก

3.	ด้านสุขภาพอนามัย		 	 3.15	 0.46	 ปานกลาง

4.	ด้านนันทนาการ	 	 2.96	 0.47	 ปานกลาง

5.	ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 3.79	 0.56	 มาก

 รวม 3.48 0.33 ปำนกลำง

	 ตอนท่ี	 2	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และสถานภาพสมรส

	 1.	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามเพศ		

	 	 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามเพศ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าที	

(t-test)	แสดงได้ดังตารางที่	2	

ตำรำงที่ 2 		การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัด

	 	 		นครราชสีมา	จ�าแนกตามเพศ	โดยภาพรวม

                 เพศ  

 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ                     ชำย                           หญิง  t p

  X S.D. X S.D.

1.	ด้านที่อยู่อาศัย	 	 3.50	 0.46	 3.53	 0.42	 0.883	 0.378

2.	ด้านสังคม		 	 3.72	 0.56	 3.71	 0.48	 0.105	 0.917

3.	ด้านสุขภาพอนามัย		 3.23	 0.47	 3.09	 0.44	 2.953*	 0.003

4.	ด้านนันทนาการ	 	 3.01	 0.50	 2.92	 0.43	 1.753	 0.081

5.	ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 3.84	 0.61	 3.76	 0.51	 1.527	 0.128

 รวม 3.46 0.35 3.41 0.30 1.570 0.117

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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	 จากตารางที่	2	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของผู ้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยภาพรวม									

ไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 0.05	 คือ	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ซึ่งโดยภาพรวม

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพศชายสูงกว่าเพศหญิง	

	 2.	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามอายุ		

	 	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามอายุ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

หาค่าที	(t-test)	แสดงได้ดังตารางที่	3	

	 จากตารางที่	3	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของผู ้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�าแนกตามอายุ	 โดยภาพรวม							

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อ

พจิารณารายด้าน	พบว่า	แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	 0.05	 เพียง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านที่อยู่อาศัย	 ด้านสังคม							

ด้านสุขภาพอนามัย	 และด้านความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง											

ซึ่งโดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอาย	ุ 70	 ปีข้ึนไป	

มากกว่า	ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง	60-69	ปี	

ตำรำงที่ 3			การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา		

	 	 		จ�าแนกตามอายุ	โดยภาพรวม

               อำยุ   

 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ                   ระหว่ำง 60-69 ปี        อำยุ 70 ปีขึ้นไป t p

  X S.D. X S.D.

1.	ด้านที่อยู่อาศัย	 	 3.47	 0.42	 3.63	 0.45	 3.456*	 0.001

2.	ด้านสังคม		 	 3.62	 0.54	 3.91	 0.38	 6.085*	 0.000

3.	ด้านสุขภาพอนามัย			 3.10	 0.38	 3.26	 0.57	 2.858*	 0.005

4.	ด้านนันทนาการ	 	 2.93	 0.45	 3.03	 0.50	 1.958	 0.051

5.	ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 3.71	 0.57	 3.96	 0.48	 4.458*	 0.000

 รวม 3.37 0.32 3.56 0.29 5.650* 0.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 3.	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามสถานภาพสมรส		

	 	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จังหวัดนครราชสีมา	 จ�าแนกตามสถานภาพสมรส	 วิเคราะห์

ข้อมลูด้วยการหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดยีว	(One	Way	

ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู ่ตามวิธีการของ								

เชฟเฟ่	(scheffe’s	)	แสดงได้ดังตารางที่	4	
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	 จากตารางที	่4	พบว่า	การเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติของ

ผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จงัหวดันครราชสมีา	จ�าแนกตามสถานภาพสมรส	โดยภาพรวม	

แตกต่างกนั	อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และยงัพบ

ว่า	 โดยภาพรวมผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสมีคุณภาพชีวิต							

สูงกว่า	ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด	และผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ

ตำรำงที่ 4 		การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

	 	 		จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามสถานภาพสมรส	โดยภาพรวม

         สถำนภำพสมรส   

 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ          โสด             สมรส                 หม้ำย  F p

  X S.D  X S.D. X S.D.

