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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่อ งป จั จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความสุข ของผู้สูง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุและเพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
ความสุขของผูส้ งู อายุ ในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ
ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธกี ารสุม่ แบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 167 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ แบบสอบถาม แบ่ง
การวิ เ คราะห์ เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา โดยการหาค่ า เฉลี่ ย
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละและการวิเคราะห์โดยใช้สถิตอิ นุ มาน เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ โดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ
ของผู้สูง อายุ ท่สี ่งผลต่ อ ความสุขของผู้สูง อายุ โดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจ ัย พบว่ า การวิเ คราะห์ ป จั จัย ด้ า นคุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ สู ง อายุ ท ัง้ 6 ด้ า น
ภาพรวมพบว่า ผูส้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ในระดับมาก ( ̅ = 3.52) ด้านทีม่ ากทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบจาก
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คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทุกด้าน คือด้านสภาพร่างกาย ( ̅ = 3.91) และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
ความสุขในชีวติ ของผู้สงู อายุ โดยภาพรวมพบว่า ผู้สงู อายุมคี วามสุขในชีวติ ในระดับมาก ( ̅ = 3.82)
และผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทียบความแตกต่ า งค่ าเฉลี่ยป จั จัย ส่ว นบุ คคลที่ส่ง ผลต่ อความสุข ของ
ผูส้ งู อายุพบว่า ผูส้ งู อายุท่มี ปี จั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามความเพียงพอของรายได้ ภาวะการออม การ
เข้าร่วมกิจกรรม ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผู้สงู อายุทส่ี ่งผลต่อความสุขของผู้สงู อายุ
พบว่าปจั จัยคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุท่สี ่งผลต่ อความสุขของผู้สูงอายุ คือ ปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ และ
ปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ โดยทัง้ สองปจั จัยมีอิทธิพลเชิงบวกต่ อความสุขของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ความสุข, ผูส้ งู อายุ, คุณภาพชีวติ
ABSTRACT
This research on Factors affecting happiness of the elder in Kaoseng, Mueang District
Songkhla Province aimed to present: living of the elder and factors affecting happiness of the
elder in Kaoseng, Mueang District Songkhla Province. The samples were the elder living in
Kaoseng, Mueang District Songkhla Province and They were over 60 years old. The samples
were 167 people. This samples were drawn by using purposive sampling method. This
research was processed with questionnaire for collecting data and analyzed by descriptive
statistics including mean, standard deviation, frequency, percentage and inferential statistics
including t-test and Multiple Regression Analysis. The results of this study showed that
analysis of quality of life found that the overall elder ’s quality of life was at high level. The
highest quality of life was physical condition. The results of elder ’s happiness analysis found
that the overall happiness of elder was at high level. The results of personal factors
comparison affecting happiness of the elder found that sufficiency of income, saving and
participation ,which were different, differently affected to happiness of the elder with statistically
significant at the 0.05 level. The results of factors analysis affecting happiness of the elder
found that factors affecting happiness of the elder were emotion factor and livelihood factor.
The both of factors had effect to happiness of the elder with statistically significant at the 0.05
level. They showed statistically significant positive relationship.
Keywords: Happiness, Elder, Quality of Life
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ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจั

บทนา
ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2551) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ วงการ
แพทย์แ ละสาธารณสุข ทัง้ นี้ เ พราะผู้สูง อายุ มีโ รคประจ าตัว และวิธีก ารดูแ ลรัก ษาแตกต่ า งไ ปจาก
ประชากรกลุ่มอื่น จึงจัดให้เป็ นกลุ่มทีม่ ภี าวะเสีย่ งทางสุขภาพสูง นอกจากการเสื่อมของสภาพร่างกาย
แล้ว การสูญ เสีย สถานภาพและบทบาททางสัง คมยัง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ สภาพจิต ใจของผู้สูง อายุ
จากข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่า ผูส้ ูงอายุยงั พบปญั หาสมองเสื่อม ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ดังนัน้ เมื่อ
เกิด การเจ็บ ป่ ว ยท าให้ค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แ ลรัก ษาสุข ภาพสูง กว่ า ประชากรกลุ่ ม วัย อื่น มีห ลัก ฐาน
ทางการแพทย์และงานวิจยั ยืนยันว่าการส่งเสริมสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจจะช่วยชะลอการเสื่อม
ของร่างกายรวมทัง้ เสริมสร้างพฤติกรรมทีด่ ที างด้านสุขภาพ ความรูส้ กึ ทางบวก และสร้างเสริมกาลังใจ
ให้กบั ผู้สงู อายุได้ ประกอบกับในสภาพปจั จุบนั การพัฒนาประเทศมุ่งความเจริญในภาคอุตสาหกรรม
และบริก าร ท าให้ค นชนบทหรือ คนภาคเกษตรกรรมละทิ้ง ถิ่น ฐานไปหางานท าในเมือ งมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ของประเทศ จากสังคมเกษตรกรรมมาเป็ นอุต สาหกรรม โดยเน้ น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา ขบวนการเหล่านี้ได้นา
วิถชี วี ติ ของคนไทยไปสูว่ ตั ถุนิยม ส่งผลให้คุณค่าของผูส้ งู อายุดเู หมือนจะลดลงเพราะไม่สามารถทางาน
อย่างที่สงั คมสมัยใหม่ให้ความสาคัญได้ และลูกหลานที่เป็ นสมาชิกใหม่ในครอบครัวต้ องหาทางออก
ทีจ่ ะหารายได้เลีย้ งตนด้วยการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือไปทางานทีอ่ ่นื คนวัยแรงงานทีอ่ ยู่ชนบทต้องเข้าเมือง
มาทางานบริการและอุตสาหกรรม คนในเมืองต้องแยกบ้านเพราะข้อจากัดเรื่องที่อยู่อาศัย จึงทาให้
ผูส้ งู อายุจานวนมากไม่มลี กู หลานทีจ่ ะช่วยดูแล ถูกละทิง้ ให้อยู่ตามลาพัง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของผูส้ งู อายุโดยตรง จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงเกิดความจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครอง
สวัสดิภาพของผูส้ งู อายุ
ชุมชนเก้าเส้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็ นชุ มชนที่มีสดั ส่วนของผู้สูงอายุ ค่อนข้า งสูง
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ สัด ส่ ว นของคนวัย แรงงาน และพบว่ า ผู้สู ง อายุ บ างส่ ว นป่ ว ยเป็ น โรคเรื้อ รัง
ในอดีตประชากรส่วนใหญ่มกี ารทาประมงและมีการอยู่รวมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ แต่การประกอบอาชีพ
ประมงอย่ า งเดีย วไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชากรในชุ ม ชนได้ จึ ง ส่ ง ผลให้
คนวัยแรงงานจาเป็ นต้องเข้ามาทางานอย่างอื่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทาให้ต้องละทิ้ง
ั หาตามมา อาทิเช่น ปญั หาด้านเศรษฐกิจ ปญั หาสังคม
ผู้สูงอายุให้อยู่เพียงลาพัง ซึ่งทาให้เกิดป ญ
และปญั หาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปญั หาสุขภาพจิต ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าจิตใจ
จะช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายรวมทัง้ เสริมสร้างพฤติกรรมทีด่ ที างด้านสุขภาพ ความรูส้ กึ ทางบวก
และสร้างเสริมกาลังใจให้กบั ผูส้ งู อายุได้ เพราะความสุขเป็ น ความปรารถนาของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
โดยเฉพาะผู้สูง อายุ ซ่ึง เป็ น กลุ่ ม ที่เ ปราะบางและพึ่ง พิง ผู้อ่ืน ถ้ า ผู้สูง อายุ ใ ช้ชีวิต อย่ า งมีค วามสุ ข
ย่อมทาให้ผสู้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละอาจมีชวี ติ ยืนยาวขึน้
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงให้ความสาคัญและสนใจทีจ่ ะศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุใน
เขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมการดูแลผูส้ งู อายุในอนาคตให้สามารถปรับตัว
กุลธีรา ทองใหญ่
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เข้ า กั บ สัง คมได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ เปลี่ ย นความคิ ด ของผู้ สู ง อายุ จ ากการพึ่ ง พิ ง คนอื่ น มาเป็ น
การพึง่ พาตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ผสู้ งู อายุให้เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า
ทางสังคมของท้องถิน่ และเป็ นคลังสมองรวบรวมภูมปิ ญั ญาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นอยูข่ องผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัด
2. เพื่อศึกษาปจจั
สงขลา

