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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสุขของผูสู้งอายุ เปรียบเทียบระดบั
ความสุขของผูสู้งอายุ และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ
ผูสู้งอายุ โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อท าความเขา้ใจกับกระบวนการของอิทธิพลท่ีปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายในมีต่อความสุขของผูสู้งอาย ุใชข้อ้มูลจากโครงการน าร่องส ารวจและศึกษา
สุขภาพ การสูงอาย ุและการเกษียณในประเทศไทยโดยการใชต้วัอยา่งซ ้ า (รอบท่ี 1) ตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ีเป็น ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 550 คน โดยศึกษาเฉพาะผูท่ี้ ณ ขณะท่ีเก็บ
ขอ้มูลมีสถานภาพ สมรส หมา้ย หยา่หรือแยกกนัอยู ่และมีบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน  

มากกว่าคร่ึงของตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 69.27 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
8.47 ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 73.10 ผลการศึกษาพบว่า 
ผูสู้งอายุมีความสุขโดยเฉล่ีย 76.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงจดัว่ามีความสุขอยูใ่น
ระดับมาก และผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายมีความสุขโดยเฉล่ีย 76.63 คะแนน และ 77.05 
คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 19.76 และ 22.97 ตามล าดบั ซ่ึงการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายในใช้สถิติวิเคราะห์เส้นทาง ผลการศึกษาพบว่า โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัของ
ผูสู้งอายมีุความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี  (2=0.819, p-value = 0.664, RMSEA 
= 0.000, GFI = 1.000, TLI= 1.070, CFI = 1.000 และ CMIN/DF = 0.410) โดยปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายุได้ร้อยละ 19 ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของ
ผูสู้งอายุมากท่ีสุดรองลงมาคือเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา และสถานภาพ
สมรส ตามล าดับ นอกจากน้ีย ังพบว่าอิทธิพลท่ีมีต่อความสุขของตัวแปรทั้ ง 3 ส่วนใหญ่
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เป็นอิทธิพลทางตรงมากกว่าทางอ้อม ด้านการท างานและการพบปะติดต่อกับบุตรมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความสุขการท างานมีอิทธิพลทางออ้มโดยผ่านภาวะสุขภาพกาย และผ่านภาวะทาง
อารมณ์ ส่วนการพบปะติดต่อกบับุตรก็มีอิทธิพลต่อความสุข โดยผ่านภาวะทางอารมณ์ ส าหรับ
ปัจจยัภายในพบวา่ ภาวะสุขภาพกายกมี็อิทธิพลมากกวา่ภาวะทางอารมณ์  
 นอกจากน้ีไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ
ผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลาย พบว่า การพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทาง
อารมณ์ของผูสู้งอายตุอนตน้ ส่วนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนปลายเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม
ภาวะสุขภาพกายของทั้งผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายต่างก็มีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่าภาวะ
ทางอารมณ์  
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This study aims to investigate the level of happiness and to examine the influence of 

