การศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวติ
ระหว่างผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

สุ รธิดา บึงพรรัตน์**

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาเปรี ยบเทียบปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่าง
ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมี
ระดับปั ญหาสุ ขภาพจิตทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านอาการทางกาย ด้านอาการวิตก
กังวลและนอนไม่หลับ ด้านการบกพร่ องทางสังคม และด้านอาการซึมเศร้ารุ นแรงไม่แตกต่างกัน
ส่ วนในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมและรายด้าน คือ
ด้านร่ างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อมดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านจิตใจ พบว่า ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมี
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
บทนํา

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ ประชากรไทยกําลังสูงอายุข้ ึนอย่าง
รวดเร็ ว สาเหตุที่ทาํ ให้ประชากรสู งอายุข้ ึน ได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลง และอายุของคนไทยที่ยนื
ยาวขึ้น โดยในปี 2556 ประชากรไทยมีจาํ นวน 64.6 ล้านคน ประกอบด้วย ประชากรวัยเด็กราว 12.1
ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.7 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีมากถึง 9.6 ล้าน
คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.9 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (aged society)
ซึ่งมีอตั ราส่ วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และคาดการณ์วา่ ในปี 2564
ประเทศไทยจะกลายเป็ น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) คือมีประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และในปี พ.ศ.2578 ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 30 ของ
ประชากรทั้งหมด กลายเป็ น “สังคมสูงอายุระดับสุ ดยอด” (super aged society)
คําสํ าคัญ: ผูส้ ู งอายุ, สุ ขภาพจิต, คุณภาพชีวติ
*บทความนี้เรี ยบเรี ยงจากการศึกษาอิสระเรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิต
ระหว่างผูส้ ู งอายุชมชนเมืองและชุมชนชนบท ซึ่ งได้สอบการศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการที่
ปรึ กษาการศึกษาอิสระ คือ รองศาสตราจารย์ ร.ท. ฐิรชัย หงษ์ยนั ตรชัย และ อาจารย์รพีกรณ์ เปี่ ยมพืช และมี
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 2 ท่าน คือ (1) รองศาสตราจารย์ ร.ท. ฐิรชัย หงส์ยนั ตรชัย (2) อาจารย์รพีกรณ์
เปี่ ยมพืช
**นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

และเมื่อคนยิง่ มีอายุมากขึ้น ก็ยง่ิ มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยและความพิการหรื อช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ที่เพิ่มความต้องการบริ การด้านต่างๆ ทั้งการดูแลด้าน
สุ ขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการของรัฐอย่างมหาศาล (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุ
ไทย, 2557)
ในปัจจุบนั ปั ญหาสุ ขภาพจิตเป็ นปัญหาทางด้านสาธารณสุ ขที่สาํ คัญด้านหนึ่ง เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดํารงชีวิตทั้งในครอบครัวและสังคม เป็ นสาเหตุของความเครี ยดที่ส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจอันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติ (ธานี รวยบุญ
ส่ ง, 2552) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตของคนไทยตามกลุ่มอายุ พบว่า วัยผูใ้ หญ่และวัย
เยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 31.45 คะแนน และ 31.40 คะแนนตามลําดับ ส่ วนกลุ่มอายุ
60 ปี ขึ้นไป (วัยสู งอายุ) มีคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตน้อยที่สุด คือ 31.17 คะแนน (สํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ, 2558) ผูท้ ี่มีสุขภาพจิตไม่ดี เป็ นคนที่ไม่มีความสุ ข ซึ่งอาจมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น นอน
ไม่หลับ เสี ยสมาธิ หดหู่ เศร้าหมอง ไม่อยากทําอะไร ไม่อยากรับประทานอาหารซึ่งส่ งผลต่อ
สุ ขภาพร่ างกาย (นริ สา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ, 2557) ประกอบกับในช่วงวัยสูงอายุเป็ น
ช่วงวัยที่ตอ้ งเผชิญกับความสู ญเสี ยที่สาํ คัญในชีวิต เช่น การสูญเสี ยคู่ครอง การสูญเสี ยบุตรจากการ
แยกไปมีครอบครัว การสู ญเสี ยตําแหน่งหน้าที่การงาน และสูญเสี ยสถานภาพหรื อบทบาททาง
สังคม ทั้งหมดนี้ทาํ ให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความรู ้สึกว่างเปล่า และเมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวแล้วไม่สามารถปรับตัวได้ มักก่อให้เกิดอารมณ์เศร้าและนําไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพจิตได้ (ณรงค์
สุ ภทั รพันธุ์ อ้างถึงใน ทัดชาวดี สิ ทธิสาร, 2552 )
จากการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุของ รศริ นทร์ เกรย์ และคณะ (2556)
พบว่าผูส้ ู งอายุในจังหวัดขอนแก่นเห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเมืองและในชนบทมีความแตกต่างกันบ้างจาก
วิถีชีวิตและลักษณะการทํางานที่ต่างกัน แต่ในปั จจุบนั ความแตกต่างนี้ลดลงจากการที่คนเมืองและ