1.	ด้านที่อยู่อาศัย	 	 3.44	 0.41	 3.61	 0.46	 3.38	 0.36	 11.929*	 0.000

2.	ด้านสังคม		 	 3.80	 0.36	 3.73	 0.56	 3.64	 0.46	 1.871	 0.155

3.	ด้านสุขภาพอนามัย		 3.07	 0.49	 3.18	 0.50	 3.13	 0.35	 1.369	 0.256

4.	ด้านนันทนาการ	 2.93	 0.40	 3.00	 0.48	 2.89	 0.46	 2.490	 0.084

5.	ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 4.00	 0.39	 3.85	 0.60	 3.61	 0.47	 11.407*	 0.000

 รวม 3.45 0.23 3.47 0.37 3.33 0.23 8.147* 0.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

หม้าย	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	มีเพียง	2	ด้าน	ที่แตกต่าง

กัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	คือ	ด้านที่อยู่อาศัย	

และด้านความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง		เมือ่มคีวามแตกต่างอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติจิงึท�าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคูด้่วยวธิี

การของ	Scheffe’	แสดงได้ดังตารางที่	5	

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต	

ของผู้สูงอายุพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอ

จักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�าแนกตามสถานภาพสมรส									

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู ่ด้วยวิธีการของ	 Scheffe’										

พบว่า	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 คือ	 ด้านที่อยู่อาศัย							

ตำรำงที่ 5		การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	จังหวัดนครราชสีมา		

	 						จ�าแนกตามสถานภาพสมรส

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ สถำนภำพสมรส X
 โสด สมรส หม้ำย

    (n=44) (n=236) (n=120)

ด้านที่อยู่อาศัย	 	 โสด	 3.44	 -	 0.164	 0.059

	 	 สมรส	 3.61	 -	 -	 0.223*

	 	 หม้าย	 3.38	 -	 -	 -

ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 โสด	 4.00	 -	 0.150	 0.391*

	 	 สมรส	 3.85	 -	 -	 0.241*

	 	 หม้าย	 3.61	 -	 -	 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ผู ้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหม้าย	 มีระดับคุณภาพชีวิต										

แตกต่าง	 กับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส	 และด้านความรู้สึก	

มคีณุค่าในตนเอง	ผูส้งูอายท่ีุมสีถานภาพหม้าย	มรีะดบัคณุภาพ

ชีวิต	 แตกต่าง	 กับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดและสถานภาพ

สมรส
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	 ตอนที่	 3	 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอ

จักราช	จังหวัดนครราชสีมา	

	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสมีา	ผูว้จัิยน�าผลการวเิคราะห์ข้อมลู	จากแบบสอบถาม

ส่วนที่	 2	 เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนท่ีองค์การ	

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา									

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าในแต่ละด้าน	 ด้านละ	 1	 ข้อ	 ประกอบด้วย												

ด้านทีอ่ยูอ่าศยั	ด้านสงัคม	ด้านสขุภาพอนามยั	ด้านนนัทนาการ	

และด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 ไปสัมภาษณ์กับผู้ทรง

คุณวุฒิ	 จ�านวน	 30	คน	 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขต							

อ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 1)	 ผู้อ�านวยการ								

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จ�านวน	 4	 คน	 2)	 นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล	และปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล	

จ�านวน	8	คน	3)	ประธานชมรมผู้สูงอายุต�าบล	อ�าเภอจักราช	

จ�านวน	8	คน	และ	4)	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

จ�านวน	10	คน	ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้	

 1. ด้ำนที่อยู่อำศัย 

	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดด้านที่อยู่อาศัย	 ได้แก่	 ข้อ	 9	

ภายนอกอาคารบ้านพักของท่านมีการปรับปรุงทางเดิน	 เช่น	

ราวจับเดิน	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 คือ	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดิน

ส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการการออกแบบ					

ราวจับเดินของผู้สูงอายุจากวัสดุภายในบ้านเรือน	 เพื่อให้

สมาชิกในครอบครัวที่มีผู ้สูงอายุได้ไปปรับปรุงบ้านพักของ

ตนเอง	

 2. ด้ำนสังคม 

	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดด้านสังคม	 ได้แก่	 ข้อ	 1	 ท่าน							

มีเวลาอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานสม�่าเสมอ	 แนวทางการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุคอื	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

และประชาชนในชุมชน	 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในวัน

ส�าคญัต่างๆ	โดยให้ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วมในกจิกรรมเป็นครอบครวั	

เพื่อสร ้างความสัมพันธ ์อันดีระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน	

ประชาชนในชุมชน	และครอบครัว	

 3. ด้ำนสุขภำพอนำมัย 

	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดด้านสุขภาพอนามัย	 ได้แก่									

ข้อ	4	ท่านใช้สารเสพติด	เช่น	บุหรี่	เหล้าของมึนเมา	แนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหาร										

ส่วนต�าบล	 ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพต�าบล	 โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้หรือการ					

จัดกิจกรรม	 ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมใช้

สารเสพติด	 โดยต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 และองค์การบริหาร												

ส่วนต�าบล	 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ความรู	้									

เชงิปฏบิตักิารแนะน�าอปุกรณ์กฬีาทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย	ุและ

ควรเสริมเครื่องออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	ณ	ลาน

ออกก�าลังกายของชุมชน	

 4. ด้ำนนันทนำกำร 

	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดด้านนันทนาการ	ได้แก่	ข้อ	10	

ท่านเล่านทิานพืน้บ้านให้ลกูหลานฟังเสมอ	แนวทางการพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล										

ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ													

ผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการเล่านิทานพื้นบ้านในอ�าเภอ

จักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในรูปแบบหนังสือนิทาน	 หรือ								

สื่ออื่นๆ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป	

 5. ด้ำนควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง 

	 	 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุด้านความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง	

ได้แก่	ข้อ	1	ท่านมีความสุขที่มีบุตรหลาน	หรือญาติพี่น้องมา

เยี่ยมเยียนเป็นประจ�า	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ								

ผู้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ควรจัดกิจกรรมหรือ

โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการดแูลผู้สูงอายุ

ในครอบครัวอย่างจริงจังสม�่าเสมอ	

อภิปรำยผล 
	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	 มีข้อค้นพบและประเด็นส�าคัญท่ีควรน�ามา

อภิปรายผลดังนี้	

	 1.	 ผลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร

ส ่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา																							

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับ	 ภัทรพงษ์												

เกตุคล้าย	 (2555)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ	์												

กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่ ได ้ รับเบ้ียยังชีพ	 อ�าเภอ								

พรรณนานิคม	จังหวัดสกลนคร	ผลการศึกษาพบว่า	ภาพรวม

คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ	 อยู ่ในระดับ												

ปานกลาง	 สอดคล้องกับ	 วิไลพร	 ข�าวงษ์	 และ	คณะ	 (2554)									

ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ																

ผูส้งูอายใุนต�าบลบางกร่าง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันนทบรีุ	ผลการ

ศึกษาพบว่า	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง	
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และสอดคล้องกบั	ธารนิ	สขุอนนัต์	และ	คณะ	(2554)	ได้ศกึษา

เรื่อง	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	

จังหวัดชลบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ						

ในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน							

เฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง	 ได้แก่	 ข้อ	 5	 ด้านความรู้สึกมีคุณค่า							

ในตนเอง	สอดคล้องกับ	วิโรจน์	เรืองสะอาด	(2550)	ได้ศึกษา

เรื่อง	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลบ้านสหกรณ์	 กิ่งอ�าเภอ	

