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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาระดบัความผาสกุทางใจของผูส้งูอายุโรคเรือ้รงัในชุมชน 

และปัจจยัที่มีผลต่อความผาสุกทางใจดงักล่าว วิธีการศึกษา: การวิจยัแบบหา

ความสมัพนัธ์เชงิทํานายน้ีมกีลุ่มตวัอย่าง คอื ผูสู้งอายุที่มคีวามเจบ็ป่วยด้วยโรค

เรือ้รงัในชุมชน จ.ระยอง จาํนวน 148 คน ซึง่ไดม้าดว้ยการสุม่อยา่งงา่ย เครื่องมอื

รวบรวมขอ้มูลประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล การมองโลกในแง่ดี 

ความพงึพอใจในชวีติ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสงัคม 

และความผาสุกทางใจ วเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลและความผาสุกทางใจของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหอ์าํนาจการทาํนายของปัจจยัต่อ

ความผาสุกทางใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผล

การศึกษา: พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามผาสุกทางใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(M = 50.95 , SD = 5.95) เมื่อวิเคราะห์อํานาจการทํานายพบว่าการรับรู้

ความสามารถของตนเอง (β = 0.430) การมองโลกในแง่ด ี(β = 0.264) และการ

สนับสนุนทางสงัคม (β = 0.169) สามารถร่วมทํานายความผาสุกทางใจของกลุ่ม

ตัวอย่ า ง ได้ ร้อยละ  37. 9  (R2 = 0.379, P–value < 0.001)  สรุป : การรับ รู้

ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ด ีและการสนบัสนุนทางสงัคมสามารถ

ร่วมทํานายความผาสุกทางใจของผูสู้งอายุโรคเรื้อรงัได้ พยาบาลและบุคลากรที่

เกี่ยวขอ้งสามารถนําผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมหรือ

กจิกรรมสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายโุรคเรือ้รงัมคีวามผาสกุทางใจมากขึน้ โดยเสรมิการรบัรู้

ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแงด่ ีและการสนบัสนุนทางสงัคม  

คาํสาํคญั: ความผาสุกทางใจ, ผูส้งูอายุโรคเรือ้รงัในชุมชน, การมองโลกในแง่ด,ี 

ความพงึพอใจในชวีติ, การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง, การสนบัสนุนทางสงัคม    

 

 

 

Abstract 

Objective: To identify level of and factors affecting psychological well-being 

among community-dwelling older adults living with chronic illness. Method: 

In this predictive correlation research, 148 community-dwelling older adults 

living with chronic illness in Rayong province were recruited using the simple 

random technique. Research instruments included a questionnaire to gather 

data for demographic information, optimism, life satisfaction, perceived self-

efficacy, social support, and psychological well-being. Descriptive statistics 

and stepwise multiple regression analysis were used to analyze data. 

Results: Psychological well-being was at a moderate level (M = 50.95, SD 

= 5.95). The significant predictors of psychological well-being were perceived 

self-efficacy (β = 0.430), optimism (β = 0.264), and social support (β = 0.169). 

These predictors could together explain 37.9% of variance in psychological well-

being ( R2 = 0.379, P–value < 0.001) . Conclusion: Nurses and other 

healthcare providers could apply these results to develop interventions or 

programs aiming at promoting psychological well-being among community-

dwelling older adults living with chronic illness by focusing on perceived self-

efficacy, optimism, and social support. 

Keywords:  psychological well-being, community-dwelling older adults living 

with chronic illness, optimism, life satisfaction, perceived self-efficacy, social 

support   

 

 

 

 
 

Introduction 

Older adulthood is a period of deterioration of physical and 

mental conditions. Older adults encounter various challenges 

even the realization that death is coming.1 The aging 

population is a global phenomenon as a result of declining 

birth rates, and increased average life expectancy. In 2018, the 

world's population was 7.633 million and 990 million people 

aged 60 and more, or 13% of the total population. For 

Thailand, it is projected that the country will achieve the status 

of a “complete aged society” in 2022 when the elderly 

proportion reaches 20%.2 At the same time, elderly people 

tend to live longer with conditions that cause the 

deterioration of the body and impact on both physical and 

mental health. It was found that Thai elderly people now 

have more chronic diseases such as diabetes mellitus, 

hypertension, and kidney disease.2  

These chronic diseases are more likely to cause more 

severe complications and can lead to disability and death 

of the elderly. Psychological problems cause uncertain 

feelings of the symptoms, complications, and severity of the 

disease, feelings of loss of self-control, feeling unsafe, and 
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