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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ความสัมพันธและ

ความสามารถในการทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กลุม

ตัวอยางไดแกผูสูงอายุ191 คนที่อาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไมนอยกวา 6 เดือน เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสันและStepwise Multiple Regression  

ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.90 อายุเฉล่ีย 70.64 ป สถานภาพ

สมรสคูรอยละ 60.70 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ59.10 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 

5,000 บาท รอยละ 61.80 ครอบครัวไมมีหน้ีสินรอยละ 89.10 และมีโรคประจําตัวรอยละ 71.70 เขาถึง

บริการสุขภาพไดในระดับปานกลาง มีสัมพันธภาพในครอบครัวในระดับปานกลางรอยละ 57.10 และไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางและมากรอยละ 53.90 ผูสูงอายุสวนใหญมีความสุขในชีวิตใน

ระดับปานกลางรอยละ 55.00 สวนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การมีโรคประจําตัวและ การมีหน้ีสิน

ของครอบครัวซึ่งเปนปจจัยนํา การเขาถึงบริการสุขภาพซึ่งเปนปจจัยเอ้ือ สัมพันธภาพในครอบครัว และการ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมซึ่งเปนปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ นอกจากน้ี

ยังพบวาปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมเหลาน้ีสามารถทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุไดรอยละ 

43.20 

คําสําคัญ : ความสุขในชีวิต, ผูสูงอายุ 
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Abstract 
The objectives of this research were to determine level of life happiness of the 

elderly, relationship and prediction of predisposing, enabling and reinforcing factors in life 

happiness of the elderly. The samples were 191 elderly living for at least 6 months in 

Taweewattana District, Bangkok Metropolis. Data were collected by interview and were 

analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 

correlation coefficient and stepwise multiple regression. 

Results indicated that majority of the elderly were female (63.90 percent), the 

average age was 70.64 years, were married (60.70 percent), finished primary education (59.10 

percent), monthly income was less than 5,000 baht (61.80 percent), family had no dept (89.10 

percent), got chronic disease (71.70 percent), had accessibility to health care service at 

moderate level, had family relationship at moderate level (57.10 percent) and received social 

support at moderate/ high level (53.90 percent).  Majority of the elderly had life happiness at 

moderate level (55.00 percent). In addition, marital status, educational level, getting chronic 

disease and family debt as predisposing factor, accessibility to health care service as enabling 

factor, family relationship and social support as reinforcing factors had relationship with life 

happiness of the elderly. 

 Also, these factors could predict 43.20 percent in life happiness of the elderly.   

Keywords : life happiness , the elderly.   

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสุขในชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนลวนตองการที่จะมี แตความสุขของแตละคนและแตละ

วัยน้ันมีความแตกตางกันออกไปทั้งในดานวิธีการในการแสวงหาความสุขและสิ่งที่ทําใหเกิดความสุขใน

ชีวิต สําหรับผูสูงอายุน้ันถือวาเปนวัยที่มีพฒันาการทางรางกายไปในทางที่เสื่อมถอยลงซึ่งความเสื่อมถอยที่

เกิดข้ึนน้ีจะทําใหผูสูงอายุมีการรับรูวาในวัยของตนถูกจัดใหอยูในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงสูงทางดานสุขภาพ จึง

ทําใหผูสูงอายุเกิดความวิตกกังวลจากโรคภัยที่อาจจะเกิดข้ึนไดรวมทั้งเปนวัยมีการสูญเสียอํานาจหรือ

เกียรติยศจากการเกษียณอายุการทํางาน ทําใหตองปรับตัวทางดานสถานภาพทางสังคมจากการเปน

ประชากรวัยแรงงานมาเปนผูพึ่งพิงบุคคลอ่ืน ๆ อีกทั้งการมีบทบาททางสังคมที่ลดลงจึงทําใหโอกาสในการ

พบเจอบุคคลวัยเดียวกันลดนอยลง การมีขอจํากัดในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลตางวัยในครอบครัว

เน่ืองจากการมีความคิดเห็นที่แตกตางกันหรือบางคร้ังผูสูงอายุอาจจะถูกละเลย ไมไดรับการดูแลเน่ืองจาก

บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรหลานวัยแรงงานที่บางคนอาจจะใหความสําคัญกับการทํางานมากกวาให

ความสนใจ ใสใจดูแลผูสูงอายุในครอบครัว จึงอาจจะทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกโดดเด่ียว เหงาหรือเกิด
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เปนภาวะซึมเศราตามมาได (วิลาวัลย บริรักษและ อรวรรณ ลอยฟู,2555) ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ัน 

ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย บทบาททางสังคมหรือความสัมพันธในครอบครัว ถาหาก

ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดก็จะเกิดผลกระทบโดยเฉพาะสุขภาพจิต ไมมี

ความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนและสงผลใหผูสูงอายุไมมีความสุขในการดํารงชีวิตตามมาได 

โดยทั่วไปผูสูงอายุเปนคนในวัยแหงการเสื่อมโทรม ออนแอทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

จึงทําใหผูสูงอายุมักจะประสบปญหาหลายดานที่อาจสงผลตอความสุขในชีวิต เชน 

1) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุมากกวารอยละ 70 ปวยเปนโรคมากกวา 1 โรค สวนมากเปนโรค

เร้ือรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขขอ และมะเร็ง (http://www.thetrue.com) 

2) ดานเศรษฐกิจ จากขอมูลผลสํารวจป พ.ศ. 2557 ผูสูงอายุรอยละ 34 มีรายไดตํ่ากวา เสน

ยากจน ผูสูงอายุสวนมากเปนเกษตรกร ไมมีเงินออมเก็บไว ปจจุบันมีผูสูงอายุเพียงรอยละ 36ที่ยังประกอบ

อาชีพ รอยละ 37 มีรายไดจากบุตร บางคนมีรายไดจากแหลงอ่ืน เชน เงินบํานาญ เปนตน จากผลการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวารอยละ 33 ของผูสูงอายุ มีรายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 1,667 บาท ซึ่ง

เปนจํานวนไมมาก 

3) ดานสังคม จากขอมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษยในป พ.ศ. 2549 

พบวา มีผูสูงอายุรอยละ 6.1 รูสึกวาถูกทอดทิ้งจากครอบครัว และจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 

พ.ศ. 2550 พบวามีผูสูงอายุอยูคนเดียวตามลําพัง รอยละ 7.7 ในจํานวนน้ีมีปญหารอยละ 43.8 รูสึกเหงารอย

ละ 51.2  และขาดคนดูแลเม่ือเจ็บปวย รอยละ 27.5 (http://www.m-socity.go.th)  

จากการสํารวจสุขภาวะของผูสูงอายุไทย ป พ.ศ. 2556 พบวาผูสูงอายุรอยละ 1.5 อยูในภาวะติด

เตียงคืออยูในสภาพพิการไมสามารถชวยตัวเองไดและรอยละ 19 ติดบาน คือมีปญหาการเคล่ือนไหวไม

สามารถออกจากบานไดโดยสะดวก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2557) 

สําหรับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุน้ันจากผลการวิจัยในบางงานวิจัยพบวาผูสูงอายุกลุม

ตัวอยางมีความสุขหรือมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับปานกลาง ตัวอยางเชนผลงานวิจัยของชนินทร เจริญ

กุล และอังสนา บุญธรรม (2547) ซึ่งไดศึกษาสมรรถนะทางกาย สุขภาพ และความพึงพอใจหรือความสุขใน

ชีวิตของผูสูงอายุไทยจํานวน 1,750 คน พบวาผูสูงอายุ มีความสุขหรือมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับปาน

กลาง และจากผลการวิจัยของ ชุติไกร ตันติชัยวนิช (2551) พบวาผูสูงอายุรอยละ 48 มีความสุขในชีวิตใน

ระดับปานกลางเปนตน 

ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุจะมีมากนอยเพียงใดน้ันมีความสัมพันธกับปจจัยตางๆ หลาย

ปจจัย เชนเพศ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะสุขภาพ การสนับสนุน

ทางสังคมที่ไดรับ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เปนตน (ชุติไกร ตันติชัยวนิช, 2551, ธนาเสฎฐ 

มองทรัพย, 2555) 

เขตทวีวัฒนาที่เปนเขตเมืองดานตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสถิติผูสูงอายุ

อยางตอเน่ือง พบวาประชากรสูงอายุในเขตทวีวัฒนาไดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 

2553) ซึ่งจากการที่มีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทําใหเร่ิมมีการวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุมากข้ึน แตสําหรับการศึกษา
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เก่ียวกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนายังมีไมมาก ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยประยุกตใช PRECEDE-PROCEED 

Model ของ Green and Kreuter(1999)มาสรางเปนกรอบแนวคิด โดยแบงปจจัยที่เก่ียวของออกเปน 3 

กลุมคือ ปจจัยนํา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภาวะการเปนโรค/ความ

เจ็บปวยและการมีหน้ีสินของครอบครัว ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ และปจจัยเสริม ไดแก 

สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งคณะผูวิจัยคาดหวังวา ผลของการศึกษาจะ