แม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้สูงอายุที่มี									

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีความรู ้สึกว่าพวกเขามีชีวิตที่มีความ							

เหมาะสม	และมีคุณค่าต่อตัวเอง	ต่อบุตรหลาน	ญาติ	และคน

อื่นๆ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 ผู ้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร											

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 ส่วนใหญ่อยู ่ในครอบครัว													

ท่ีสมบูรณ์	 มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องอยู่ใกล้กัน	 คอยดูแล															

จึงท�าให้ระดับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในด้านความรู ้สึก													

มีคุณค่าในตนเอง	มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก		

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยภาพรวม	 ไม่แตกต่างกัน							

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ได้แก่	 ข้อ	 3	 ด้านสุขภาพอนามัย													

โดยภาพรวมคณุภาพชวีติของผูส้งูอายเุพศชายสงูกว่าเพศหญิง									

ไม่สอดคล้องกับ	 อารดา	 ธีระเกียรติก�าจร	 (2554)	 ได้ศึกษา							

เรื่อง	คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลสุเทพ	จังหวัด

เชียงใหม่	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยด้านเพศ	ไม่มีผลต่อระดับ

คุณภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสขุภาพอนามยั

ของผู้สูงอายุเพศชายพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 ต ่างจากเพศหญิง																						

ซ่ึงส่วนใหญ่เพศชายจะประกอบอาชพีรบัจ้าง	ท�านา	และท�าไร	

จงึท�าให้สขุภาพอนามัยแตกต่างกนั	(ศูนย์ข้อมลูท้องถิน่เพือ่การ

พัฒนา	(LICD)	หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา,	2558,	น.	170)	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จ�าแนกตามอายุ	 โดยภาพรวม	 แตกต่างกัน									

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	 เมื่อพิจารณารายด้าน	

พบว่า	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05		

เพียง	 4	 ข้อ	 ได้แก่	 ข้อ	 1	 ด้านที่อยู่อาศัย	 ข้อ	 2	 ด้านสังคม											

ข้อ	 3	ด้านสุขภาพอนามัย	และข้อ	 5	ด้านความรู้สึกมีคุณค่า					

ในตนเอง	 โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่มีอายุ													

70	 ปีขึ้นไป	 มากกว่าผู ้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง	 60-69	 ปี	

สอดคล้องกับ	ธาริน		สุขอนันต์	และ	คณะ	(2554)	ได้ศึกษา

เรื่อง	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	
จงัหวดัชลบรุ	ีผลการศกึษาพบว่า	ผูท้ีม่อีาย	ุ60-69	ปี	มคีณุภาพ
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 และ
สอดคล้องกับวิไลพร	ข�าวงษ์	และ	คณะ	(2554)	ได้ศึกษาเรื่อง	
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต�าบล
บางกร่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	
ปัจจยัด้านอาย	ุของผูส้งูอาย	ุมคีวามสมัพนัธ์กันอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้
สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีการปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัย	สภาพ
สังคม	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	อีกทั้ง
ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่ต่างกันออกไป	
	 4.	 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด
นครราชสีมา	 จ�าแนกตามสถานภาพสมรส	 โดยภาพรวม											
แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และยัง						
พบว่า	โดยภาพรวมผูส้งูอายทุีม่สีถานภาพสมรสมคีณุภาพชวีติ	
สูงกว่า	ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด	และผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
หม้าย	สอดคล้องกบั	วไิลพร	ข�าวงษ์	และ	คณะ	(2554)	ได้ศกึษา
เรื่อง	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
ในต�าบลบางกร่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	 ผลการศึกษา									
พบว่า	ปัจจยัด้านสถานภาพสมรสของผูส้งูอาย	ุมคีวามสมัพนัธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ								
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู ้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหม้าย									
ต้องเผชิญกับปัญหาของท่ีอยู่อาศัยอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย
ของลูกหลาน	ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน	จึงท�าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่างกัน	
	 5.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด
นครราชสีมา	มีดังนี้	
	 	 5.1	 ด้านท่ีอยู่อาศัย	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก	่					
ข้อ	9	ภายนอกอาคารบ้านพักของท่านมีการปรับปรุงทางเดิน	
เช่น	ราวจับเดิน	แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	
คือ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรสนับสนุนการปรับปรุงทาง
เดนิส�าหรบัผูสู้งอายุ	โดยจดักจิกรรมหรอืโครงการการออกแบบ
ราวจับเดินของผู้สูงอายุจากวัสดุภายในบ้านเรือน	 เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวที่มีผู ้สูงอายุได้ไปปรับปรุงบ้านพักของ
ตนเอง	 สอดคล้องกับ	 Huang	 (2003)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ความ
สัมพันธ์ของสุขภาพ	คุณภาพชีวิต	อาชีพ	และอวัยวะเทียมที่ใช้
ในผูส้งูอาย	ุผลการวจิยัพบว่า	การช่วยสนบัสนนุกิจกรรมประจ�า
วันของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ในด้านจิตวิทยา	ท�าให้คุณภาพ