คนชนบทเดินทางไปมาหาสู่และย้ายถิ่นปะปนกันไปมา ส่ วนผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานครมี
ความเห็นว่าผูส้ ูงอายุในเมืองและในชนบทมีความแตกต่างกัน สุ ขภาพของคนชนบทแข็งแรงกว่าคน
เมือง เพราะอาหารการกินของคนชนบทไม่มีสารพิษ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่อากาศดีกว่าคนเมือง ได้
ออกกําลังกายมากกว่าคนเมือง สุ ขภาพใจดีกว่าคนเมือง เนื่องจากมีโอกาสได้ไปวัดทําบุญมากกว่า
คนเมือง ทําให้คลายเครี ยดมากกว่าคนเมือง และจากการศึกษาของ วิชาญ ชูรัตน์, โยธิน แสวงดี และ
สุ พาพร อรุ ณรักษ์สมบัติ (2553) พบว่า ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครมีโอกาสเสี่ ยงต่อการมี
ปัญหาสุ ขภาพจิตมากกว่าผูท้ ี่อยูใ่ นภาคอื่น ๆ เนื่องจากกรุ งเทพมหานครนอกจากจะเป็ นเมืองหลวง
แล้ว ยังเป็ นเขตเศรษฐกิจที่สาํ คัญ รวมถึงเป็ นศูนย์รวมแหล่งการศึกษา สถานพยาบาล แหล่งงาน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นส่ งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง
เกิดปั ญหามลพิษ และปั ญหาสังคมมากขึ้น ซึ่งส่ งผลให้เกิดความรําคาญ รบกวนจิตใจ และบัน่ ทอน
สุ ขภาพจิตทั้งสิ้ น

จากการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุในประเทศไทยของพรเทพ
ศิริวนารังสรรค์, ธรณิ นทร์ ทองสุ ข และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ( อ้างถึงในเทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ,
2553) พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับกลาง มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.5 ทั้งนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความสามารถในการอ่าน
เขียน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางจิตสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่
สบายใจ ปัจจัยทางชีวภาพ การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจําตัว ความกังวลหรื อความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่
การมีญาติที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สังคมไทยเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การ
เป็ นสังคมผูส้ ู งอายุในระดับที่สูงขึ้น โดยวัยนี้เป็ นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งที่เป็ น
ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งนํามาสู่การเกิดปัญหาทั้งทางสุ ขภาพ
ร่ างกาย สุ ขภาพจิต และคุณภาพชีวติ ทั้งนี้สภาพสังคมของชุมชนเมืองและสังคมชนบทมีปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น รู ปแบบครอบครัว การศึกษา ฐานรายได้ สภาพแวดล้อม และ
สภาพสังคม เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่าภาวะสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุที่อยู่
ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มา
เป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจในการพัฒนาและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตให้กบั ผูส้ ูงอายุ
อย่างเหมาะสมในทุกรู ปแบบชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างผูส้ ูงอายุในชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท
สมมติฐานของการวิจัย
ผูส้ ู งอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อยูใ่ น
ชมรมผูส้ ู งอายุชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 62 คน และผูส้ ูงอายุที่
มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อยูใ่ นชมรมผูส้ ูงอายุในอําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 74
คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่
อยูใ่ นชมรมผูส้ ูงอายุชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 54 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อยูใ่ นชมรมผูส้ ูงอายุในอําเภอวาริ นชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีท้ งั หมด 62 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท
ตัวแปรตาม คือ คะแนนปั ญหาสุ ขภาพจิตจากแบบสอบถาม General Health Questionnaire
28 ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-28) และคะแนนคุณภาพชีวิตจากเครื่ องมือชี้วดั คุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลกฉบับย่อ WHOQOL-BREF-THAI
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลที่ได้สามารถนํามาพัฒนางานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ ูงอายุท้ งั ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรี ยบเทียบปัญหาสุ ขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตระหว่างผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ดังต่อไปนี้
ผู้สูงอายุ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545) ให้ความหมายของผูส้ ูงอายุวา่ หมายถึง บุคคลที่มี
อายุต้ งั แต่ 60 หรื อ 65 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มชน มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
เสื่ อมถอยลงกว่าในวัยที่ผา่ นมา ทําให้มีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจเป็ นอย่างมาก ซึ่งการเตรี ยม
ตัวเข้าสู่วยั สูงอายุที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาสุ ขภาพกายและจิตได้