ประโยชน์ของการวิจยั
1. ทราบสภาพความเป็ นอยู่ของผู้สูงอายุและปจั จัยที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุในเขต
ชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุในเขต
ชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. หน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชนที่เ กี่ยวข้อ งสามารถน าผลจากการวิเ คราะห์เป็ น แนวทาง
ในการกาหนดมาตรการเพื่อพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุให้มคี วามสุขยิง่ ขึน้ และส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดยี ิ่งขึน้ อย่างยังยื
่ นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปจั จุบนั

การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของผูส้ ูงอายุ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายคาว่าชรา คือ แก่ดว้ ยอายุ ชารุด
ทรุดโทรม แต่คานี้ไม่เป็ นทีน่ ิยมเพราะก่อให้เกิดความหดหู่ใจ และความถดถอยสิน้ หวัง ทัง้ นี้จากผลการ
ประชุ ม ของคณะผู้ อ าวุ โ ส โดย พล.ต.ต. หลวงอรรถสิ ท ธิ สุ น ทร เป็ นประธาน ได้ ก าหนด
ให้เรียกว่า ผูส้ งู อายุ แทน ซึง่ คานี้ให้ความหมายทีย่ กย่องให้เกียรติแก่ผทู้ ช่ี ราภาพว่าเป็ นผูท้ ส่ี งู ทัง้ วัยวุฒิ
คุณวุฒ ิ และประสบการณ์
ตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ.2546 สาหรับการกาหนดว่า ผูส้ งู อายุเริม่ เมื่ออายุเท่าใดนัน้
ขึน้ อยู่กบั ความแตกต่างในแต่ละสังคม สาหรับสังคมไทยนัน้ กาหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มี
สัญชาติไทยและมีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไป
การเปลี่ยนแปลงวัยผูส้ ูงอายุ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541) ได้นาเสนอข้อมูลการเปลีย่ นแปลงวัยของผูส้ งู อายุ ดังนี้
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1. ด้ า นร่ า งกายเซลล์ ใ นร่ า งกายมนุ ษย์ มี ก ารเจริ ญและเสื่ อ มโทรมตลอดเวลา
โดยในผูส้ งู อายุมอี ตั ราการเสือ่ มโทรมมากกว่าการเจริญ ทัง้ นี้การเสือ่ มโทรมทางจิตจะทาให้มคี วามรูส้ กึ
ว่าโดดเดีย่ วอ้างว้าง
2. ระบบหายใจเสื่อ มสภาพลงเพราะ อวัย วะในการหายใจเข้า ออกลดความสามารถ
ในการขยายตัว ปอดเสียความยืดหยุ่น ถุงลมแลกเปลีย่ นแก๊สลดน้อยลง ปอดรับออกซิเจนได้น้อยลง
3. ระบบการไหลเวียนเลือดหัวใจ หลอดเลือด มีเนื้อเยื่ออื่นมาแทรกมากขึน้ ทาให้การสูบฉีด
เลือดของหัวใจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม มีปริมาณสูบฉีดลดลงหลอดเลือดแข็งตัว และแรงดันเลือดสูงขึน้
ส่งผลให้เลือดไปเลีย้ งอวัยวะลดปริมาณ
4. สติปญั ญาของผู้สูงอายุสติปญั ญาเริม่ เสื่อมถอยเชื่องช้าต้องใช้เวลาในการคิด วิเคราะห์
ทบทวนนานกว่าจะตัดสินใจได้การตอบโต้ทางความคิดไม่ฉับพลันทันที แต่มเี หตุผล และประสบการณ์
เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการคิดและตัดสินใจแต่บางครัง้ ไม่กล้าตัดสินใจอะไร
5. การเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุการเรียนรูเ้ รื่องใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ของผูส้ งู อายุเป็ นไปได้ชา้
ต้อ งใช้เ วลาเรีย นรู้น านกว่ า ที่จ ะรู้ป รับ เปลี่ย นความคิด และการกระท าได้แ ต่ ก ารเรีย นรู้ท่ีมีค วาม
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม และความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่จะสามารถเรียนรูไ้ ด้รวดเร็ว
6. พฤติกรรมและธรรมชาติของผูส้ งู อายุทเ่ี กีย่ วข้องกับการเรียนรู้
6.1 ถ้าไม่มกี จิ กรรมอะไรทาอยู่ว่าง ๆ จะราคาญ และคิดฟุ้งซ่านหรืออาจจะบ่นพึมพา
6.2 บางช่วงจะหลง ๆ ลืม
6.3 สายตาไม่ดี อ่านหนังสือทีม่ ขี นาดอักษรตัวเล็กเกินไม่ได้และอ่านได้ไม่นาน
6.4 ชอบอ่าน ฟงั ดูขา่ ว ความก้าวหน้าและความเป็ นไปของบ้านเมืองมากกว่าบันเทิง หรือ
ตาราวิชาการ
6.5 มีช่วงเวลาของความสนใจยาวนาน และมีสมาธิดี ถ้ามีความตัง้ ใจจะทาสิง่ ใด
จากข้อมูลทีศ่ กึ ษาการเปลีย่ นแปลงวัยสูงอายุขา้ งต้น สรุปได้ว่า การเปลีย่ นแปลงวัยสูงอายุ
เป็ น การเปลี่ย นแปลงทัง้ ทางร่ า งกาย จิต ใจ และสัง คม อวัย วะต่ า ง ๆ ของร่ า งกายเริ่ม เสื่อ มลงไป
ตามอายุ ของผู้สูง อายุ ซึ่ง สัม พัน ธ์ก ับการเปลี่ย นแปลงทางด้านอารมณ์ ความสนใจต่ อ สิง่ แวดล้อ ม
ตลอดจนบทบาทหน้ าที่และสัม พันธภาพทางสังคมลดลง หากไม่ มีวิธีป้องกัน และการจัดการภาวะ
สุขภาพทีเ่ หมาะสมการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพทีเ่ จ็บปว่ ยของผูส้ งู อายุ
ความหมายเกี่ยวกับความสุข
ความสุ ข ในทางพระพุ ท ธศาสนา เกิ ด จากความสุ ข ที่ ส ัม พัน ธ์ ก ับ จากป จั จัย ภายนอก
และความสุ ข จากป จั จัย ภายใน ความสุ ข จากป จั จัย ภายนอก คือ ความสุ ข จากวัต ถุ ท่ีส ามารถ
เป็ นเจ้าของได้ เช่น อาหาร เสือ้ ผ้า ยารักษาโรค รถยนต์ ความสุขจากปจั จัยภายในหรือจิตวิญญาณเกิด
จากการปรุ ง แต่ ง การฝึ ก จิต การนั ง่ สมาธิ ซึ่ง จิต ที่มีก ารฝึ ก ฝนดีแ ล้ว จะสามารถมีภู มิต้ า นทาน
ต่อความทุกข์จากปจั จัยภายนอก (พระธรรมปิ ฎก มปป.) ความสุขที่เป็ นผลมาจากปจั จัยภายนอก
หรือทัว่ ๆ ไปใช้คาว่า “ความอยู่ดมี สี ุข ” หรือ “คุณภาพชีวติ ” ซึ่งเป็ นรูปธรรมและวัดเชิงภาวะวิสยั
(Objective) ดัชนีท่ใี ช้ในปจั จุบนั เป็ นการวัดองค์ประกอบความสุขจากปจั จัยภายนอก เช่น สุขภาพ
ระดับการศึกษา การทางาน สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ สภาพครอบครัวความเป็ นอยู่ สภาพความเป็ นอยู่
กุลธีรา ทองใหญ่
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ในชุมชน (สานักงานปิิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , 2548) ศ. นพ. ประเวศ วะสี (2548) ได้ใช้คาว่า
“ความอยู่เย็นเป็ นสุข ” เป็ นภาพสะท้อนของสังคมทีม่ คี วามสุขจากองค์รวมของทัง้ ปจั จัยภายนอกและ
ภายใน ความสุขในทางจิตวิทยา เป็ นความรูส้ กึ รวมทางอารมณ์ ทีแ่ ต่ละบุคคลตัดสินว่ามีความสุขมาก
หรือน้อย ซึง่ ขึน้ อยู่กบั วิถชี วี ติ ทีก่ าลังดาเนินอยู่ ประสบการณ์ทผ่ี ่านมาในอดีตและทัศนะคติทม่ี ตี ่อการ
ด าเนิ น ชี วิ ต หลัก การวิธี คิ ด ประสบการณ์ ชี วิ ต อาจมี ท ัง้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข และความทุ ก ข์
และระดับของความสุขและความทุกข์ขน้ึ อยู่กบั เราจะจดจาประสบการณ์ชวี ติ นัน้ ได้มากหรือน้อย
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คานิยมความสุขในชีวติ ว่า เป็ นภาวะทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั ้
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ปราศจากความเจ็บปว่ ยใด ๆ ความสุขในชีวติ นัน้ มีความหมายทีใ่ กล้เคียงกับ
คาว่าคุณภาพชีวติ ความพึงพอใจในชีวติ ความผาสุกทางใจ และสุขภาพจิต คือหมายถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ ความสามารถด้านสังคม ความพึงพอใจในชีวติ สภาวะสุขภาพทุกด้านและความสามารถ
ในการทาหน้าที่
ความสุขตามแนวคิดของ อาร์กลิ (Argyle, 1991:) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive component) เป็ นการประเมินความสุขแบบสรุปรวม
ชีวิตของบุคคลทัง้ เหตุการณ์ ในชีวติ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยการใช้ความคิดใน
การตัดสินหรือประเมินในรูปของความพึงพอใจในชีวติ
2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective component) เป็ นการประเมินความสุขในสถานการณ์
แต่ ละสถานการณ์ แต่ ละสถานการณ์ ของบุ คคลว่า มีป ิิกิริยาทางอารมณ์ โดยใช้ป ระสบการณ์ ท าง
ความรู้สกึ ในประเด็นอารมณ์ ทางด้านบวก (Positive affect) และอารมณ์ ทางด้านลบ (Negative
affective) โดยอารมณ์ดา้ นบวกนัน้ จะมี 3 มิตดิ งั นี้ 1) ความรูส้ ึกสุขใจ (Joy) และความยินดี (Elation)
จัดเป็ นมิติหลักของอารมณ์ทางด้านบวกซึ่งสัมพันธ์กบั ใบหน้าที่ยม้ิ แย้มมีความยินดีในการอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื มีความรูส้ กึ ของการยอมรับมีความมันใจในตนเองเป็
่
นกันเองและมีความสามารถในการแก้ปญั หา
ได้ 2) ความตื่นเต้น (Excitement) ความสนใจ (Interest) ถ้าบุคคลมีความตื่นเต้นบวกกับความยินดีกจ็ ะ
เป็ นความสุ ข ที่ มี ร ะดั บ อารมณ์ ท่ี เ ข้ ม ข้ น มากกว่ า ความรู้ สึ ก สุ ข ใจหรื อ ความยิ น ดี โดยบุ ค คล
จะแสดงออกด้วยการหัวเราะ 3) ความรู้สกึ ซึมซับ (Absorption) ความอิ่มเอิบใจ (Intense joy)
