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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่วเิคราะหค์วามผาสุกทางใจและอทิธพิลของปัจจยัท านายความ
ผาสุกทางใจของผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ การรบัรูภ้าวะสุขภาพ ความสามารถในการปฏบิตัิ
กจิวตัรประจ าวนัขัน้สูง การปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา การรบัรูค้วามเครยีด การ
รบัรู้ความสามารถแห่งตน และการสนับสนุนทางสงัคม วิธีการศึกษา: กลุ่ม
ตวัอยา่งทีศ่กึษาคอื ผูสู้งอายุทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงแสนสุข จงัหวดัชลบุร ี
ทัง้เพศชายและหญงิ จ านวน 400 คน โดยมอีายุตัง้แต ่60 ปีขึ้นไปและมคีุณสมบตัิ
ตามทีง่านวจิยัก าหนด ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลด้วยแบบสอบถามโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์ แบบสอบถามประกอบด้วย1) 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ 3.) 
แบบสอบถามความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัขัน้สงู 4) แบบสอบถาม
การปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา 5) แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 6) 
แบบสอบถามการรบัรูค้วามเครยีด 7) แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคม และ8) 
แบบสอบถามความผาสุกทางใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลการศึกษา: ผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยความ
ผาสุกทางใจโดยรวมเท่ากบั 4.28  0.29 จดัอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามผาสุกทางใจโดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ย
สงูสุดไปต ่าสุด คอื การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น (M = 4.63  0.36) การยอมรบั
ตนเอง (M = 4.39   0.37) การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  (M = 4.30   0.52) 
ความสามารถในการควบคุมจดัการกบัสิง่แวดลอ้ม (M = 4.21  0.46) ความเจรญิ
งอกงามของบุคคล (M = 4.16  0.42) และดา้นความเป็นตวัของตวัเอง (M = 3.84 
 0.47) จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า ปัจจยัที่สามารถ
ท านายความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เรยีงจากที่มี
อิทธิพลสูงสุดไปต ่าสุด คือ  การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (β =0 .338, P < 
0.001) การรบัรูค้วามสามารถแหง่ตน  (β = 0.250, P < 0.001) การสนบัสนุนทาง
สงัคม (β = 0.165, P < 0.001)  และ การรบัรูค้วามเครยีด (β = 0.126, P < 0.05)  
โดยตวัแปรเหลา่นี้สามารถรว่มกนัท านายความแปรปรวนของความผาสุกทางใจใน
ผูสู้งอายุไดร้อ้ยละ 28.50 (R2= 0.285, F = 39.02, P < 0.001)  สรปุ: การวจิยันี้
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุ  และปัจจยัที่มี
อทิธพิลตอ่ความผาสุกทางใจ ผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพควรตระหนักถงึความส าคญั
ในการพฒันากจิกรรมหรอืโปรแกรมทีช่่วยลดการรบัรูค้วามเครยีด ตลอดจนการ
สง่เสรมิการท ากจิกรรมทางศาสนา การรบัรูค้วามสามารถแหง่ตน และการรบัรูก้าร
สนบัสนุนทางสงัคมอนัจะช่วยเพิม่ความผาสุกทางใจของผูส้งูอายุเหลา่นี้ 
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Abstract 

Objectives: To investigate the psychological well-being and its predictors of 
older adults, i.e., perceived health status, Instrumental Activities of Daily 
Livings (IADLs), practice of religious activities, perceived stress, perceived 
self-efficacy, and social support. Methods: A total of 400 community-dwelling 
older adults residing in Sansuk Municipality, Chonburi Province participated 
in this study. The multi–stage sampling was used to recruit the sample. 
Participants were males and females aged 60 years or older who met the 
inclusion criteria. They were interviewed using a structured questionnaire to 
gather data for 1) participants’ general information, 2) perceived health status, 
3) IADLs, 4) practice of religious activities, 5) perceived self-efficacy, 6) 
perceived stress, 7) social support, and 8) psychological well-being. 
Descriptive statistics and stepwise multiple regression were employed to 
analyze the data. Results: The overall psychological well-being among these 
older adults was at a moderate level (M = 4.28  0.29). The mean scores for 
sub-scales of psychological well- being in the order of highest to lowest were: 
positive relations with others (M = 4.63  0.36), self-acceptance (M = 4.39  
0.37), purpose in life (M = 4.30   0.52), environmental mastery (M = 4.21  
0.46), personal growth (M = 4.16   0.42), and autonomy (M = 3.84  0.47). 
The stepwise multiple regression analysis demonstrated that factors that 
significantly predicted psychological well-being in the order of strongest to 
lowest were the practice of religious activities (β = 0.338, P < 0.001), 
perceived self-efficacy (β = 0.250, P < 0.001), social support (β = 0.165, P 
< 0.001) and perceived stress (β = 0.126, P < 0.05), respectively. These 
factors could explain 28.50% of variance for psychological well-being (R2 = 
0.285, F = 39.02, P < 0.001). Conclusion: This study provided the better 
understanding of psychological well-being and its predictors among 
community-dwelling older adults. Healthcare personnel should be aware of 
the importance for developing proper activities or programs aimed at 
reducing stress and enhancing the practice of religion activities, perceived 
self-efficacy, and social support. This would help promote psychological well-
being among the older adults. 
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Introduction 

The number of older people in Thailand has been 
increasing rapidly from 5.79 millions in 2002 to 6.82 millions 
in 2007. The number is expected to reach 11 millions in 2020, 
accounting for 17 percent of the total population.1 The 

increase in the number of older people is due to the increase 
in Thai life expectancy and a lower mortality rate. These have 
resulted from the advances in medical technology and the 
thoroughness of the health service system that makes 