สุ ขภาพจิต กรมสุ ขภาพจิต (2545) ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพจิตว่า หมายถึง สภาพชีวิต
ที่เป็ นสุ ข ซึ่งเป็ นผลมาจากวิธีในการมองโลก มองตนเอง สามารจัดการกับความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออกต่อตนเองผูอ้ ื่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์ได้แม้ใน
สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณภาพชีวติ หมายถึง ลักษณะที่เป็ นการรับรู ้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลตาม
บริ บทของวัฒนธรรมและระบบค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กบั เป้ าหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่ตน

ตั้งใจไว้ (The world health Organization quality of life assessment: WHOQOL 1995 อ้างถึงใน
สิ ทธิพงศ์ บุญผดุง, 2554)
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยชุมชนเมือง หมายถึง บริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยู่
รวมกันเป็ นจํานวนมาก เป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในด้านต่าง ๆ ประชาชนมีการประกอบอาชีพ
หลากหลายความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน การทํางานจะมีการแบ่งหน้าที่กนั ทําอย่าง
ชัดเจน มีการทํางานที่หลากหลาย ซึ่งโดยมากจะติดต่อกันโดยตําแหน่งหน้าที่การงาน ความจริ งใจที่
มีต่อกันน้อย ครอบครัวในชุมชนเมืองมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยว สมาชิกในครอบครัวมักจะ
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน วัดเป็ นเพียงแหล่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น ไม่ได้เป็ นศูนย์
รวมจิตใจเหมือนกับชุมชนชนบท ยึดกฎหมายเป็ นหลัก ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างยุง่ ยาก
ชุมชนชนบท หมายถึง อาณาบริ เวณที่อยูน่ อกเขตเมือง มีคนอาศัยอยูต่ ่อหน่วยพื้นที่นอ้ ย
ชีวิตความเป็ นอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติ มีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยูก่ บั
การเกษตรเป็ นสําคัญ มีการกระทําต่อกันภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน ผูค้ นในชุมชนจะมีความรู ้สึก
เป็ นพวกเดียวกัน มีความสนใจร่ วมกัน มีความร่ วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ แม้วา่ จะมีการ
แข่งขัน การขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งจะมีกลุ่มสังคม เช่น ละแวกบ้านหมู่บา้ นตําบลเพื่อช่วยแก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของบุคคลในสังคม ซึ่งมีลกั ษณะโดยทัว่ ไปพอสรุ ปได้ดงั นี้ (ณรงค์ เส็งประชา
อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558)
แบบประเมินปัญหาสุ ขภาพจิต (Thai GHQ-28) เป็ นแบบประเมินที่ใช้คดั กรองปัญหา
สุ ขภาพจิตที่พฒั นามาจาก GHQ ของ Goldberg ซึ่งได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในปัจจุบนั ฉบับ
หนึ่ง และมีผแู ้ ปลเป็ นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 36 ภาษา สามารถคัดกรองปัญหาสุ ขภาพจิตได้ดี ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแบบประเมินคือเพื่อคัดกรองปัญหาสุ ขภาพจิตของประชากรในชุมชน โดย
สามารถคัดกรองปัญหาสําคัญ คือ การไม่สามารถดําเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้อย่างปกติสุขตามที่
ควรจะเป็ น และการมีปัญหาที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ใจ โดยเน้นถึงปัญหาที่ผดิ ไปจากสภาวะปกติของ
บุคคล ซึ่ง GHQ เป็ นแบบประเมินที่ประชาชนสามารถตอบได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะ
นําไปใช้กบั บุคคลที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ในกรณี ที่ไม่สามารถอ่านได้ดว้ ยตนเอง อาจใช้วิธีให้
บุคคลอื่นอ่านให้ฟังและผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูเ้ ลือกคําตอบด้วยตนเอง สําหรับ Thai GHQ–28 มี
ข้อคําถาม 28 ข้อ แบ่งคะแนนเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการทางกาย (Somatic Symptoms) กลุ่มอาการ
วิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (Anxiety and insomnia) กลุ่มความบกพร่ องทางสังคม (Social
dysfunction) และกลุ่มอาการซึมเศร้ารุ นแรง (Severe depression) โดยคะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้น
ไปถือว่าผิดปกติ
เครื่ องมือชี้วัดคุณภาพชีวติ (WHOQOL–BREF–THAI) เป็ นเครื่ องมือชี้วดั การ
เปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพชีวิต ผูต้ อบสามารถประเมินได้ดว้ ยตนเอง ในกรณี ที่ไม่สามารถอ่านออก

เขียนได้ อาจใช้วิธีให้บุคคลอื่นอ่านให้ฟังและผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูเ้ ลือกคําตอบด้วย
ตนเอง เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบ
ภาวะวิสยั (Perceived objective) และอัตวิสยั (Self-report subjective) ข้อคําถามมีจาํ นวน 26 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย (physical domain) ด้านจิตใจ
(psychological domain) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) และด้านสิ่ งแวดล้อม
(environment) เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผตู ้ อบเลือกตอบ โดยเมื่อแปลผลแล้วจะแบ่ง