ความลื่นไหล (Spontaneity) เป็ นมิตทิ างอารมณ์ทม่ี รี ะดับความเข้มสูงเป็ นประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ี
ลึกซึ้งเกิดจากการทากิจกรรมประเภทการฟงั ดนตรีการอ่านหนังสือและการชื่นชมกับความงามของ
ธรรมชาติบุคคลจะมีความสุขในระดับมิตนิ ้จี ากการได้ทุ่มเทใส่ใจอย่างเต็มทีใ่ นงานหรือกิจกรรมยามว่าง
ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการให้คุณค่ากับตนเอง
ประเวศ วะสี (2543) ให้ความหมายของภาวะสุขภาพผูส้ งู อายุว่า เป็ นสุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลัง
ไม่พกิ าร มีเศรษฐกิจ หรือปจั จัยที่จาเป็ นพอเพียง ไม่มีอุบตั ิภัยหรืออันตราย มีสงิ่ แวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพ คาว่า กาย ในทีน่ ่ีหมายถึง ทางภายภาพด้วย
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2. สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจทีม่ คี วามสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว มีความเมตตา
สัมผัสกับความงามของสรรพสิง่ มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตวั ลงไปด้วย เพราะ
ตราบใดทีย่ งั มีความเห็นแก่ตวั ก็จะมีสขุ ภาวะทีส่ มบูรณ์ทางจิตไม่ได้
3. สุข ภาวะที่สมบูร ณ์ ท างสัง คม หมายถึง การอยู่ร่ ว มกัน ด้ว ยดี มีค รอบครัว ที่อ บอุ่ น
ชุม ชนเข้ม แข็ง สังคมมีความยุติธ รรมเสมอภาค มีภ ราดรภาพ มีสนั ติภ าพ มีระบบกา รบริก ารที่ดี
มีความเป็ นประชาสังคม
4. สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ เมื่อทาความดีหรือจิตสัมผัส
กับสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอันสูงส่งหรือสิง่ สูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา การเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือ
การเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็ นสุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ เมื่อมนุ ษย์หลุดพ้นจาก
ความมีตวั ตนจึงมีอสิ รภาพ มีความผ่อนคลาย เบาสบาย มีความสุขอันประณีตและล้าลึกหรือความสุข
อันเป็ นทิพย์ มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎี ความต่อเนื่ อง (Continuity Theory) ทฤษฎีความต่อเนื่องอธิบายถึงการปรับตัว
เพื่อการเปลีย่ นแปลงและรูปแบบทีส่ อดคล้องกันตลอดเวลา (Atchley, 1989) โดยนิยามความหมาย
เกี่ยวกับทฤษฎีความต่อเนื่องไว้ว่า ผู้สูงอายุมคี วามพยายามเพื่อที่จะรักษาหรือดารงความต่อเนื่อง
ของวิถี ก ารด าเนิ น ชีวิต โดยการปรับ ตั ว เพื่อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประสบการณ์ ใ นอดีต และป จั จุ บ ัน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 โครงสร้างคือ โครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอก เพื่ออธิบายว่า
บุคคลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และกาหนดเป้าหมายในชีวติ อย่างไร โดยโครงสร้างภายใน ได้แก่
บุคลิกภาพ ความคิด และความเชื่อ โดยขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์พน้ื ฐานภายใน และเป็ นส่วนสนับสนุ น
การตัดสินใจต่าง ๆ ส่วนของโครงสร้างภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ บทบาททางสังคม และวิถกี าร
ดาเนินชีวติ เป็ นต้น
เป็ น ทฤษฎีท่ีก ล่ า วว่ า การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพมีผ ลต่ อ การปรับ ตัว ต่ อ ความชราภาพ โดยที่
พัฒนาการของผู้ใหญ่เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง เมื่อถึงวัยกลางคนจะวางโครงสร้างที่เชื่อมต่อกับอดีต
และเป็ นพืน้ ฐานของอนาคตโดยผูส้ งู อายุจะพยายามแสวงหาบทบาททางสังคมใหม่มาทดแทนบทบาท
ทางสังคมเก่าทีต่ นสูญเสียไปและยังคงสภาพทีจ่ ะพยายามปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ นอกจากนี้การทีผ่ สู้ งู อายุจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการทีจ่ ะดาเนินบทบาท
ต่ อไปนัน้ จะขึ้นอยู่กบั ปจั จัยอันประกอบด้วย บุ คลิกภาพเฉพาะบุคคล ได้แก่ แรงจูง ใจ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม สุขภาพ และลักษณะทางสังคมอื่น ๆ เป็ นต้น
2. ทฤษฎี บทบาท (Role Theory) อธิบายถึงความสาคัญของการสูญเสียบทบาท และ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงบทบาท จากการทางานไปสู่การเกษียณอายุ โดย Ashforth (2000) กล่าวว่า
การมีส่วนร่ ว มในบทบาทมีค วามสาคัญ มากต่ อ อัต ลักษณ์ ข องบุค คลซึ่งมีผ ลต่ อ พฤติก รรมและการ
ตัดสินใจของบุคคล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง โดยสุร จิตต์ วุฒิก ารณ์ พิสษิ ฐ์ จอมบุญ เรือง และ
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ ์ (2558) พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยตัวแปรปจั จัยลักษณะส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรคุณภาพชีวติ และพบว่าตัวแปรที่มี
กุลธีรา ทองใหญ่
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อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ คือ ตัวแปรปจั จัยนา รองลงมา คือ ปจั จัยเอือ้ และปจั จัยเสริม
ตามลาดับ
ฐิตนิ ันท์ นาคผู้ (2557) พบว่าผูส้ งู อายุมรี ะดับการพึง่ พาตนเองโดยรวมได้มาก ในขณะทีก่ าร
เสริมสร้างพลังทางสุขภาพ ความรอบรู้ทางสุขภาพ และความสุขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ อาชีพ และรายได้ สถานภาพสมรส และชนิดของโครงสร้างครอบครัวทีแ่ ตกต่างกัน จะ
มี ค ว า ม สุ ข แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ แ ล ะ พ บ ว่ า ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง
การเสริม สร้า งพลัง ทางสุข ภาพและความรอบรู้ท างสุข ภาพ มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความสุ ข
ของผูส้ งู อายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และวิรดา อรรถเมธากุล วรรณี ศรีวลิ ยั (2556) พบว่าผูส้ งู อายุมี
ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางมากทีส่ ดุ และผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าตนเองมีสภาพร่างกาย
แข็งแรง มีโรคประจาตัวคือ โรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ุด และพบว่าตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณ์ภาวะ
สุขภาพของผูส้ งู อายุคอื ภาวะครอบครัวเป็ นสุขและเพศ และจิตนภา ฉิมจินดา (2555) พบว่า ผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่มคี วามสุขในชีวิตอยู่ในระดับมาก รายได้ ความสามารถในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุ นทาง
สังคม พัฒนกิจครอบครัวระยะวัยชรา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในชีวติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่วนอายุมคี วามสัมพันธ์ทางลบ กับความสุขในชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยวิทมา ธรรมเจริญ (2555) พบว่าปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสุขของผูส้ งู อายุได้ ปจั จัยภายนอก อันได้แก่ เขตทีอ่ ยู่อาศัย มีอทิ ธิพลโดยรวมต่อ
ระดับความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยงั พบว่าการทางานและการพบปะติดต่ อกับบุตรมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความสุข การทางานมีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยผ่านภาวะสุขภาพกายและผ่านภาวะทาง
อารมณ์ ส่วนการพบปะติดต่อกับบุตรก็มอี ทิ ธิพลต่อความสุขโดยผ่านภาวะทางอารมณ์ สาหรับปจั จัย
ภายในพบว่าภาวะสุขภาพกายก็มอี ทิ ธิพลมากกว่าภาวะทางอารมณ์ และพบว่าภาวะสุขภาพกายของทัง้
ผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายต่างก็มอี ทิ ธิพลต่อความสุขมากกว่าภาวะทางอารมณ์ และสุภาวดี ไชยเด
ชาธร ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน และกชกร แก้วพรหม (2558) พบว่าระดับภาวะสุขภาพจิตของส่วนใหญ่
ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นแกนนาชมรมจะมีสขุ ภาพจิตเท่ากับคนทัวไป
่ โดยผูส้ งู อายุทม่ี สี ุขภาพจิตต่ ากว่าคนทัวไป
่
ส่วนใหญ่อายุ 70-79 ปี และไม่ได้เรียนหนังสือและประกอบอาชีพค้าขาย ดังนัน้ การดาเนินกิจกรรมใน
ชมรมผูส้ งู อายุจงึ ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิตกับบุคคลเหล่านี้
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ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจั

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิ สระตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. สถานภาพการสมรส
3. ศาสนา
4.ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6.ความเพียงพอของรายได้
7.ภาวะหนี้สน้ิ
8.ภาวะการออม
9. การเข้าร่วมกิจกรรมฯ
10. โรคหรือภาวการณ์เจ็บปว่ ย
ความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต
1. ด้านสภาพอารมณ์
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
3. ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
4. ด้านสภาพความเป็ นอยู่
5. ด้านสภาพร่างกาย
6. ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด

ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากร ได้ แก่ ผู้ สู งอายุ ท่ีมี อายุ 60 ปี ข้ึนไป ที่ อาศัยในเขตชุ มชนเก้ าเส้ง อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา ตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา โดยในการศึกษาครัง้ นี้เลือ กตัวอย่างโดยใช้หลักการสุ่มแบบไม่ อ าศัยความน่ าจะเป็ น (None
กุลธีรา ทองใหญ่
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Probability Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธกี ารสุม่ แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 167 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามเรื่อง ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุในเขต
ชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 167 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของ
่
ผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบหลายตัว เลือ ก ตอนที่ 2 ข้อมูลด้า นคุณภาพชีวิต ของ
ผู้สูงอายุ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อ มูลด้านความสุขในชีวิตของ
ผูส้ งู อายุ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด โดยทดสอบค่า ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ
ทดสอบวิธสี มั ประสิทธิแอลฟาของครอนบาช
(Cronbach Alpha Coefficient) โดยมีคะแนนในการ
์
ประเมินข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ และข้อมูลด้านความสุขในชีวติ ของผูส้ ูงอายุดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2535)
เกณฑ์ในการประเมิน
4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ชุม ชนเก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง จัง หวัดสงขลา
ตลอดจนข้อมูลเกี่ย วกับผู้สูง อายุท่ีอาศัย ในเขตชุ มชนเก้า เส้ง อาเภอเมือ ง จัง หวัดสงขลา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์ โดยตรง นาแบบสอบถามที่ได้รบั มาทัง้ หมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่
การหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percent) สาหรับข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ และข้อมูลความสุข
ของผูส้ งู อายุ ในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิตอิ นุ มาน
(Inferential statistics)โดยวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สงู อายุในเขตชุมชนเก้า
เส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ โดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ที (t-test) และวิเ คราะห์ป จั จัย ด้า นคุ ณ ภาพชีวิต ของผู้สูง อายุ ท่ีส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ของผู้สูง อายุ
ในเขตชุมชนเก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง จังหวัด สงขลา โดยการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ปจจั

ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติพรรณนา (Descriptive statistics)
เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นอยูข่ องผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ ูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ จานวน 167 คน จาแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคลพบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.90 และเป็ นเพศ
ชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.10 สถานภาพการสมรส พบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
การสมรสจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ มีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง จานวน 68
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.70 และจานวนทีน่ ้อยทีส่ ดุ คือ มีสถานภาพโสด จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80
ศาสนา พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.90 รองลงมาคือ
นั บ ถื อ ศ าสนาอิ ส ลาม จ านวน 60 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.90 และจ านว นที่ น้ อย ที่ สุ ด คื อ
นับถือศาสนาคริสต์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.20 ระดับการศึกษา พบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา จ านวน 118 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 70.70 รองลงมาคือ ไม่ ไ ด้ศึก ษา
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.20 และจานวนทีน่ ้อยทีส่ ดุ คือ สาเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.60 อาชีพ พบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 76 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป
่ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.80
และจานวนทีน่ ้อยทีส่ ุดคือ ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ผูส้ งู อายุส่วน
ใหญ่ มีรายได้เพียงพอกับ รายจ่า ย จานวน 98 คน คิด เป็ นร้อยละ 58.70 และรายได้ไม่ เพียงพอ
กับรายจ่าย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.30 ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ไม่มภี าวะหนี้สนิ จานวน 120 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.90 และมีภาวะหนี้สนิ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.10 ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่มเี งิน
ออม จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.80 และมีเงินออม จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.20
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ชมรม หรือ กลุ่ม ต่าง ๆ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.10 และได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ชมรม หรือ กลุ่ม ต่าง ๆ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.90 และพบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มโี รคหรือมีภาวะเจ็บปว่ ยสูงถึงจานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50
และไม่มโี รคหรือไม่มภี าวะเจ็บปว่ ยจานวน 51คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรคหรือภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุใ นเขตชุม ชนเก้าเส้ง อาเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา พบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มภี าวะเจ็บปว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เป็ นลาดับทีห่ นึ่ง จานวน
88 คน ลาดับที่สอง คือ มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน จ านวน 24
คน และลาดับที่สาม
่
คือ มีภาวะเจ็บปวยด้วยโรคหัวใจ จานวน 14 คน
1.2 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ข้อมูลปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาพอารมณ์ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพความเป็ นอยู่ ด้านสภาพร่างกาย และ
ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง
กุลธีรา ทองใหญ่
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ตารางที่ 1: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในภาพรวม
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านสภาพอารมณ์
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ด้านสภาพความเป็นอยู่
ด้านสภาพร่างกาย
ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง
ภาพรวม

X

S.D.

