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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ	โดยกลุ่มตัวอย่างคือ	ผู้สูง

อายุในอ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	จ�านวน	108	คน	คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันขั้นสูง	

แบบสอบถามความยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักศาสนา	 แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี	 แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต	 และ

แบบสอบถามความผาสุกทางใจซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น	 แอลฟาครอนบาค	 เท่ากับ	 .911,	 .989,	 .900,	 .982	 และ	 .946	 ตามล�าดับ	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนของความผาสุกทางใจอยู่ในระดับสูง	(M	=	56.94,	SD	=	6.40)	ตัวแปร

ที่สามารถท�านายความผาสุกทางใจ	ได้แก่	การมองโลกในแง่ดี	และพลังสุขภาพจิต	(β =	.630,	.334,	p	<	.001	ตามล�าดับ)	ตัวแปร

ท�านายทั้งสองสามารถร่วมท�านายความผาสุกทางใจได้ร้อยละ	71.6	(R2	=	.716,	Adjusted	R2	=	.711,	F	=	132.410,	p	<	.05)

	 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	 การมองโลกในแง่ดี	 และพลังสุขภาพจิตมีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอาย	ุ									

ดังนั้นพยาบาลควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริมปัจจัยดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	ความผาสุกทางใจ	ผู้สูงอายุ

Abstract
	 Psychological	well-being	is	an	important	factor	to	promote	quality	of	life	in	older	adults.	The	purpose	

of	this	study	was	to	determine	factors	influencing	psychological	well-being	among	older	adults.	Multi-stage	

random	sampling	was	used	to	recruit	the	samples.	There	included	108	older	adults	in	Bang	Pakong	District,	

Chachoengsao	 Province.	 Research	 instruments	 consisted	 of	 a	 Personal	 information	 record,	 Instrumental	 

activities	of	daily	living	questionnaire,	Adherence	and	religious	practices	questionnaire,	Optimism	questionnaire,	

Resilience	questionnaire	and	Psychological	well-being	questionnaire	Cronbach’s	alpha	reliabilities:	.911,	.989,	

.900,	 .982	 and	 .946	 respectively.	 Data	were	 analyzed	 by	 using	 descriptive	 statistics,	 Pearson’s	 correlation	 

coefficients	and	Stepwise	multiple	regression	analysis.

	 The	study	findings	showed	that	the	sample’s	mean	score	of	psychological	well-being	was	 in	high	

level	 (M	=	 56.94,	 SD	=	 6.40).	 The	predictable	 variables	 included	optimism	 and	 resilience	 (β =	 .630,	 .334,	 
p	 <	 .001	 respectively).	 These	 two	 significant	 factors	 accounted	 for	 71.6%	 (R2	 =	 .716,	 Adjusted	 R2	 =	 .711,	 
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ที่ส่งผลในทางลบต่อความผาสุกทางใจ	 และปัจจัยปกป้อง	 

(Protective	 factors)	 ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้ความผาสุกทางใจเพิ่มสูงขึ้น5	 	 การศึกษาในครั้งนี้จึง

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยปกป้องที่จะช่วยสนับสนนุให้ผู้สูงอายุมี

ความผาสุกทางใจ	 คือ	 ปัจจัยทั้งจากภายในตัวบุคคล	 รวมถึง

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม	 ที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจ												

จากหลายปัจจัย	ประกอบด้วย	ความสามารถในการท�ากิจวัตร

ประจ�าวนัขัน้สงู	เป็นความสามารถทีแ่สดงให้เห็นว่าผูส้งูอายนุัน้

สามารถท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งผู้สูงอายุที่มี		

ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันขั้นสูง	 ย่อมบ่งบอกถึง

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	และมีภาวะสุขภาพทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจที่ดี6	 ความยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา	เป็นอกีกจิวตัรทีม่คีวามส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่

ผูส้งูอาย	ุคอืการเข้าร่วมปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาซึง่ในปัจจุบนั

ผู้สูงอายุจ�านวนมากท่ีให้ความส�าคัญกับความยึดม่ันและการ

ปฏิบัติตามหลักศาสนา	 เพ่ือสร้างความสุขสงบทางจิตใจให้กับ

ตนเอง7	 ขณะที่การมองโลกในแง่ดีเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีมี

ความส�าคัญกับความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุ	 โดยเป็นมุมมอง