ชีวิตสูงขึ้น	
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	 	 5.2	 ด้านสังคม	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	ข้อ	1	

ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานสม�่าเสมอ	แนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหาร										

ส่วนต�าบลและประชาชนในชุมชน	 ควรจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในวันส�าคัญต่างๆ	 โดยให้ผู ้สูงอายุมีส ่วนร ่วม																						

ในกิจกรรมเป็นครอบครัว	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

หน่วยงานท้องถิ่น	 ประชาชนในชุมชน	 และครอบครัว																		

ไม่สอดคล้องกับ	มธุรี	อุไรรัตน์	(2552)	ได้ศึกษาเรื่อง	การดูแล

ตนเอง	 การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	

กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนบ้านป่ากัน	 เทศบาลเมืองคลองแห	

อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	ผลการวจิยัพบว่า	การดูแลของ

ครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านป่ากันนั้นได้รับการดูแล

เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด	 โดยแต่ละครอบครัวให้ความส�าคัญกับ

การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่บุตร

หลานอาจท�างานต่างชมุชนจึงท�าให้ความสมัพันธ์ในการใช้เวลา

อยู่กับครอบครัวนั้นมีน้อย	

	 	 5.3	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

ได้แก่	 ข้อ	 4	 ท่านใช้สารเสพติด	 เช่น	 บุหรี่	 เหล้าของมึนเมา	

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 คือ	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล													

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการให้ความรู้	

หรือการจัดกิจกรรม	 ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู ้สูงอายุที่มี

พฤติกรรมใช้สารเสพติด	 โดยต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	ควรจดักจิกรรมหรือโครงการอบรมให้ความ

รู้เชิงปฏิบัติการแนะน�าอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	

และควรเสริมเครื่องออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ											

ณ	 ลานออกก�าลังกายของชุมชน	 สอดคล้องกับ	 อัมพร							

เบญจพลพิทักษ์	และ	คณะ	(2555,	น.	13)	ซึ่งกล่าวว่า	ความ

สุขสบาย	 หมายถึง	 ความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแล

สุขภาพร่างกายให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง	คล่องแคล่ว

มีก�าลัง	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้

ตามสภาพท่ีเป็นอยู	่มเีศรษฐกิจหรอืปัจจัยทีจ่�าเป็นพอเพียงไม่มี

อุบัติภัยหรืออันตราย	มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพไม่ติด

สิ่งเสพติด

	 	 5.4	 ด้านนันทนาการ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	

ข้อ	 10	 ท่านเล่านิทานพื้นบ้านให้ลูกหลานฟังเสมอ	 แนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหาร									