นําไปเปนแนวทางในการวางแผน สรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนาสามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากข้ึนตอไปในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อศึกษาระดับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุและปจจัยที่สามารถทํานายความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได โรคประจําตัว/ความเจ็บปวยและการมีหน้ีสินของครอบครัวกับความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ กับความสุข

ในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

4) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

5) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) ประชากร ไดแก 

ผูสูงอายุชาย หญิง ท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปจํานวน 191 คนท่ีอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนาอยางนอย 6 เดือน 

สามารถตอบคําถามไดและยินดีเขารวมโครงการวิจัยน้ี เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ 

แบงออกเปน 5 สวนคือสวนท่ี 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยนําของผูสูงอายุไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายได  หน้ีสินของครอบครัวและโรคประจําตัวเปนตนสวนท่ี 2 เปนขอคําถาม

เก่ียวกับปจจัยเอ้ือ ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยถามเก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ

ของผูสูงอายุสวนท่ี 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว (ปจจัยเสริม) สวนท่ี 4 เปนขอ
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คําถามเก่ียวกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม (ปจจัยเสริม) สวนท่ี 5 เปนขอคําถามความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุ 

 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ (ปจจัยนํา) 

 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุกลุมตัวอยางจํานวน 191 คน พบวาผูสูงอายุสวนใหญเปน

ผูหญิงรอยละ 63.9 อายุเฉล่ียเทากับ 70.64 สถานภาพสมรสมีคูมากที่สุด คือ รอยละ 60.7  สําเร็จการศึกษา 

ในระดับประถมศึกษาตอนตนมากที่สุด รอยละ 47.0มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท ดานโรค

ประจําตัว พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 71.7 ซึ่งโรคประจําตัวที่เปนคือ ความดันโลหิต

สูงมากที่สุด รอยละ 37.0 รองลงมาคือ เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง รอยละ 21.5 และ 10.5 ตามลําดับ  

สวนท่ี 2 การเขาถึงบริการสุขภาพ (ปจจัยเอื้อ) 

ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสุขภาพทุกขอในระดับปานกลาง โดย

เร่ืองที่ผูสูงอายุเห็นดวยสูงที่สุด คือ ความเพียงพอของแพทย/พยาบาล และเจาหนาที่ใหบริการสุขภาพของ

โรงพยาบาล (M= 2.42 คะแนน) รองลงมาคือ เจาหนาที่กระตือรือรนและเอาใจใสในการใหบริการสุขภาพ  

และบริการสุขภาพของโรงพยาบาลมีหลากหลายตรงกับความตองการ (M= 2.40 และ 2.39 คะแนน 

ตามลําดับ) เร่ืองที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล (M= 

2.34 คะแนน)โดยสรุปผูสูงอายุสวนใหญเห็นวาการเขาถึงบริการสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

 

สวนท่ี 3 สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ(ปจจัยเสริม) 

3.1 สัมพันธภาพในครอบครัวของผูสูงอายุผูสูงอายุสวนใหญเห็นวาระดับสัมพันธภาพในครอบครัว

ของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 57.1 รองลงมาคือระดับดี และไมดี รอยละ 22.5 และ 

20.4 ตามลําดับ 

3.2 การไดรับการสนับสนุนทางสังคมผูสูงอายุสวนใหญไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม

ทางดานอารมณ ดานขอมูลขาวสารและดานทรัพยากรในระดับปานกลาง และมาก(รอยละ53.9) 

 

สวนท่ี 4  ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวาระดับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุอยูใน

ระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 55.0 รองลงมาคือระดับมากและนอย รอยละ 41.4 และ 3.1ตามลําดับ 

 

 

 

สวนท่ี 5 ความสัมพันธและอํานาจการทํานายของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม และความสุขในชีวิต

ของผูสูงอายุ 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ

พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรในปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมสวนใหญมีความสัมพันธกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปรปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมไมมีความสัมพันธ

กันเองสูง (multicollinearity) เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรในปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัย

เสริมกับความสุขในชีวิตของผูอายุพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ คือใน

ปจจัยนําไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา โรคประจําตัว  และการมีหน้ีสิน  และปจจัยเอ้ือ ไดแก การ

เขาถึงบริการสุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

การศึกษาอํานาจการทํานายของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมที่มีตอความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุ ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวแปรปจจัยที่มีผลตอความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุ ปจจัยนํา ไดแกสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา โรคประจําตัว  และการมีหน้ีสิน  และปจจัยเอ้ือ 

ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและ การไดรับการสนับสนุน

ทางสังคม พบวา โดยรวมปจจัยทุกตัวมีอํานาจในการทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุเทากับรอยละ 43.2 