external and internal factors on the happiness of the Thai elderly. In order to understand the direct 
and indirect effects of the external and internal factors on the happiness of elderly, a path analysis 
is used to analyze the data. The data used in the analysis is from the “Panel Survey and Study on 
Health, Aging, and Retirement in Thailand (Pilot Wave 1)”. The total sample of 550 elderly are 
selected from the data source which consist of those who are more than 60 years old, married or 
widowed, or separated, and having at least one child.  
 On the average, the level of happiness of the elderly is at 76.80 points out of 100 points, 
which can be classified as “High level of happiness”. The young-old elderly and old-old elderly 
have the average levels of happiness at 76.63 points and 77.05 points with standard deviation of 
19.76 points and 22.97 points respectively.  
 The result of study about the influence of external and internal factors with path analysis 
shows that the proposed path diagram fit the empirical data well (2=0.819, p-value=0.664, 
RMSEA=0.000, GFI=1.000, TLI=1.070, CFI=1.000 and CMIN/DF=0.410). The external and 
internal factors can explain about 19% of the variation in the level of happiness of the elderly. 
According to the external factors, the type of residential area has the greatest influence on the 
level of happiness, followed by the time spent in the social and religious activities and marital 
status, respectively. Moreover, the influence of these three factors is the direct effect rather than 
the indirect effect. 
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 Meanwhile, the factors about work condition and meeting with their children have the 
influence on the level of happiness indirectly. The health condition and emotional condition are 
the two mediators in the indirect influence of the work condition on the level of happiness of the 
elderly whereas only the emotional condition is the mediator in the indirect influence of meeting 
with children on the level of happiness of the elderly. For internal factors, the health condition 
inserts a greater impact on the happiness of the elderly than emotional condition. 
 Furthermore, the study of the influence of external and internal factors on the level of 
happiness of the elderly is further analyzed by categorizing the sample group into young-old 
elderly group and old-old elderly group. The results show that meeting with children can 
influence the level of happiness of young-old elderly indirectly with the emotional condition as 
the mediator. Meanwhile, the time spent in social and religious activities can directly and 
indirectly influence to the level of happiness only for old-old elderly group. Nevertheless, the 
health condition is more important than the emotional condition to influence the level of their 
happiness of the elderly, of both young-old and old-old elderly groups. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 “ความสุข” เป็นส่ิงท่ีทุกคนในโลกลว้นแสวงหา และการแสวงหาความสุขของคนเรานั้น

แตกต่างกนั บางคนมีความสุขจากการไดมี้ทรัพยสิ์นเพื่อแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีของตนเอง 

บางคนมีความสุขจากการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงพูดกนัติดปากว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอนัประเสริฐ” 

(อโรคยาปรมาลาภา) หรือบางคนมีความสุขจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ดงันั้นจึงมี

การศึกษาถึงความสุขท่ีทุกคนตอ้งการหรือปัจจยัท่ีส่งผลท าให้มีความสุขอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละประเทศมีความสุข ในประเทศไทยเน่ืองจาก

ความสุขของคนไทยเป็นเป้าหมายตามหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 

จนถึงปัจจุบนัคือ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก็มีแนวคิดท่ีมีความต่อเน่ือง โดยยงัคงยึดหลกั 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา มีการปรับการมุ่งเนน้การเติบโต

ทางเศรษฐกิจมาเป็นการพฒันาท่ีคน โดยให้ความส าคญักบัความอยู่เยน็เป็นสุขของประชาชนเป็น

หลกั และใช้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัประสบกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่

สงัคมผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็ว พบวา่ภายใน 30 ปี (2543-2573) สดัส่วนประชากรผูสู้งอายตุ่อประชากร

รวมเพิ่มข้ึนกวา่ 2 เท่า จากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 25.1 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) ดงัภาพท่ี 1.1  
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ภำพที ่1.1 ประมาณการประชากรจ าแนกตามอาย ุ
แหล่งที่มำ: ส านกังานสถิติแห่งชาติ: 2555. 

 

ซ่ึงจะเห็นว่าผูสู้งอายุมีอตัราเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วหากเปรียบเทียบกบัประชากรรวม ท าให้

ผูสู้งอายเุร่ิมเป็นปัญหาส าคญั  ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และประเทศ เน่ืองจากวยัสูงอายเุป็นวยัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม (ประนอม โอทกานนท์, 

2554: 11-24) ซ่ึงปกติการรับรู้สุขภาพกายมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมากกับจิตใจของผูสู้งอายุ 

(รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ , 2554: 55) ดังนั้นการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการ

ท างาน สังคม ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือเขตท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัภายนอก หรือ

การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่นอารมณ์เศร้า เบ่ือหน่าย นอนไม่หลบั ฯลฯ ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยั

ภายใน ลว้นส่งผลระทบต่อความสุขของผูสู้งอายทุั้งส้ิน นอกจากน้ีทฤษฎีการเส่ือมและการถดถอยซ่ึง

เป็นศาสตร์ทางดา้นชีวภาพ อธิบายไวว้่า เม่ือส่ิงมีชีวิตมีอายุมากข้ึน อวยัวะต่างๆในร่างกายถูกใชง้าน

มากข้ึน ก็จะเกิดการเส่ือมถอยทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 11-24) 

