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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ ์เชิงท�านายนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขและปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ�านวน 107 คน เป็นผู้สูงอายุที่อยู่

ในชุมชนเขตต�าบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัด

ความสุข แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน แบบวัด 

การมองโลกในแง่ดี แบบวัดพลังสุขภาพจิต และแบบวัด

สมัพนัธภาพในครอบครวั มีค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั .81, .80, 

.70, .80 และ .82 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขอยู่ใน

ระดับสูง (M = 4.72, SD = 18) การมองโลกในแง่ดีและ

พลงัสขุภาพจติสามารถร่วมท�านายความสขุของผูส้งูอายไุด้

ร้อยละ 18.6 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ได้แก่ การมองโลก

ในแง่ดี (b = .728, p < .001) และรองลงมาคือพลัง 

สุขภาพจิต (b = .202, p < .01) การรับรู้ความสามารถ

ของตนและสัมพันธภาพในครอบครัวไม่สามารถท�านาย

ความสุขได้ (p > .05) ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็น

ข้อมลูพืน้ฐานส�าหรับบคุลากรทางการแพทย์รวมทัง้พยาบาล 

ในการวางแผนหรอืออกแบบโปรแกรมเพือ่ส่งเสรมิความสขุ

ของผู้สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี และ

พลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเหล่านี้

ค�าส�าคัญ: ความสุข ผู้สูงอายุในชุมชน การมองโลกในแง่ดี 

พลังสุขภาพจิต 

Abstract

 This predictive correlational study aimed 

to examine happiness and determine its influencing 

factors among the older adults residing. A simple 

random sampling was used to recruit a sample of 

107 older adults residing in Pluagdang sub-district 

community, Rayong province. Research instruments 

were a demographic record form, the happiness 

questionnaire, the perceived self-efficacy  

questionnaire, the optimism questionnaire, the 

resilience questionnaire, and the family relationship 

questionnaire. Their Cronbach’s alpha reliability 

were .81, .80, .70, .80 and .82, respectively.  

Descriptive statistics, Pearson’s correlation  

coefficients, and Stepwise multiple regression 

analysis were employed for data analyses.

 The results revealed that the sample  

reported happiness at a high level (M = 4.72,  

SD = .18). Optimism and resilience together  

accounted for 18.6% of variance in prediction  

of happiness. The best predictor was optimism  

(b = .728, p < .001), and followed by resilience  

(b = .202, p < .01). Whereas perceived self-efficacy 

and family relationship could not predict  

happiness (p > .05). These findings could be  

used as baseline data for the health personnel 

including nurses to plan and develop a program 
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to enhance happiness by placing an emphasis on 

promoting optimism and resilience among these 

older adults.     
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ความส�าคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันท่ีมีความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการให้

บริการทางสาธารณสุขที่ทันสมัยครอบคลุมทุกกลุ ่มวัย 

ตลอดจนการเจริญพันธุ์ของประชากรมีอัตราลดลง ท�าให้

ประชากรผู้สูงอายุท่ัวโลกมีจ�านวนเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยที่มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยในปี 

พ.ศ. 2555 มีจ�านวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

มากถึง 10 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากร

ทัง้หมด และมกีารคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทย

จะมีจ�านวนผู ้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ  

14.4 ล้านคน โดยประชากรมีอายุไขเฉลี่ย 72 ปี โดย 

อายุไขเฉลีย่ของเพศชายเท่ากบั 68 ปี และ เพศหญงิเท่ากบั 

75 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ (National Statistical 

Office of Thailand, 2014; Vapattanawong et al., 

2007) ผูส้งูอายเุป็นช่วงวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มักจะ

เป็นไปในทางเสื่อมถอย (Hengudomsub, Kangchai, & 

Pathumarak, 2011) ส่งผลให้ผูส้งูอายุต้องเผชญิกับปัญหา

ในหลายด้าน ก่อให้เกิดกระทบโดยตรง ท้ังต่อตัวผู้สูงอายุ

เอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (Suksawat,  

Hengudomsub, & Nabkasorn, 2017) และที่ส�าคัญ คือ 

ส่งผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ (Argyle & Martin, 

1991; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999)

 ความสุขน้ันเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของ

บุคคล รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยเป็นภาพรวมในการด�าเนินชีวิต

ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู ่ความสมัพนัธ์กบั

บุคคลรอบข้าง เช่น สมาชิกในครอบครัว และคนในสังคม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ การจดัการกบัอารมณ์ และความรูส้กึมคีณุธรรม

ความดีภายในจิตใจ (Boonroungrut, 2009) ตลอดจน 

การมีสภาพความเป็นอยู ่ในชุมชน และการช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกันในสังคม ปัจจุบันมีหลายงานวิจัยที่มุ่งศึกษาถึง

ความสุข ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละ

ประเทศโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสุขภาวะทางจิตที่ดี

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความสุขนั้น

เกีย่วข้องกับหลายปัจจัย ทัง้ปัจจยัทางกายและทางจติสงัคม 

(Argyle & Martin, 1991) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของระบบการท�างาน 

ของร่ายกายในระบบต่าง ๆ ระบบประสาท ระบบทางเดิน

หายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

ผิวหนัง และระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลง

มักเป็นไปในทางเส่ือมถอยและอาจส่งผลให้ผู ้สูงอายุ 

เกิดปัญหาสุขภาพท�าให้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิต 

ของผู้สูงอายุและส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ ส่วนอีก

ปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยด้านจิตสังคมซึ่งเป็นอีกปัจจัยอีกหนึ่ง

ที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุได้เช่นกัน ได้แก่ การรับรู้

ความสามารถแห่งตน การมองโลกในแง่ดี พลังสุขภาพจิต 

และสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นต้น ชุมชนในเขตต�าบล

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง เป็นชุมชนหนึง่ทีม่กีารเปล่ียน แปลง 

โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบครอบครัว  

ค่านิยม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็น

เขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมาก มีการเปล่ียนผ่าน

จากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมท�าให้

สภาพแวดล้อม และครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง ส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ เหล่านี้ล้วนส่งผล

ต่อความสุขของผู้สูงอายุได้ ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย 

ด้านจติสงัคมทีท่�านายความความสขุของผูส้งูอายใุนชมุชน 

โดยศกึษาเฉพาะผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูใ่นเขตต�าบลปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง เป็นผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นสภาวะปกต ิอาศยัอยูก่บั

ครอบครวัและมกีจิกรรมทางสงัคมบ้าง ผลทีไ่ด้จากการศกึษา 

ในครั้งนี้ช่วยให้ทราบถึงระดับถึงความสขุของผู้สงูอายแุละ

ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อความสุขของผู้สูงอายุ

ที่ท�าการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการหรือ

กจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิความสุขของผูส้งูอายเุหล่านีต่้อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาความสุขและปัจจัยด้านจิตสังคมที่มี

อิทธิพลต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนต�าบลปลวกแดง 