คะแนนออกเป็ น 3 ระดับคือ คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง และคุณภาพชีวิตดี
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, ธรณิ นทร์ ทองสุ ข และหม่อมหลวงยุพดี
ศิริวรรณ (อ้างถึงในเทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, 2553) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
ในประเทศไทยปี 2546 โดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย 26 ข้อ
พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับกลางคือร้อยละ73.5 เพศชายมีคุณภาพชีวติ อยูใ่ น
ระดับดี ร้อยละ 29.5 เพศหญิงร้อยละ 20.6 ผูส้ ูงอายุมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.5 เพศชายมีภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 13.8 เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 20.9 ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาความสามารถในการอ่านเขียน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพ อาชีพที่ทาํ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ และฐานะทางการเงิน ปัจจัยทางจิต
สังคม ได้แก่ การอยูอ่ าศัย การพึ่งพาผูด้ ูแลในชีวิตประจําวันความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม การมีผมู ้ าปรึ กษา/ปรับทุกข์ เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สบายใจ ปัจจัยทาง
ชีวภาพ ได้แก่ การดื่มสุ ราการ สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การมองเห็น การเจ็บป่ วยด้วยโรค
ประจําตัว ความกังวลหรื อความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่ การมีญาติที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ และภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Kosulwit (2012) ทําการศึกษาสุ ขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า และคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ใน
เขตชานเมืองกรุ งเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกของชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ และชมรมผูส้ ู งอายุในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 70 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 207 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ Thai Mental Health
Indicator (TMHI-54), Thai Geriatric Depression Scale (TGDS), แบบสอบถามการประเมิน
ความเครี ยดด้วยตนเอง และ World Health Organization Quality of Life-Brief-Thai Version
(WHOQOL-BREF-THAI) โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 78.6 อายุระหว่าง 60–84
ปี อายุเฉลี่ย 70.24 พบว่ามีสุขภาพจิตในระดับแย่ร้อยละ 12.90 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 5.7 และภาวะ
เครี ยดร้อยละ 15.2 และพบว่ามีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับไม่ดี 3 ด้าน คือ ด้านร่ างกายร้อยละ 2.9 ด้าน
จิตใจร้อยละ 1.4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมร้อยละ 4.30 และพบว่าระดับของภาวะซึมเศร้าในผูท้ ี่มี
รายได้ไม่เพียงพอมีระดับสู งกว่าผูท้ ี่มีรายได้เพียงพออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และคุณภาพชีวิตใน

ด้านร่ างกายและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูส้ ูงอายุกลุ่มอายุต่าํ กว่า 70 ปี ดีกว่ากลุ่มอายุ 70 ปี
ขึ้นไป และคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจพบว่าในผูท้ ี่มีรายได้ไม่เพียงพอมีระดับตํ่ากว่าผูท้ ี่มีรายได้
เพียงพออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และผูส้ ูงอายุเขตชานเมืองมีคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมอยูใ่ นระดับสู งกว่ากลุ่มผูส้ ู งอายุในเมือง
Apidechkul T. (2011) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพจิต ระหว่างผูส้ ูงอายุใน
เมืองและชานเมืองในประเทศไทย โดยศึกษากับผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยในชุมชนเมืองและ
ชานเมืองในภาคเหนือของประเทศไทย ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย
Thai General Health Questionnaire (Thai-28) และ WHO Quality of Life Assessment in Thai
(WHOQOL-BREF-THAI) ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว กับกลุ่มตัวอย่าง 247 คน และข้อมูลที่
นํามาวิเคราะห์คือ 225 คน โดยเป็ นผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองร้อยละ 48.5 ผูส้ ูงอายุชุมชนชานเมืองร้อย
ละ 51.5 โดยผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุชานเมืองมีคุณภาพชีวิตในด้านร่ างกาย จิตใจ และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับสูง ผูส้ ูงอายุในชุมชนชนบทมีสุขภาพจิตดีกว่าชุมชนชานเมือง
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V. Wagh (2011) ทําการประเมินคุณภาพชีวติ ในกลุ่มผูส้ ู งอายุในเมืองและชนบท จังหวัด Wardha
และ Maharashtra ประเทศอินเดีย โดยศึกษาภาพรวมของสภาวะทางสุ ขภาพ รู ปแบบการใช้ชีวิต
ความพึงพอใจ สภาวะทางจิตใจหรื อความอยูด่ ีมีสุข ในหลายมิติของคุณภาพชีวติ ของบุคคลใน
ประเทศอินเดีย โดยการศึกษาในครั้งนี้ตอ้ งการทราบถึงความแตกต่างในเรื่ องคุณภาพชีวิตระหว่าง
กลุ่มประชากรผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นเมืองและชนบทและต้องการหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างผูส้ ูงอายุ