และความแตกต่างด้านความเส่ือมถอยน้ีท าให้ผูสู้งอายุแต่ละช่วงวยั ไม่ว่าจะเป็นผูสู้งอายุ

ตอนตน้และตอนปลายมีอิทธิพลของกระบวนการท่ีส่งผลต่อความสุขแตกต่างกัน  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้่าความสุขเกิดจากทั้งจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน 

ดงันั้นการใหค้วามส าคญัทางดา้นความสุขของผูสู้งอายนุั้นควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายใน รวมทั้งกระบวนการท่ีปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุ และจากการ
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการศึกษาความสุขของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นเพียงการหา

ความสัมพนัธ์ ยงัไม่มีผูท้  าการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุเลย จาก

เหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุ

โดยใชก้ารวิเคราะห์เสน้ทาง ในการท าความเขา้ใจกบักระบวนการท่ีกลุ่มปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ

ความสุข ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาก าหนดทิศทางรวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและสร้างความสุขใหแ้ก่ผูสู้งอายใุหไ้ดม้ากท่ีสุด และยัง่ยนืต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 
 1.  ศึกษาระดบัความสุขโดยรวมของผูสู้งอาย ุและเปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายุ
ตอนตน้ และตอนปลาย 

2.  ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ โดยใช้

การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อท าความเขา้ใจกบักระบวนการที่ปัจจยัต่างๆมีอิทธิพลต่อความสุขของ

ผูสู้งอาย ุ

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสุขของผูสู้งอายทุั้งชายและหญิงท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
โดยแบ่งผูสู้งอายุออกเป็น 2 ช่วงวยัคือ ผูสู้งอายตุอนตน้ และผูสู้งอายตุอนปลาย 1) ผูสู้งอายุ
ตอนตน้ หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ60-69 ปี 2) ผูสู้งอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ70 ปีข้ึนไป 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ซ่ึงในท่ีน้ีจะท าการศึกษาทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสุขของผูสู้งอายุ โดยปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย สถานภาพสมรส การพบปะติดต่อกบั
บุตร เขตท่ีอยูอ่าศยั การท างาน และภารกิจทางสังคมและศาสนา ส่วนปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ โดยศึกษาเฉพาะผูท่ี้มีสถานภาพ สมรส หมา้ย หยา่ แยกกนั
อยู ่และมีบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน 

2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสุขของผูสู้งอาย ุในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, 
ปทุมธานี, สมุทรปราการ และขอนแก่น 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
1. เพื่อใหห้น่วยงานทางดา้นกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์สามารถ

น าผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาหรือสร้างความสุขให้กับผูสู้งอายุได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมใหส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต (สศช.) สามารถน าไปต่อยอดในการปรับแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตาม
วาระ 

  

 
  

  

 



บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิ 
 

ในการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ” 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงก าหนดกรอบแนวคิด และ

สมมติฐานการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ความหมายเก่ียวกบัความสุข 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความสุข 
2.3 องคป์ระกอบเก่ียวกบัความสุข 
2.4 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการสูงอาย ุ
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
2.7 สมมติฐานการวิจยั 

 