ซึ่งปจจัยเสริมมีผลตอความสุขในชีวิตของผูสูงอายุสูงที่สุด โดยอธิบายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุไดรอย

ละ 24.8 รองลงมาคือปจจัยนําและปจจัยเอ้ือที่มีผลตอความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ โดยอธิบายความสุขใน

ชีวิตของผูสูงอายุไดรอยละ 14.8 และ 3.6 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล  

ก. ผลของการศึกษาระดับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความสุขในชีวิตอยูในระดับปาน

กลาง ทั้งน้ีอธิบายไดวา อาจเปนเพราะผูสูงอายุสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู มีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน

ครอบครัวระดับปานกลาง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลอ่ืนในระดับปานกลางและมาก มีรายได

พอเพียงกับคาใชจาย ถึงแมบางคนจะไมเหลือเก็บ นอกจากน้ีเวลาเจ็บปวยไปรับบริการสุขภาพ ผูสูงอายุสวน

ใหญมีความรูสึกวา สามารถไปรับบริการสุขภาพไดสะดวก และไดรับบริการสุขภาพตางๆ ในระดับปาน

กลาง ประกอบกับผูสูงอายุกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามสวนใหญ รูสึกพอใจกับสภาพชีวิตที่เปนอยู และพอใจ

กับสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง ดวยเหตุผลดังกลาว อาจสงผลใหผูสูงอายุสวนใหญ 

มีความสุขในชีวิตระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชนินทร เจริญกุล และอังสนา บุญธรรม 

(2547)  และชุติไกร ตันติชัยนิช (2551) ที่พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางสวนใหญ ถึงแมจะมีโรคประจําตัวอยู

บาง แตก็มีความสุขในชีวิตระดับปานกลาง 

ข. ผลของการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยนํา อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได โรค

ประจําตัว และการมีหน้ีสินของครอบครัว มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
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1. เพศ ไมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งน้ีผูสูงอายุกลุมตัวอยางของ

การศึกษาในคร้ังน้ี สวนใหญมีความสุขในชีวิตระดับปานกลางและสวนมากเปนเพศหญิง(รอยละ 63.9) ซึ่งมี

เพศชายจํานวนนอย จึงทําใหไมพบความสัมพันธระหวางเพศกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ จึงไมเปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 1 

2. อายุ ไมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ  ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีไมพบ

ความสัมพันธดังกลาว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูสูงอายุสวนใหญมีความสุขในชีวิตระดับปานกลาง และสวนมาก

ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีอายุอยูในกลุมใกลเคียงกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุกลุมตัวอยางที่

ศึกษาคร้ังน้ี สวนใหญไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางและมาก ซึ่งสวนหน่ึงนาจะไดรับ

จากคูสมรสของตนดวย(รอยละ 60.7 ของผูสูงอายุกลุมตัวอยาง มีสถานภาพสมรสคู) และคูสมรสมักจะมี

ความเขาใจ เอาใจใส และใหความสําคัญแกผูสูงอายุ จึงสงผลตอความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ จึงเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 1 

4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีการศึกษาตางกันหลายระดับ ซึ่งระดับการศึกษาชวยทําใหผูสูงอายุกลุมตัวอยางได

พัฒนาตนเอง โดยสนใจและขวนขวายหาความรูใหมๆ  ในการดูแลตนเอง รวมทั้งดูแลสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และการดํารงอยูกับคนอ่ืนไดเหมาะสม และไดเรียนรูจากคนอ่ืนดวย สอดคลองกับสมมติฐานขอ

ที่ 1 

5. รายได ไมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูสูงอายุกลุม

ตัวอยางที่ศึกษาคร้ังน้ีสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมแตกตางกัน จึงไมมีความสัมพันธกับความสุขใน

ชีวิตของไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

6. โรคประจําตัว มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ผูสูงอายุกลุมตัวอยาง มีการเปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ ละสังคมในทางที่เสื่อมถอยลง มีผลกระทบตอ

การดําเนินชีวิต และมีภาวะเสื่อมทางสุขภาพ เจ็บปวย มีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน เปนตน ซึ่งสัมพันธกับความสุขในชีวิต สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

7. การมีหน้ีสินของครอบครัว มีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ แตเปน

ความสัมพันธเชิงลบ กลาวคือ ถามีหน้ีสินของครอบครัวเพิ่มข้ึน ความสุขในชีวิตของครอบครัวจะลดลง  ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิต

ของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การเขาถึงบริการสุขภาพมีความสัมพันธ

กับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเวลาผูสูงอายุกลุม

ตัวอยางตองการเขารับบริการสุขภาพ ถามีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไดรับบริการที่ดี หรือไม