จํานวน 800 คน คัดเลือกจากในเมือง 400 คน และในชนบท 400 คน สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ WHO Quality of Life Assessment (WHOQOL-BREF) โดยผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกายและด้าน
สุ ขภาพจิตตํ่ากว่าผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (51.2 ± 3.6, 51.3±2.5) ส่ วนกลุ่ม
ประชากรผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นชนบทมีคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน
สภาพแวดล้อมตํ่ากว่ากลุ่มประชากรผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นชนเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (55.9±
2.7, 57.1± 3.2)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิต
ระหว่างผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบท กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็ นผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป ในชมรมผูส้ ู งอายุชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 54 คน

และผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในชมรมผูส้ ูง อําเภอวาริ นชําราบ จงหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 62 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที่ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล แบบประเมิน General Health
Questionnaire 28 ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-28) และเครื่ องมือชี้วดั คุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐานหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent
Sample t test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีระดับปัญหาสุ ขภาพจิตทั้งในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน คือ ด้านอาการทางกาย ด้านอาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ ด้านการบกพร่ องทาง
สังคม และด้านอาการซึมเศร้ารุ นแรงไม่แตกต่างกัน (p > .05)
2. ผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน
โดยผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านร่ างกายผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมี
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวติ ดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชน
เมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านจิตใจพบว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและผูส้ ูงอายุชุมชน
ชนบทมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน (p > .05) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า
ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตกต่างกันโดยผูส้ ูงอายุ
ชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้าน
สิ่ งแวดล้อมพบว่าผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กันโดยผูส้ ูงอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาสุ ขภาพจิตและการศึกษาเปรี ยบเทียบปัญหาสุ ขภาพจิตระหว่ าง
ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
จากการวิจยั ครั้งนี้พบว่าผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบ
ประเมินปัญหาสุ ขภาพจิต Thai GHQ–28 อยูใ่ นระดับไม่มีปัญหาสุ ขภาพจิต และจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีระดับปัญหาสุ ขภาพจิตทั้งในภาพรวมและ

รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุที่
ผ่านมา พบว่า กลุ่มผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนและอยูใ่ นชมรมผูส้ ูงอายุจะมีสุขภาพจิตอยูใ่ นระดับดี
และความชุกของปัญหาสุ ขภาพจิตอยูใ่ นระดับตํ่า สอดคล้องกับการศึกษาของเทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ
(2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ปัญหาสุ ขภาพจิตในผูส้ ูงอายุจงั หวัดเชียงใหม่ โดยผล
การศึกษา พบว่ามีความชุกของปัญหาสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพียงร้อยละ 9
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของ ทัดชาวดี สิ ทธิสาร (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพจิตของ
ผูส้ ูงอายุในชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งพบว่า ผูส้ ูงอายุในชมรม
ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพจิตภาพรวมอยูใ่ นระดับดี และการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองการสนับสนุนทาง
สังคมกับสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา ของ ธานี รวยบุญส่ ง(2552)
พบว่า ผูส้ ู งอายุชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญามีสุขภาพจิตอยูใ่ นระดับดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูส้ ู งอายุในชมรมผูส้ ูงอายุ อาศัยอยูใ่ นชุมชน และส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั
ครอบครัว ดังนั้นการร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริ มในด้านสุ ขภาพกายและจิตใจจากชมรม และ
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและชุมชน อาจส่ งผลให้ผสู ้ ูงอายุมีสุขภาพจิตที่อยูใ่ นระดับดี ทั้งชุมชน