ส่วนต�าบล	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี							

ท้องถิน่ของผู้สูงอายทุีม่คีวามสามารถในการเล่านทิานพืน้บ้าน

ในอ�าเภอจกัราช	จงัหวดันครราชสมีา	ในรปูแบบหนงัสอืนทิาน	

หรือสื่ออื่นๆ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุต่อไป	

สอดคล้องกบั	ชตุเิดช	เจยีนดอน	(2554)	ได้ศกึษาเรือ่ง	คณุภาพ

ชีวิตของผู ้สูงอายุในชนบท	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ผลการวิจัยพบว่า	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท	 องค์กรท้องถ่ินควรร่วมให้การ												

ส่งเสรมิกจิกรรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผูส้งูอาย	ุทัง้นี้

อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีความถนัด	หรือเชี่ยวชาญที่ต่างกัน	

	 	 5.5	 ด้านความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 ข้อท่ีม	ี												

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	ข้อ	1	ท่านมีความสุขที่มีบุตรหลาน	หรือ

ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเป็นประจ�า	 แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล										

ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ							

เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจังสม�่าเสมอ	

สอดคล้องกับ	Butler	and	Ciarrochi	 (2007)	ได้ศึกษาเรื่อง	

การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดข้ึนกับคนท่ีเข้าสู่วัยชรา	 และ

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท�าให้คุณภาพชีวิตลดลง												

ผลการวจัิยพบว่า	ผูส้งูอายทุีม่กีารยอมรับด้านจติใจสงู	จะมกีาร

ต่อต้านน้อยในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางจติใจ	การอยูใ่นชมุชน	

และอารมณ์ความรู ้ สึกท่ีดี	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู ้สูงอาย	ุ														

ในประเทศไทยนัน้แม้ว่าจะเป็นบุตรหลาน	หรอืญาตพิีน้่องท่าน

ก็มีความกังวลเรื่องการยอมรับ	 การอบรมสัมมนาส�าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นทางออกหนึ่งที่จะท�าให้ผู้สูงวัย

คลายความกังวลและลดช่องว่างระหว่างครอบครัวได้	

ข้อเสนอแนะ 
	 การศกึษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพชวิีตของผูส้งูอายุ

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอจักราช	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ผู้วิจัยมีข้อค้นพบจากการศึกษาคุณภาพชีวิต							

ของผู ้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จักราช	จังหวัดนครราชสีมา	มีดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย  

	 	 1.1	 จากข้อค้นพบการศึกษาคุณภาพชีวิตของ											

ผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	

จงัหวดันครราชสมีา	ด้านนนัทนาการ	ในภาพรวม	ซึง่มค่ีาเฉล่ีย

ต�่าสุด	 ผู ้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะคือ	 รัฐบาลควรมีนโยบาย	

สนับสนุน	 ส่งเสริม	 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้ผู้สูงอายุ