3.69
3.71
3.15
3.24
3.91
3.39
3.52

0.54
0.73
1.02
0.52
0.54
0.45
0.43

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ป จั จัยด้านคุ ณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง
อาเภอเมือง จัง หวัดสงขลา จานวน 167 คน โดยภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก
( ̅ = 3.52, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ า ผู้สูงอายุ ม ีคุ ณภาพชีว ิตด้านสภาพร่ างกาย
ในระดับมาก ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.54) ซึ่งเป็ นด้านที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากคุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุให้ความสาคัญกับการสภาพร่างการของตนเอง และมีการดูแล
รักษาสุ ขภาพของตนเองเป็ นอย่ างดี รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่ างบุ คคล อยู่ ในระดับมาก
( ̅ = 3.71, S.D. = 0.73) แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ โดย
มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ครอบครัว รวมถึงให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ
เป็ นอย่างดี ด้านสภาพอารมณ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.54) แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุพงึ พอใจใน
ชีวติ เข้ากับผูอ้ ่นื ได้และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =
3.39, S.D. = 0.45) ด้านสภาพความเป็ นอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.24, S.D. = 0.52)
และด้านการรวมกลุ่มทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.15, S.D. = 1.02) ตามลาดับ
จากตารางที่ 2 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลาด้านสภาพอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ สามารถเรี ย งล าดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ด้ า นสภาพอารมณ์ ส ามอั น ดั บ แรก
ได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ท่านสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.65) อันดับสอง
ท่านสามารถควบคุมความรูส้ กึ ของตนเองได้ ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.63) อันดับสาม ท่านพึงพอใจ
กับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.84)
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้งสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี สามารถควบคุม
ความรูส้ กึ ของตนเองได้ และพึงพอใจกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั
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ตารางที่ 2: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นสภาพอารมณ์
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านสภาพอารมณ์
ระดับ
S.D.
X
1. ท่านมีความสุขกับสิง่ รอบข้าง
3.79
0.89
มาก
2. ท่านสามารถเข้ากับคนอื่นได้งา่ ย
4.26
0.65
มาก
3. ท่านรูส้ กึ แจ่มใส เบิกบานกับสิง่ รอบข้าง
3.77
0.82
มาก
4. ถ้าย้อนเวลาไปได้ท่านไม่อยากเปลีย่ นอดีตทีผ่ ่านมา
3.64
1.02
มาก
5. ท่านไม่รสู้ กึ ว่าตนเองโดดเดีย่ ว
3.14
1.25
ปานกลาง
6. ท่านสามารถควบคุมความรูส้ กึ ของตนเองได้
4.01
0.63
มาก
7. ท่านพึงพอใจกับสภาพทีเ่ ป็นอยู่ในปจั จุบนั
3.83
0.84
มาก
8. ท่านไม่รสู้ กึ เครียดในสิง่ ต่าง ๆ รอบข้าง
3.07
1.11
ปานกลาง
รวม
3.69
0.54
มาก
ตารางที่ 3: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
X S.D. ระดับ
1. ท่านชอบใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัว
4.09
0.81
มาก
2. สมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี
4.12
0.80
มาก
3. สมาชิกในครอบครัวมักจะปรึกษาท่านเมือ่ มีปญั หาทุกข์ใจ
3.69
1.00
มาก
4. ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ไ ม่ เ ค ย ป ล่ อ ย ใ ห้ ท่ า น อ ยู่ ต า ม ล า พั ง เ พี ย ง
3.75
1.03
มาก
คนเดียว
5. ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ช่ ว ย จั ด ห า แ ล ะ เ ต รี ย ม อ า ห า ร ใ ห้ ท่ า น
3.80
0.95
มาก
เป็นประจา
6. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการทากิจกรรมร่วมกันเป็นประจา
3.67
0.89
มาก
7. ท่านและเพือ่ นบ้านมีการติดต่อสนทนากันด้วยดีเสมอมา
4.18
0.73
มาก
8. ท่านและเพื่อนของท่านได้มกี ารติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อนในสมัย
2.12 1.34
น้อย
เรียน หรือทางาน
9. เมือ่ ท่านไม่สบายใจท่านสามารถปรับทุกข์กบั เพือ่ นของท่านได้
3.41
0.93 ปานกลาง
10. ท่านและญาติพน่ี ้องได้มกี ารติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
4.24
4.65
มาก
11. ญาติพน่ี ้องของท่านได้เดินทางมาเยีย่ มเยียน
3.78
0.91
มาก
รวม
3.71
0.73
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.71, S.D. = 0.73)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสาม
อันดับแรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ท่านและญาติพน่ี ้องได้มกี ารติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ( ̅ = 4.24, S.D. =
4.65) อันดับสอง ท่านและเพื่อนบ้านมีการติดต่อสนทนากันด้วยดีเสมอมา ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.73)
อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.80)
กุลธีรา ทองใหญ่
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แสดงให้เห็นว่าผูส้ ูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้งมีการติดต่อกับญาติพ่นี ้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ติดต่อสนทนากับเพื่อนบ้านด้วยดีเสมอมา และได้รบั ความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเป็ นอย่างดี
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานป จั จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของผู้ สู ง อายุ ด้ า นการรวมกลุ่ ม
ทางสังคม
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ระดับ
X S.D.
ท่านมักให้ความช่วยเหลือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ
3.37
1.15
ปานกลาง
ท่านมีกจิ กรรมร่ว มกับบุคคลอื่น เช่น พบปะสังสรรค์รบั ประทานอาหาร
3.31
1.11
ปานกลาง
งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทีช่ ุมชนของท่านจัดอย่างสม่าเสมอ
3.22
1.17
ปานกลาง
ท่านได้รบั การยอมรับจากคนในชุมชนทีท่ ่านอาศัยอยู่
3.31
1.12
ปานกลาง
ท่านมีกลุ่มเพือ่ นในชุมชนเมือ่ เข้าร่วมกิจกรรม
3.31
1.17
ปานกลาง
ท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ทีช่ ุมชนจัดขึน้
3.32
1.16
ปานกลาง
คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือท่าน
3.35
1.13
ปานกลาง
ท่านเคยได้ร บั เลือกให้เป็ น คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมของชุมชน
1.99
1.43
น้อย
หรือกลุ่มต่าง ๆ
รวม
3.15
1.02
ปานกลาง

ตารางที่ 4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จากตารางที่ 4 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.15, S.D. = 1.02)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นการรวมกลุ่มทางสังคมสามอันดับ
แรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ท่านให้ความช่วยเหลือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ( ̅ = 3.37, S.D. = 1.15)
อันดับสอง คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือท่าน ( ̅ = 3.35, S.D. = 1.13) อันดับสาม ท่านให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ทีช่ ุมชนจัดขึน้ ( ̅ = 3.32, S.D. = 1.16)
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้งให้ความช่วยเหลือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ
เป็ นอย่างดี รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ทีช่ ุมชนจัดขึน้ และผูส้ งู อายุยงั เป็ นทีเ่ คารพนับถือ
ของคนในชุมชนอีกด้วย
ตารางที่ 5: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นสภาพความเป็ นอยู่
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านสภาพความเป็ นอยู่
ระดับ
S.D.
X
ั
1. ปจจุบนั ท่านยังมีอาชีพเพือ่ สร้างรายได้อยู่
2.46
1.43
น้อย
ั
2. ปจจุบนั ท่านมีรายได้จากการทางานด้วยตนเองเพียงพอต่อการดารงชีพ 2.54
1.37
ปานกลาง
ั
3. รายได้ของท่านในปจจุบนั มาจากลูกหลาน
3.54
1.25
มาก
4. ปจั จุบนั ท่านไม่มภี าวะหนี้สนิ ทีจ่ ะต้องจ่ายเป็ นประจา
4.43
0.91
มาก
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
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ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจั

ตารางที่ 5: (ต่อ)

5.
6.
7.
8.

คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ด้านสภาพความเป็ นอยู่
่
เ มื่ อ ท่ า น เ จ็ บ ป ว ย ท่ า น ลู ก ห ล า น จ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ในการรักษาให้
ท่านสนใจการเลือกอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
ห้ อ ง น้ า ที่ บ้ า น ข อ ง ท่ า น มี ค ว า ม ส ะ อ า ด ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ
ไม่เป็นอันตรายสาหรับท่าน
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น บ้ า น ท่ า น มี อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท ส ะ อ า ด
มีการจัดเครือ่ งใช้อย่างเป็นระเบียบ
รวม

ความคิ ดเห็น

X

S.D.