สะดวกสบายในการเดินทาง ไดรับบริการที่ไมดี ก็จะมีผลตอความสุขในชีวิตของผูสูงอายุได 
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สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยเสริม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและการไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา 

1. สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ถาผูสูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ก็จะมีความสุข

ในชีวิตมาก ผูสูงอายุสวนใหญมีสัมพันธภาพในครอบครัว โดยคําตอบสวนหน่ึงตอบวาสมาชิกในครอบครัว

ทําใหรูสึกอบอุน และสบายใจ รวมทั้ง ม่ันใจวาพวกเขาจะดูแลตนตลอดไป จึงมีสวนทําใหเ กิดมี

ความสัมพันธกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 

2. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งน้ีอาจอธิบายไดวา ถาผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมก็จะมีความสุข

ในชีวิตมาก ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูสูงอายุสวนมากไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนบางคร้ัง หรือเปนประจํา 

เชนในเร่ือง มีคนช่ืนชมเม่ือผูสูงอายุดูแลสุขภาพไดดี เม่ือเจ็บปวยมีคนใหขอมูลขาวสาร การไปรับบริการ

รักษาพยาบาล และมีคนชวยจัดหาสิ่งของเคร่ืองใชในกิจวัตรประจําวัน เปนตน การไดรับการสนับสนุนจาก

บุคคลที่เก่ียวของตางๆ ทําใหผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความสุขในชีวิตได ถาไดรับนอยหรือไมไดรับเลย ก็จะ

ทําใหผูสูงอายุมีความสุขในชีวิตนอยลง  

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม สามารถทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ

ได ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจอธิบายไดวา ในเม่ือปจจัยนําไดแก สภานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

โรคประจําตัว และการมีหน้ีสินของครอบครัว ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ รวมทั้งปจจัยเสริม 

ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ตางก็มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ จึงมีความสามารถในการทํานายความสุขในชีวิตของ

ผูสูงอายุได (รอยละ 43.2)  
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยน้ีพบวา ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง การเขาถึง

บริการสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ สวนใหญอยู

ในระดับปานกลางเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังมีโรคประจําตัว และไมมีราวจับปองกันการล่ืนลมเวลาเดินที่

บาน ผูสูงอายุประมาณคร่ึงหน่ึงพักอาศัยอยูกับบุตรหลาน ดังน้ัน เจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของต้ังแต

ระดับชุมชน รวมทั้งบุตรหลาน ควรใสใจดูแลความสุขในชีวิตของผูสูงอายุเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาจากการ

เขาถึงบริการสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว เชน เชิญชวนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมของครอบครัวเพิ่ม

มากข้ึน และบุคคลที่เก่ียวของต้ังแตบุตรหลาน คูสมรส ควรใหความม่ันใจ และใหการสนับสนุนทางสังคม

ทางดานกําลังใจ ขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติตัว เพื่อการมีความสุขในชีวิตเพิ่มข้ึนขอเสนอแนะสําหรับการ

วิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสามารถในการทํานายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุเพิ่มข้ึน เพื่อ

นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดโปรแกรมสงเสริมสรางความสุขในชีวิตของผูสูงอายุตอไป 



9 
 

 

บรรณานุกรม 

ชนินทร เจริญกุล และอังคณา บุญธรรม. (2549). สมรรถนะทางกายสุขภาพและความพึงพอใจในชีวิต

ของผูสูงอายุไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 36(3): 186-200 

ชุติไกร ตันติชัยวนิช. (2551). ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุใน จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธนาเสฎฐ  มองทรัพย. (2555). ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในครอบครัวสามวัย จังหวัด

ชัยนาท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ฟาริดา เหลาพัชรกล. (2552). 2573 คนแกครองเมือง คนเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2558, จาก 

http://www.thetruemate.com 

วิลาวัลย  บริรักษและอรวรรณ  ลอยฟู.(2555). การใชชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุในชุมรม

ผู สูงอายุตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2557). สถานการณผูสูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.(2556). หนวยงานภาครัฐท่ีดําเนินงานดานผูสูงอายุ.คนเมื่อวันท่ี 6 

กันยายน 2558, จาก http://www.oppo.opp.go.th 

อิ ส ส ร ะ  ส ม ชั ย .  ( 2556).ผู สู งอา ยุ ถูกทอด ท้ิ ง .  ค น เ มื่ อ วั น ท่ี  3 สิ ง ห า ค ม  2558, จ า ก                    

http://www.m-society.go.th 

Green, L.W.  and Kreuter, M.W. (1999). Health Promotion Planning. London : Mayfield 

Publishing Company 
 

 