เมืองและชนบท เนื่องด้วยมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นที่คล้ายคลึงกัน
ตอนที่ 2 การศึกษาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ระหว่ างผู้สูงอายุใน
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
1. ผูส้ ู งอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมและในรายด้านทุก
ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในประเทศไทย โดยมี
การศึกษาของ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, ธรณิ นทร์ ทองสุ ข และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ (อ้างถึงใน
เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, 2553) ที่ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุในประเทศไทยปี
2546 พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลางคือร้อยละ 73.5 เมื่อนําการศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมาพิจารณา โดยการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ์
, จตุพร หนูสวัสดิ์, วรารัตน์ ประทานวรปัญญา และจิดาภา ศิริปัญา (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 66.1 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกองค์ประกอบมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับปานกลางโดยด้าน
ร่ างกายคิดเป็ นร้อยละ 75.7 ด้านจิตใจร้อยละ 53.7 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมร้อยละ 66.0 และด้าน
สิ่ งแวดล้อมร้อยละ 62.6 ตามลําดับ ทั้งนี้จากการศึกษาของ ชุติเดช เจียนดอน, นวรัตน์ สุ วรรณผ่อง,
ฉวีวรรณ บุญสุ ยา และนพพร โหวธีรกุล (2554) ซึ่งเป็ นการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชนบท
อําเภอวังนํ้าเขียวจังหวัดนครราชสี มา พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความพอใจกับคุณภาพชีวิตด้านร่ างกายร้อย
ละ 50.4 และพอใจด้านจิตใจร้อยละ 52.7 โดยปัจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้านร่ างกาย 6

ปัจจัย ได้แก่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ภาวะสุ ขภาพ การเข้าร่ วมกิจกรรมของชมรม การศึกษา
อาชีพ และอายุ สามารถอธิ บายคุณภาพชีวิตด้านร่ างกายได้ร้อยละ 30.5 ปัจจัยที่สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 4 ปัจจัยได้แก่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ภาวะสุ ขภาพ การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของชมรม และสัมพันธภาพในครอบครัว โดยสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจได้ร้อยละ 21.5
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุในประเทศไทยมีความพอใจในคุณภาพ
ชีวิตและส่วนมากมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการที่ผสู ้ ูงอายุท้ งั ในชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทมีความชุกของปัญหาสุ ขภาพจิตอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่งจากแบบประเมิน Thai
GHQ–28 ที่จาํ แนกเป็ นรายด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่ างกาย ด้านความวิตกกังวล ด้านความบกพร่ องทาง
สังคม และด้านอาการซึมเศร้ารุ นแรง จากการศึกษากับผูส้ ูงอายุท้ งั ในชุมชนเมืองและชนบท พบว่า
อยูใ่ นระดับที่ไม่มีปัญหา อีกทั้งการศึกษาที่นาํ มาอธิบายดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็ได้พบว่าปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ ภาวะสุ ขภาพ การเข้าร่ วมกิจกรรมของชมรม และสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ดังนั้นแล้ว อนุมานได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มอาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพชีวติ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทําให้ระดับคุณภาพชีวิตของทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อยูใ่ นระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง
2. ผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ชุมชนเมืองเป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับชุมชนชนบทมี
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มาก มีการเพิ่มของประชากรสูง ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ การผลิตเพื่อธุรกิจการค้ามากกว่าเพื่อบริ โภคเอง มีโครงสร้างทาง
สังคมที่สลับซับซ้อน การควบคุมทางสังคมใช้การควบคุมโดยกฎหมายเป็ นหลัก ความสัมพันธ์
ระหว่างผูค้ นจะเป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นทางการตามสถานภาพและบทบาทของแต่ละคน
มีความผูกพันกับชุมชนน้อย (สนธยา พลศรี อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) ซึ่งปั จจัยที่มี
ความแตกต่างดังกล่าว ตัวอย่าง ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ชุมชนชนบทนั้นจะเป็ น
ลักษณะที่สนิทสนมใกล้ชิดกันมากกว่าชุมชนเมือง อาจส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทแตกต่างกัน
3. ผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านร่ างกายดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ พบว่าผูส้ ูงอายุ
ในจังหวัดขอนแก่น เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเมืองและในชนบทมีความแตกต่างกันบ้างจากวิถีชีวิตและ
ลักษณะการทํางานที่ต่างกัน แต่ในปัจจุบนั ความแตกต่างนี้ลดลงจากการที่คนเมืองและคนชนบท