ระดับ

1.94
3.26

1.52
0.99

น้อย
ปานกลาง

3.86

0.83

มาก

3.91
3.24

0.81
0.52

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลาด้านสภาพความเป็ นอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.24, S.D. = 0.52)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นสภาพความเป็ นอยู่สามอันดับ
แรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ปจั จุบนั ท่านไม่มภี าวะหนี้สนิ ทีจ่ ะต้องจ่ายเป็ นประจา ( ̅ = 4.43, S.D. = 0.91)
อันดับสอง สภาพแวดล้อมภายในบ้านท่านมีอากาศถ่ายเท สะอาด มีการจัดเครื่องใช้อย่างเป็ นระเบียบ
( ̅ = 3.91, S.D. = 0.81) อันดับสาม ห้องน้าทีบ่ า้ นของท่านสะอาดถูกสุขลักษณะไม่เป็ นอันตรายสาหรับ
ท่าน ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.83)
แสดงให้เ ห็น ว่ า ผู้สูง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง ไม่ มีภ าวะหนี้ สิน ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยเป็ น ประจ า
และ สภาพแวดล้อมภายในบ้านมีอากาศถ่ ายเท สะอาด มีการจัดเครื่องใช้อย่างเป็ นระเบียบ รวมถึง
ห้องน้าสะอาดถูกสุขลักษณะไม่เป็ นอันตราย
จากตารางที่ 6 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลาด้านสภาพร่างกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณา
รายข้อสามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวติ ของผู้สงู อายุดา้ นสภาพร่างกายสามอันดับแรกได้ดงั นี้ อันดับ
หนึ่ง ท่านหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารไขมันสูง เป็ นต้น ( ̅ = 4.58, S.D. =
0.91) อันดับสอง ท่านหลีกเลีย
่ งการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ ( ̅ = 4.46, S.D. = 1.13) อันดับสาม
ท่านหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ ( ̅ = 4.36, S.D. = 1.19)
แสดงให้เ ห็น ว่ า ผู้สูง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง หลีก เลี่ย งอาหารที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สุข ภาพ
หลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ และหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
ตารางที่ 6: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นสภาพร่างกาย
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านสภาพร่างกาย
ระดับ
X S.D.
1. ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี
4.20 0.89
มาก
2. ท่านออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
3.89 1.00
มาก
กุลธีรา ทองใหญ่

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

169

ตารางที่ 6: (ต่อ)
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ด้านสภาพร่างกาย
3. ท่านมีความพึงพอใจในสุขภาพของตนเอง
4. ท่านอ่านข่าวสารเรือ่ งสุขภาพ
5. ท่านหลีกเลีย่ งการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
6. ท่านหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
7. ท่านหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารไขมันสูง เป็นต้น
8. ท่านสามารถเดินทางไปทีต่ ่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
9. ท่า นได้ร ับข่าวสารต่ าง ๆ เกี่ย วกับการดูแ ลสุ ข ภาพจากบุ ค คลใกล้ช ิด ใน
ครอบครัว หรือเพือ่ นบ้าน
10. ปจั จุบนั ท่านได้รบั การสนับสนุ นส่งเสริมสุขภาพจากหน่ วยงานทางราชการ
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
11. ท่านปิิบตั ติ นอย่างเคร่งครัดในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวม

3.91
3.38
4.46
4.36
4.58
4.28

ความคิ ดเห็น
ระดับ
S.D.
1.82
มาก
0.97
ปานกลาง
1.13
มาก
1.19
มาก
0.91
มากทีส่ ุด
1.01
มาก

3.41

1.05

ปานกลาง

2.96
3.60
3.91

1.15
0.84
0.54

ปานกลาง
มาก
มาก

X

ั ยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นการตัดสินใจด้วยตนเอง
ตารางที่ 7: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจจั
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ความคิ ดเห็น
ด้านการตัดสิ นใจ
ระดับ
X S.D.
1. ท่านมักจะทาในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา เช่น การเลือกซื้อสินค้า การเดินทางไป
3.95 0.97
มาก
ท่องเทีย่ ว เป็นต้น
2. ท่านมีอสิ ระในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ ่านอยากทา
3.28 1.26
ปานกลาง
3. ท่านกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ กับคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว
3.31 1.12
ปานกลาง
ญาติมติ ร เพือ่ นสนิท เป็นต้น
4. ท่านไม่ตอ้ งทาในสิง่ ทีท่ ่านรูส้ กึ ฝืนใจ
3.54 0.99
มาก
5. ท่านชอบปิิบตั ติ ามการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการปิิบตั ติ าม
2.84 0.94
ปานกลาง
คาแนะนาของผูอ้ ่นื
รวม
ปานกลาง
3.39 0.45

จากตารางที่ 7 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลาด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.39, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นการตัดสินใจด้วยตนเองสามอันดับ
แรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ท่านมักจะทาในสิง่ ที่ท่านอยากทา เช่น การเลือกซื้อสินค้า การเดินทางไป
ท่องเที่ยว เป็ นต้น ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.97) อันดับสอง ท่านไม่ต้องทาในสิง่ ที่ท่านรู้สกึ ฝื นใจ
( ̅ = 3.54, S.D. = 0.99) อันดับสามท่านกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับคนรอบข้าง เช่น
ครอบครัว ญาติมติ ร เพื่อนสนิท เป็ นต้น ( ̅ = 3.31, S.D. = 1.12)
แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้งมักจะทาในสิง่ ทีอ่ ยากทา ไม่ตอ้ งทาในสิง่ ทีร่ สู้ กึ ฝืน
ใจ และกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับคนรอบข้าง
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
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ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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1.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านความสุขในชี วิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 8: ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลด้านความสุขในชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ความสุขของผูส้ งู อายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ท่านพอใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ทีผ่ ่านมา
ท่านไม่มเี รือ่ งกังวลใจ
ท่านไม่รสู้ กึ ผิดหวังกับการกระทาบางอย่างทีผ่ ่านมา
ท่านรูส้ กึ ว่าใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า
ท่านไม่รสู้ กึ ท้อแท้ หรือ เบือ่ หน่าย
ท่านไม่รสู้ กึ กลัวว่าจะมีสงิ่ ไม่ดี
ท่านอารมณ์ดตี ลอด
ท่านยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของร่างกาย
ั บนั ท่านพอใจในสภาพชีวติ
ปจจุ
ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในสภาพปจั จุบนั ท่านรูว้ ่าสิง่ ใดทาให้ท่านมีความสุข
ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ท่านรูส้ กึ ว่าได้ทาสิง่ ต่าง ๆ อย่างดี
ท่านรูส้ กึ ว่าชีวติ มีคุณค่าอย่างยิง่
ท่านรูส้ กึ สบายใจในการดาเนินชีวติ
ท่านรูส้ กึ ชอบใจ หรือสบายใจกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ท่านรูส้ กึ ปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ท่านรูส้ กึ ว่าการเป็นผูส้ งู อายุไม่เป็นอุปสรรคสาหรับท่าน
ท่านรูส้ กึ อุ่นใจเมือ่ มีลกู หลานอยู่รอบข้าง
ท่านมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม หรือการพบปะพูดคุย
กับบุคคลอื่น
รวม

ความคิ ดเห็น

X

S.D.