ทางบวกของบุคคลท่ีเช่ือว่า	 จะมีสิ่งท่ีดีเกิดข้ึนในอนาคต	 จึง

ด�าเนินชีวิตอย่างมีความหวังและเชื่อมั่นว่าตนเองจะผ่านพ้น

อุปสรรคไปได้8	 และการมีพลังสุขภาพจิตที่ดี	 เป็นอีกหนึ่ง								

ปัจจัยปกป้องท่ีแสดงให้เห็นว่า	 ผู้สูงอายุจะสามารถเผชิญกับ

สถานการณ์วิกฤต	การเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ในชีวิตได้อย่างเข้ม

แขง็	ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างความผาสกุทางใจให้เกดิขึน้กบัตวัผูส้งู

อายุได้9

	 จงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่จี�านวนผู้สูงอายุ

มากถึง	 108,314	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 15.37	 ของจ�านวน

ประชากรทั้งหมดในจังหวัด	 ขณะเดียวกันยังเป็นจังหวัดท่ีให้

ความส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติและความผาสกุของผูส้งู

อายุ	โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิต	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภายในอ�าเภอบางปะกง	 ซ่ึงมีจ�านวนผู้สูงอายุมากถึง	

13,125	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	14.62	ของประชากรทั้งหมด

ในอ�าเภอ	มีความหนาแน่นของประชากรรองจากอ�าเภอเมือง10	

บทน�ำ
	 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลดีขึ้น	 ท�าให้

อายขุยัเฉลีย่ของประชากรเพิม่สงูขึน้	พร้อมกบัการขยายตวัของ

ความเป็นเมือง	 และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ส่งผลให้

ประชาชนทั้งชายและหญิง	 ต้องใช้เวลาไปกับการท�างานมาก	

ท�าให้อายุเฉลี่ยของชายหญิงท่ีแต่งงานนั้นเพิ่มสูงขึ้น	 ขณะที่

อัตราการเจริญพันธุ์	และอัตราการเกิดลดลง	ด้วยปัจจัยข้างต้น

ท�าให้ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง	 ขณะที่

ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 จากการส�ารวจพบว่า	 มี

จ�านวนประชากรวัยสูงอายุสูงถึง	 9,802,080	 คน	 หรือคิดเป็น

ร้อยละ	15.21	ของประชากรทั้งหมดในประเทศ1	โดยจากการ

ส�ารวจข้อมูลด้านประชากรสูงอายุของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

จ�านวน	5	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	2537,	2545,	2550,	2554	และในปี	

พ.ศ.	2557	พบว่า	อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ	 6.8,	 9.4,	 10.7,	 12.2	 และ14.9	 ตามล�าดับ										

จากข้อมูลการส�ารวจที่นี้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนประชากรผู้สูง

อายุน้ันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	 และปัจจุบันประเทศไทย							

ได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย	 (Aging	 society)	 ซึ่งหมายถึง									

การมีจ�านวนประชากรที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	10	

ของประชากรทั้งหมด2 

	 ความผาสุกทางใจ	 คือการรับรู ้ถึงความพึงพอใจ								

และความสุขในการด�ารงชีวิต	 ผู้สูงอายุที่มีความผาสุกทางใจ				

จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง	 ๆ	 ได้อย่าง

เหมาะสม	 สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง	 มีจิตใจที่เบิกบาน								

รู้สึกตนเองมีคุณค่า	 ด�าเนินชีวิตอย่างมีความหมาย3	 แต่ถ้าผู้สูง

อายทุีไ่ม่มคีวามผาสกุทางใจ	เมือ่ต้องเผชญิกบัปัญหา	โดยเฉพาะ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านร่างกาย	 จิตใจ	 ถ้าไม่

สามารถปรับตัวได้	จะเกิดความเครียด	ความทุกข์	อาจน�าไปสู่

การเจ็บป่วยทางจิต	 เช่น	 ภาวะซึมเศร้าได้4	 ดังนั้นความผาสุก	

ทางใจจึงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต								

ในวัยสูงอายุ	ทั้งนี้พบว่า	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกทางใจ

ของผู้สูงอายุ	 มีท้ังปัจจัยเสี่ยง	 (Risk	 factors)	 ซึ่งเป็นปัจจัย 

F	=	132.410,	p	<	.05)	of	the	variance	in	explanation	of	psychological	well-being.

	 These	 finding	 clearly	 indicated	 that	 optimism	 and	 resilience	 have	 influenced	 on	 psychological														

well-being.	Therefore	nurse	should	concern	about	promoting	these	factors	in	order	to	promote	psychological	

well-being	in	older	adults.

Keywords: Psychological	well-being,	Aging	people.