เดินทางไปมาหาสู่และย้ายถิ่นปนกันไปมา ส่ วนผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานครมีความเห็นว่าในเมือง
และในชนบทมีความแตกต่างกัน สุ ขภาพของคนชนบทแข็งแรงกว่าคนเมือง เพราะอาหารการกิน
ของคนชนบทไม่มีสารพิษ (รศริ นทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) ดังนั้นจะเห็นว่าการรับรู ้ของผูส้ ูงอายุที่
อยูใ่ นชุมชนเมืองและชุมชนชนบทอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องของสุ ขภาพมีความแตกต่างกัน อาจเป็ น

เพราะผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองเห็นว่าผูส้ ูงอายุในชนบทสุ ขภาพแข็งแรงกว่า ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สนับสนุนว่า
ผูส้ ูงอายุในชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตดีกว่าชุมชนเมือง
4. ผูส้ ู งอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ (วิไลพร ขําวงษ์, จตุ
พร หนูสวัสดิ์, วรารัตน์ ประทานวรปัญญา และจิดาภา ศิริปัญา, 2554)โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ูงอายุ
ในจังหวัดนนทบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิต ด้าน
จิตใจอยูใ่ นระดับกลาง และการศึกษาของ ชุติเดช เจียนดอน, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, ฉวีวรรณ บุญสุ
ยา และนพพร โหวธีรกุล (2554) ศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชนบทอําเภอวังนํ้าเขียวจังหวัด
นครราชสี มา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต SF-36 V2.0 ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความพอใจกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจร้อยละ 52.7 โดยปัจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจ 4 ปัจจัยได้แก่ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ภาวะสุขภาพ การเข้าร่ วมกิจกรรมของชมรม และ
สัมพันธภาพในครอบครัว โดยสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจได้ร้อยละ 21.5 เห็นได้วา่
ปัจจัยในด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมกับชมรมนั้นสามารถทํานายคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจได้ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้อยูใ่ นชมรมผูส้ ูงอายุ อนุมานได้วา่ อาจด้วยปัจจัยนี้ผสู ้ ูงอายุท้ งั ชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทจึงมีระดับคุณภาพชีวิตระดับเดียวกันคือ ระดับปานกลาง
5. ผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชน
เมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสังคมชนบท คือกลุ่มคนที่อยูร่ ่ วมกันในอาณาบริ เวณ
เดียวกัน มีการกระทําต่อกันภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน ผูค้ นในชุมชนจะมีความรู ้สึกเป็ นพวก
เดียวกัน มีความสนใจร่ วมกัน มีความร่ วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ แม้วา่ จะมีการแข่งขัน การ
ขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งจะมีกลุ่มสังคม เช่น ละแวกบ้านหมู่บา้ นตําบลเพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนองความ
ต้องการของบุคคลในสังคม (ณรงค์ เส็งประชา อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) ส่ วนชุมชน
เมืองมีโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อน การควบคุมทางสังคมใช้การควบคุมโดยกฎหมายเป็ น
หลัก ความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นจะเป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นทางการตามสถานภาพและ
บทบาทของแต่ละคน มีความผูกพันกับชุมชนน้อย (สนธยา พลศรี อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ,
2558) จากความแตกต่างของลักษณะโดยทัว่ ไปของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว อาจทําให้
ผูส้ ูงอายุในชุมชนชนบทมีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คุณภาพด้านความสัมพันธ์ทางสังคมชีวิตดีกว่า
ผูส้ ูงอายุชุมชนเมือง
6. ผูส้ ู งอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านสิ่ งแวดล้อมดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งชุมชนเมืองนั้น ประชาชนอยูก่ นั อย่างแออัดหนาแน่น มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมเมืองเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในด้านต่าง ๆ (สนธยา
พลศรี อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) และมีปัญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษในทุก ๆ ด้านไม่วา่ จะ

เป็ นเสี ยง อากาศ นํ้า ดิน ปั ญหาด้านการจราจรเนื่องจากสังคมเมืองเป็ นสังคมที่มีประชากรจํานวน
มากและทุกคนก็ตอ้ งเดินทางเพื่อประกอบอาชีพจึงทําให้เกิดการคับคัง่ ของถนนที่ใช้เดินทาง (ทัศนีย ์
ทองสว่าง อ้างถึงใน ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) ส่ วนชุมชนชนบท เป็ นเขตที่มีคนอาศัยอยูต่ ่อหน่วย
พื้นที่นอ้ ย ชีวติ ความเป็ นอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติ มีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ (ทัศนา พฤติการณ์กิจ,
2558) ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ พบว่า ผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานครมี
ความเห็นว่าชุมชนชนบทอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่อากาศดีกว่าคนเมือง ได้ออกกําลังกายมากกว่าคน