4.00
3.25
3.31
4.36
3.11
2.87
3.59
4.23
4.05
3.99
4.08
3.92
4.05
4.23
4.08
2.75
3.60
4.20
4.74

0.73
1.16
0.98
0.73
1.17
1.13
0.92
0.59
0.78
0.80
0.75
0.86
0.83
0.63
0.76
1.07
0.91
0.94
0.54

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.70

0.58

มาก

3.82

0.54

มาก

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสุขในชีวิตของผู้สู งอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง
อาเภอเมือ ง จัง หวัด สงขลา จ านวน จ านวน 167 คน โดยภาพรวมพบว่ า ผู้สูงอายุ มีความสุขในชีวิต
ในระดับมาก ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับความสุขของผูส้ งู อายุหา้
อันดับแรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง ท่านรูส้ กึ อุ่นใจเมื่อมีลกู หลานอยู่รอบข้าง ( ̅ = 4.74, S.D. = 0.54) อันดับ
สอง ท่ า นมี ค ว า ม สุ ข ใ นกา รเข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรม กลุ่ ม ห รื อ กา รพ บ ป ะ พู ด คุ ย กั บ บุ ค ค ลอื่ น
( ̅ = 4.70, S.D. = 0.58) อันดับสาม ท่านรูส้ กึ ว่าใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.73) อันดับสี่
ท่านยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของร่างกาย ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.59) และท่านรูส้ กึ ว่าชีวติ มี
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คุณค่าอย่างยิง่ ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.63) และอันดับห้า ท่านรูส้ กึ ว่าการเป็ นผูส้ งู อายุไม่เป็ นอุปสรรคสาหรับ
ท่าน ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.94)
แสดงให้เ ห็น ว่า ผู้สูงอายุ ในเขตชุม ชนเก้าเส้ง มีความสุขในชีวิต โดยความสุขเกิดจากการ
ที่ผู้สูงอายุมลี ูกหลานอยู่รอบข้างทาให้รู้สกึ อุ่นใจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม หรือการพบปะพูดคุย
กับบุคคลอื่น การทีผ่ สู้ งู อายุ รสู้ กึ ว่าใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า และสามารถยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ของร่างกายได้ และรูส้ กึ ว่าชีวติ มีคุณค่า รวมถึงไม่รสู้ กึ ว่าการเป็ นผูส้ งู อายุเป็ นอุปสรรคในชีวติ
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติอนุมาน (Inferential statistics)
เพื่ อ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้ า เส้ ง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา
2.1 ผลการวิ เคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ยปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อ
ความสุขของผูส้ ูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การวิเคราะห์ จ าแนกตามตัว แปรความเพีย งพอของรายได้ ภาวะหนี้ สิน ภาวะการออม
การเข้าร่วมกิจกรรม และภาวะเจ็บป่วย โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 9: ปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

S.D.
3.71
0.54
ไม่มีหนี้ สิน

t

Sig.

1. จาแนกตามความเพียงพอของรายได้

S.D.
3.90
0.52
มีหนี้ สิน

2.299*

0.023

S.D.
3.84
0.52
ไม่มีเงิ นออม

t

Sig.

2. จาแนกตามภาวะหนี้สนิ

S.D.
3.76
0.57
มีเงิ นออม

-0.887

0.376

S.D.
3.76
0.50
เข้าร่วม

t

Sig.

3. จาแนกตามภาวะการออม

S.D.
4.16
0.57
ไม่เข้าร่วม

3.691*

0.000

t

Sig.

-5.046*

0.000

t

Sig.

1.543

0.125

X

X

X

S.D.
0.46

X
4. จาแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรม

3.64

X

X

X

4.04

ไม่มี

X
5. จาแนกตามภาวะการเจ็บปว่ ย
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

3.92

S.D.
0.54

X
มี

S.D.
0.48

X
3.78

S.D.
0.55
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จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยปจั จัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความสุขของผู้สูงอายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง จัง หวัด สงขลา โดยใช้สถิติทดสอบทีพบว่ า
ผู้สูงอายุท่มี ปี จั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามความเพียงพอของรายได้ ภาวะการออม การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ ความสูง ของผู้สูง อายุ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05
ส่วนปจั จัยทีจ่ าแนกตาม ภาวะหนี้สนิ และตามภาวะการเจ็บป่วยส่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขต
ชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทส่ี ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้า
เส้ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา โดยการวิ เ คราะห์ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นสภาพอารมณ์ ( X1 )
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( X 2 ) ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ( X 3 ) ด้านสภาพความเป็ นอยู่ทด่ี ี (
X 4 ) ด้านสภาพร่างกาย ( X 5 ) ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง ( X 6 ) และคู่สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ระหว่ า งป จั จัย ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต กับ ความสุ ข ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้ า เส้ ง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา (Y) (n = 167)
ตารางที่ 10: ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ภายในระหว่างปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ
X1
X2
X3
X4
X1
Pearson
1 0.357(**) 0.383(**) 0.459(**)
Correlation
X2
Pearson
1 0.361(**) 0.400(**)
Correlation
X3
Pearson
1 0.431(**)
Correlation
X4
Pearson
1
Correlation
X5
Pearson
Correlation
X6
Pearson
Correlation
Y
Pearson
Correlation
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

X5

X6

Y

0.395(**)

0.306(**)

0.649(**)

0.449(**)

0.081

0.418(**)

0.461(**)

0.075

0.403(**)

0.353(**)

-0.082

0.492(**)

1

0.154(*)

0.431(**)

1

0.242(**)
1

จากตารางที่ 10 พบว่าผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา พบว่า ปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ทัง้ 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความสุขของผูส้ งู อายุ โดยดูจากค่า
ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) โดยปจั จัยด้านสภาพอารมณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขของ
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ผู้สูงอายุ มากที่สุด รองลงมาคือ ปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ ปจั จัยด้านสภาพร่างกาย ปจั จัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปจั จัยด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และปจั จัยด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั ความสุขของผูส้ งู อายุน้อยทีส่ ดุ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิธี Enter สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
ตัวแบบความสัมพันธ์สมการถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุคณ
ู
Y  0  1X1   2 X 2  3 X 3   4 X 4  5 X 5  6 X 6  e

โดยกาหนดให้
Y
X1

X2
X3

X4

X5

X6
e

Sig.
*

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความสุขของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ด้านสภาพอารมณ์
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ด้านสภาพความเป็นอยู่
ด้านสภาพร่างกาย
ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าความน่าจะเป็ นทีค่ านวณได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สมมติ ฐานการทดสอบ
H 0 : ปจั จัยด้านคุณภาพชีวต
ิ ของผูส้ งู อายุไม่สง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุ
H1 : ปจั จัยด้านคุณภาพชีวต
ิ ของผูส้ งู อายุสง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ 11: การตรวจสอบปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทส่ี ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
24.382
6
4.064
27.965*
0.000
Residual
23.250
160
0.145
รวม
47.632
166
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

174

ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจั

จากตารางที่ 11 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุโดย
ภาพรวมมีอย่างน้ อยหนึ่งปจั จัย ที่ส่งผลต่ อ ความสุข ของผู้สูงอายุในเขตชุมชน เก้าเส้ง อาเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 12: ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของป
จั จัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทส่ี ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขต
์
ชุมชน เก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปัจจัย
SE
Beta
t
Sig.
β
ค่าคงที่ (Constant)
0.431
0.329
1.308
0.193
0.426
0.419
0.069
6.062*
0.000
ด้านสภาพอารมณ์ (X1 )
0.113
0.084
0.048
1.730
0.086
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X 2 )
0.061
0.032
0.035
0.907
0.366
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม (X 3 )
0.198
0.203
0.071
2.844*
0.005
ด้านสภาพความเป็นอยู่ ( X 4 )
0.099
0.098
0.067
1.453
0.148
ด้านสภาพร่างกาย (X 5 )
0.099
0.011
0.071
1.632
0.105
ด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง (X 6 )
2
R  0.715 R  0.512 SEest  0.381 Adjusted R 2  0.494