เพิ่มเติมในกรณีท่ีผู ้สูงอายุมีความสามารถในการถ่ายทอด

วัฒนธรรมและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น	

	 	 1.2	 จากข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เพื่อหา

แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนด้านความรูส้กึ



168   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

มีคุณค่าในตนเอง	 โดยผู้สูงอายุมีความสุขที่มีบุตรหลาน	 หรือ
ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเป็นประจ�า	 โดยทางองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลนั้นเล็งเห็นความส�าคัญ	 ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ได้แทรกกจิกรรมในวนัส�าคญัๆ	เช่น	
วันขึ้นปีใหม่	 วันสงกรานต์	 ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น									
ยังคงมีเงินงบประมาณอุดหนุนไม่มากนักในการจัดกิจกรรม
ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะคือ	รัฐบาล	หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ	
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
	 	 จากข้อค้นพบในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	
จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 ผู ้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร									
ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจักราช	 ที่มีอายุและสถานภาพสมรส
ต่างกัน	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน	 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ								
เชิงปฏิบัติการดังนี้	
	 	 2.1	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ควรมีทีมแพทย์และจิตแพทย์ประจ�า						
ท้องถิ่น	 เพื่อการปฏิบัติงานบริการเกี่ยวกับสุขภาพเชิงรุกกับ							
ผู้สูงอายุในพื้นที่	
	 	 2.2	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	โดยให้ความรู้แก่บุคลากร	และบุคคลใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 ในการสร้าง
ภมูคิุม้กนัด้านคณุภาพชวีติให้แก่ผูส้งูอาย	ุอนัเนือ่งมาจากความ
สัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ทั้งภาย										
ในบ้านและภายนอกบ้าน	 การเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์						
ต่างๆ	การละเลยทอดทิง้ทีตั่ง้ใจหรอืไม่ได้ตัง้ใจ	และการละเว้น
ในสิ่งที่พึงกระท�าต่อผู้สูงอายุ	 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุ											
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	
 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
	 	 จากผลการวจิยันี	้ยงัมสีาระส�าคญัทีผู่ส้นใจสามารถ
น�าไปเป็นแนวทาง	หรือเพื่อการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นดังนี้	
	 	 3.1	 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
การพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายยุงัพบว่า	ปัจจัยความพร้อม
ขององค์กรในการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นมีความส�าคัญ	 ผู้วิจัย	
จึงเล็งเห็นว่า	ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพเชิงรุก
กับผู้สูงอายุในพื้นที่	 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการจัด
บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุของท้องถิ่นในอนาคต	

	 	 3.2	 ข้อค้นพบจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพหม้าย	 รู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง													

แตกต่างกนั	ดงันัน้ควรท�าการวจิยัเพือ่พฒันาความรูส้กึมคุีณค่า															

ในตนเอง	

	 	 3.3	 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านท่ีอยู่อาศัย	พบว่า	

การปรับปรุงทางเดินของผู้สูงอายุภายนอกอาคาร	 มีค่าเฉลี่ย	

อยู่ในระดับต�่าสุด	 ซึ่งควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการปรับปรุง					

ทางเดิน	

กิตติกรรมประกำศ 
	 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส�าเร็จลงได้	 ด้วยความกรุณาจาก

คณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์ให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าในด้านวิชาการ	 คุณธรรม	 จริยธรรมรวมทั้ง										

ให้ความช่วยเหลอืในด้านต่าง	ๆ 	ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ	

เป็นอย่างสูง	 ไว้	 ณ	 ที่นี้ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 อาจารย	์													

ดร.	เศรษฐวัฒน์		โชควรกุล	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์	 ธิติธนานันท์	 ดร.สมเกียรต	ิ											

ทานอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิติพงษ์	 	ลือนาม	และผู้ทรง

คุณวุฒิทุกท่าน	ที่ให้ความกรุณาให้ค�าแนะน�า	ตรวจทาน	แก้ไข	

ข้อบกพร่อง	รวมทั้งให้ก�าลังใจและให้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี

ตลอดระยะเวลาในการศึกษา	 ให้ความกรุณาตรวจสอบ									

เครือ่งมอื	และให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการ

ปรับปรุงเครื่องมือ	 ขอขอบพระคุณ	 นายกองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบล	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ผู ้อ�านวยการ												

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ประธานชมรมผู้สูงอายุ	

อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน	และผูส้งูอายจุากทกุต�าบล	ทีใ่ห้

ความร่วมมอืช่วยเหลอื	และให้ความสะดวกในการจดัเกบ็ข้อมลู

เป็นอย่างดี	

	 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ	 คุณบิดา	 คุณมารดา												

รวมทัง้ญาตพิีน้่องทกุคน	ทีค่อยให้ก�าลงัใจและสนบัสนนุปัจจัย

ต่างๆ	เป็นอย่างดยีิง่	ตลอดจนอกีหลายท่านทีไ่ม่อาจกล่าวนาม

ได้ครบในท่ีนี้	 ผู้วิจัยระลึกถึงพระคุณของท่าน	 ท่ีได้มีส่วนร่วม	

ส่งเสริม	 สนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้	 ขอกราบ

ขอบพระคุณไว้	ณ	โอกาสนี้	
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