เมือง สุ ขภาพใจดีกว่าคนเมือง เนื่องจากมีโอกาสได้ไปวัดทําบุญมากกว่าคนเมือง ทําให้คลายเครี ยด
มากกว่าคนเมือง (รศริ นทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) จากข้อมูลข้างต้นจึงอนุมานได้วา่ ผูส้ ูงอายุใน
ชุมชนเมืองพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าชุมชนชนบท
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งนี้
1. จากผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าผูส้ ูงอายุในชุมชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านร่ างกายดีกว่า
ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะว่าควรมีการให้ความรู ้เพิม่ เติมในการป้ องกันและ
ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุในชุมชนเมืองมีการดูแลรักษาสุ ขภาพร่ างกายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อม
ของร่ างกายให้เทียบเท่ากับผูส้ ู งอายุในชุมชนชนบทและสามารถพัฒนาให้ไปสู่คุณภาพชีวิตใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. จากผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าผูส้ ูงอายุในชุมชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมดีกว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาเพิม่ เติมในส่ วนของ
กิจกรรมในผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองให้มีเรื่ องของการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในทางสังคมให้มากยิง่ ขึ้น
อาจมีการนํากิจกรรมที่มีในชมรมผูส้ ูงอายุชมชนชนบทมาปรับใช้กบั ชมรมผูส้ ูงอายุในชุมชนเมือง
รวมทั้งจัดให้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมร่ วมกันนอกเหนือจากกิจกรรมที่มีโดยทัว่ ไปในชมรม
ผูส้ ูงอายุ
3. จากผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าผูส้ ูงอายุในชุมชนบทมีคุณภาพชีวิตด้านสิ่ งแวดล้อมดีกว่า
ผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาให้ชุมชนเมืองมีพ้นื ที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจที่เป็ นพื้นที่สีเขียว ลดการก่อเกิดมลพิษ โดยให้ทุกคนในชุมชนร่ วมมือกันไม่สร้างมลพิษและ
ร่ วมกันพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมในส่ วนนี้อาจมีการจัดสร้างเป็ นโครงการที่มีสมาชิกทุกวัย ซึ่ง
เป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของผูส้ ูงอายุและคนในชุมชนในอีกทางหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั้ งต่ อไป
1. จากการวิจยั ในครั้งนี้ได้ศึกษาในผูส้ ูงอายุที่เป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุเท่านั้นโดยการอยู่
ในชมรมผูส้ ู งอายุซ่ ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาจเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริ มในด้านสุขภาพจิตและ

คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุให้ดีกว่าผูส้ ูงอายุทว่ั ไปดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้อยู่
ชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อศึกษาว่าในกลุ่มที่ไม่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมกับชมรมนั้น มีปัญหาสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตเป็ นอย่างไร
2. จากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาในผูส้ ูงอายุเพียงช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งทั้งในส่ วน
ของปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปในระดับต่าง ๆได้ถา้ บุคคลมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นควรมีการศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ทั้งที่เป็ นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เพื่อศึกษาระดับปัญหาสุ ขภาพจิตและระดับคุณภาพชีวิตใน
ระยะยาว
3. จากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเพียงการศึกษาปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในผูส้ ูงอายุที่แยก
ศึกษาในแต่ละประเด็นเท่านั้น ซึ่งส่ วนของปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตนั้นน่าจะมีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ของปัญหา
สุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไรบ้าง เพื่อนําผลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางใน
การป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจิตและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ในด้านนั้น ๆ ต่อไป
4. จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ไม่ได้วิเคราะห์ในส่ วนของข้อมูลส่ วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ว่าใน
แต่ละปัจจัยนั้นมีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไรในเรื่ องของปัญหาสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิต
ดังนั้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการนําข้อมูลส่ วนนี้มาวิเคราะห์ และศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าจะมีความ
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย เพื่อที่จะได้นาํ ผลในส่ วนนั้นมาใช้เพื่อวางแผนแนวทางการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
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