Durbin  Watson  1.76

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตารางที่ 12 ค่า Durbin – Watson เท่ากับ 1.76 และพบว่าปจั จัยคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุทส่ี ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชน เก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีสองปจั จัย
ประกอบด้วย ปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ (X1) และปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ (X4)ทัง้ สองปจั จัยมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสุขของผูส้ งู อายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จากตัวแปรพยากรณ์
ดังกล่าวนามาสร้างสมการดังนี้
Y = 0.431 + 0.419X1* + 0.084X2 + 0.032X3 + 0.203X4* + 0.098X5 + 0.011X6
จากสมการถดถอย ตัวแปรพยากรณ์ปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ (X1 ) และปจั จัยด้านสภาพความ
เป็ น อยู่ (X4 ) สามารถท านายความสุ ข ของผู้สูง อายุ ไ ด้ ร้อ ยละ 49.4 (Adjusted R2 = 0.494)
จากสมการถดถอยแสดงให้เห็นว่า ปจั จัยด้านอารมณ์และปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่มคี วามสัมพันธ์
กับความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชน เก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในทิศทางเดียวกัน
สามารถอธิบายได้ดงั นี้ ถ้าปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ (X1 ) เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะส่งผลให้
ความสุขของผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ 0.419 หน่วย และปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ (X 4 ) เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย
จะส่ ง ผลให้ ค วามสุ ข ของผู้ สู ง อายุ เ พิ่ม ขึ้น 0.203 หน่ ว ย โดยมีค่ า ความคลาดเคลื่อ นมาตรฐาน
ในการพยากรณ์ (SE est ) เท่ากับ 0.381
กุลธีรา ทองใหญ่
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อภิปรายผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติพรรณนา (Descriptive statistics)
1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูส้ ูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ จานวน 167 คน พบว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง และส่วนใหญ่มสี ถานภาพการสมรส โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
โดยผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มรี ายได้เพียงพอกับรายจ่ายและไม่มภี าวะหนี้สนิ แต่กไ็ ม่มเี งินออมเช่นกัน
โดยผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ ก ร ชมรม หรื อ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ จ ั ด ขึ้ น
และพบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มโี รคหรือมีภาวะเจ็บปว่ ยสูง ส่วนใหญ่มภี าวะเจ็บปว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ตามลาดับ สอคคล้องกับงานวิจยั ของวิรดา อรรถเมธากุล และ วรรณี ศรีวลิ ยั (2556)
ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มโี รคประจาตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง
2. ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลด้านคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ป จั จัยด้านคุ ณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา จานวน 167 คน โดยภาพรวมพบว่า ผู้สงู อายุมคี ุณภาพชีวติ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ด้านสภาพร่างกายในระดับมาก ซึง่ เป็ นด้านทีม่ ากทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบ
จากคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพอารมณ์
ด้านการตัด สินใจด้วยตนเอง ด้านสภาพความเป็ นอยู่ และด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ตามลาดับ
โดยงานของสุรจิตต์ วุฒกิ ารณ์ พิสษิ ฐ์ จอมบุญเรือง และ ไพศาล สรรสรวิสุทธิ ์ (2558) พบว่า คุณภาพ
ชีวิต ผู้สูง อายุ ป จั จัย น า ป จั จัย เอื้อ และป จั จัย เสริม มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
โดยคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและปจั จัยนามีความสัมพันธ์กนั มากทีส่ ดุ และมีความสัมพันธ์ในทางบวก
3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านความสุขในชีวิตของผูส้ ูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสุขในชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง
จัง หวัด สงขลา จ านวน จ านวน 167 คน โดยภาพรวมพบว่ า ผู้สูงอายุ มีความสุขในชีวิตในระดับมาก
(เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรียงลาดับความสุขของผูส้ งู อายุหา้ อันดับแรกได้ดงั นี้ อันดับหนึ่ง รูส้ กึ อุ่นใจ
เมื่อมีลูกหลานอยู่รอบข้าง อันดับสอง มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม หรือการพบปะพูดคุยกับ
บุคคลอื่น อันดับสาม รูส้ กึ ว่าใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่า อันดับสี่ ยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของร่างกาย
และรู้สึก ว่ า ชีวิต มีคุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ง และอันดับห้า รู้สึกว่ าการเป็ นผู้สูงอายุ ไม่ เป็ นอุ ปสรรคสาหรับท่ าน
สอดคล้องกับงานของจิตนภา ฉิมจินดา (2555) ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มคี วามสุขในชีวติ อยู่ในระดับ
มาก และรายได้ ความสามารถในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุ นทางสังคม พัฒนกิจครอบครัวระยะวัย
ชรา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ั ยทีส่ ่งผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจั

ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติอนุมาน (Inferential statistics)
จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุ มาน (Inferential statistics) เพื่อศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อ
ความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิ เคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ยปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อ
ความสุขของผูส้ ูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ยป จั จัยส่ วนบุ คคลที่ส่ งผลต่ อความสุ ข
ของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติทดสอบทีพบว่า ผู้สูงอายุท่มี ี
ปจั จัยส่วนบุคคลจาแนกตามความเพียงพอของรายได้ ภาวะการออม การเข้าร่วมกิจกรรม ทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลต่อความสูงของผูส้ งู อายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนปจั จัยทีจ่ าแนก
ตาม ภาวะหนี้ สิน และตามภาวะการเจ็บ ป่ว ยส่ง ผลต่ อ ความสุข ของผู้สูง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเก้า เส้ง
อาเภอเมือ ง จังหวัดสงขลา ไม่แ ตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ งานของฐิตินันท์ นาคผู้ ( 2557) ที่พบว่ า
ผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุ อาชีพ และรายได้ สถานภาพสมรส และชนิดของโครงสร้างครอบครัวที่แตกต่างกัน
จะมีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. ผลการวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ั
การวิเคราะห์ปจจัยด้านคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทส่ี ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชน
เก้ า เส้ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา จากสมการถดถอยพหุ คู ณ พบว่ า ป จั จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผู้สูง อายุ ท่ีส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ของผู้สูง อายุ ใ นเขตชุ ม ชน เก้า เส้ง อ าเภอเมือ ง จัง หวัด สงขลา
มีสองปจั จัยประกอบด้วย ปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ (X1 ) และปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่ (X4 )
ทัง้ สองป จั จัย มีอิท ธิพ ลเชิง บวกต่ อ ความสุ ข ของผู้สูง อายุ อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทมา ธรรมเจริญ (2555) ทีพ่ บว่าปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายในสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสุขของผู้สูงอายุ ได้ โดยปจั จัย ภายนอก อัน ได้แก่ เขตที่อ ยู่อาศัย
มีอิทธิพลโดยรวมต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด และพบว่าด้านการทางานและการพบปะ
ติดต่อกับบุตรมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความสุข การทางานมีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยผ่านภาวะสุขภาพกาย
และผ่ านภาวะทางอารมณ์ ส่วนการพบปะติด ต่ อกับ บุตรก็มีอิทธิพลต่ อความสุขโดยผ่า นภาวะทาง
อารมณ์ สาหรับปจั จัยภายในพบว่า ภาวะสุขภาพกายก็มอี ทิ ธิพลมากกว่าภาวะทางอารมณ์ และงานของ
ฐิตินันท์ นาคผู้ (2557) พบว่าการพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพ และความรอบรู้ทาง
สุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของผูส้ งู อายุ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครังนี
้ ้
1. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปจั จัยด้านสภาพอารมณ์ และปจั จัยด้านสภาพความเป็ นอยู่เป็ น
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขของผูส้ งู อายุในเขตชุมชน เก้าเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในเชิงบวก นัน่
หมายความว่า หากสภาพอารมณ์และสภาพความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุดขี น้ึ ผูส้ งู อายุกม็ แี นวโน้มทีจ่ ะมี
กุลธีรา ทองใหญ่
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ความสุขมากขึ้น ดังนัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรละเลยในการให้ความสาคัญกับสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุทงั ้ สุขภาพกายและสุขภาพใจ เช่น จัดพืน้ ทีส่ าหรับออกกาลังกายให้กบั ผูส้ งู อายุ จัดอบรมการ
ดูแลสุขภาพให้กบั ผูส้ งู อายุ จัดกิจกรรมให้ผสู้ งู อายุได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดพืน้ ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุได้แลกเปลีย่ น
ความคิดกัน เป็ นต้น
2. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุ นให้ผู้สูงมีอายุมสี ภาพความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้นึ
มีสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ แล ะมี
ความสุขในการดารงชีวติ เช่น การส่งเสริมให้คนในสังคมไม่ละเลยกับผูส้ งู อายุ จัดอบรมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับผู้สูงอายุหรือผู้ท่ตี ้องดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้ท่จี ะปิิบตั ิตนกับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้และ
ศึก ษาความต้อ งการในชีวิต ของผู้สูง อายุเ พื่อน ามาสร้างเป็ นแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของ
ผู้สูง อายุ ท่ีเ หมาะสมต่ อ ไป รวมทัง้ ควรสนั บ สนุ น บทบาทของครอบครัว และชุ ม ชนให้มีส่ ว นร่ ว ม
ในกิจ กรรมการเสริม สร้า งความสามารถในการดูแ ลตนเองของผู้สูง อายุ เพื่อ เพิ่ม ความสุข ในชีวิต
ให้กบั ผูส้ งู อายุมากยิง่ ขึน้ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครังต่
้ อไป
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการสร้างความสุขให้กบั ผูส้ งู อายุ ให้ผสู้ งู อายุ
มีความสุขและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ อย่างยังยื
่ น
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