2.1  ความหมายเกีย่วกบัความสุข 
 
 2.1.1  ความหมาย 
 ความสุขของทุกชาติทุกภาษา โดยเน้ือแทก้็ไม่ต่างกนั โดยความสุขคือการแสดงออกถึง
อาการพึงพอใจ ความสบายใจเป็นส าคญั แต่ท่ีสุดแลว้ความสุขก็อยู่ท่ีใจเป็นส าคญั ถา้ใจกงัวลกลดั
กลุม้ ถึงจะมีเงินมากมายก็ยงัตอ้งพบกบัความพลดัพราก ความไม่สมหวงั ความแก่ ความเจ็บ และ
ความตายอยูน่ัน่เอง (ประเวศ วะสี และพระไพศาล วิสาโล, 2551: 3) แต่หากเราตระหนกัในความ
เป็นจริงว่า ชีวิตนั้นไม่เท่ียง ความแปรปรวนเป็นเร่ืองธรรมดา ผูท่ี้เขา้ใจความจริงน้ีย่อมรู้ดีว่าไม่มี
อะไรท่ีน่ายดึถือ ถา้มวัแต่ยดึถือ หรืออยากใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามใจตนเม่ือใดก็มีแต่จะทุกข ์แต่หาก
เขา้ใจสจัธรรม ยอ่มท าใหเ้กิดความสุขข้ึนได ้(ประเวศ วะสี และพระไพศาล วาสาโล, 2551: 75) นกั
เศรษฐศาสตร์ มองวา่ ความสุขความความพึงพอใจในชีวิต และความอยูดี่เชิงอตัวิสยั (Well being) มี
ความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้และใช้ค  าทั้ งสามน้ีเหมือนกับแนวคิดอรรถประโยชน์ 
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 (Utility) ในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลตดัสินใจเลือกท ากิจกรรมต่างๆ อยา่งมีเหตุผล 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงความพึงพอใจน้ีเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีขอ้จ ากดั (Veenhoven, 

1991: 1-34, 1997: 29-74; Easterline, 2001: 465-484, 2005) และมีการเปรียบเทียบภาพรวมของ

เคร่ืองมือวดัสุขภาพจิตของคนไทยกบันิยามความสุขในบริบทของสังคมไทย และในมุมมองของ

ศาสนาพุทธ นักวิชาการได้อนุมานว่า สุขภาพจิต และความสุขเป็นเร่ืองเดียวกนัในบริบทของ

สังคมไทย (อภิชยั มงคล, วชันี หัตถพนม, ภสัรา เชษฐ์โชติศกัด์ิ, วรรณประภา ชะลอกุล, ละเอียด 

ปัญโญใหญ่ และสุจริต สุวรรณชีพ, 2544: 227-232) ความสุขเป็นความรู้สึกรวมทางอารมณ์ ซ่ึง

อาจเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เป็นแนวคิดทางอตัตวิสัย (Subjective) ข้ึนอยู่กบัค  าจ ากดัความของ

แต่ละบุคคล และสามารถวดัเชิงปริมาณได ้การท่ีแต่ละบุคคลตดัสินว่ามีความสุขมากหรือน้อย 

ข้ึนอยู่กบัวิถีชีวิตท่ีก าลงัด าเนินอยู่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต และทศันะคติท่ีมีต่อการด าเนิน

ชีวิต หลกัการวิธีคิดประสบการณ์ชีวิตอาจมีทั้งท่ีก่อให้เกิดความสุข และความทุกข ์และระดบัของ

ความสุขและความทุกข์ข้ึนอยู่กับบุคคลนั้ นจะจดจ าประสบการณ์ชีวิตนั้ นได้มากหรือน้อย 

(Alexandrova, 2005: 301-324) นอกจากน้ี Diener (1984: 542-575) ไดก้ล่าวถึงความสุข โดย

สามารถสรุปได ้3 ประเภท ดงัน้ี 1. เป็นความรู้สึกท่ีดี เรียกว่าสุขภาวะ (Well being) ซ่ึงไดใ้หค้  า

จ ากดัความมาจากเกณฑภ์ายนอก เช่น ความดีงาม (Virtue) หรือความศกัด์ิสิทธ์ิ (Holiness) เป็นการ

ให้ค  าจ ากัดความสุขท่ีไม่ได้พิจารณาถึงสภาพความรู้สึกส่วนตัวแต่ค านึงถึงคุณลักษณะอันพึง

ปรารถนา 2. เป็นความพึงพอใจในชีวิต เป็นการประเมินรวมถึงคุณภาพชีวิตทั้งหมดของบุคคลตาม

เกณฑท่ี์บุคคลนั้นเลือกเองหรือจะกล่าวว่าความสุขในความหมายน้ีคือ “ทศันคติ” ท่ีบุคคลมีต่อชีวิต

ตนเอง 3. เป็นการเนน้ท่ีอารมณ์ท่ีเป็นสุข หมายถึง การมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทาง

ลบ และจากการทบทวนวรรณกรรม ความหมายของความสุขในทางพุทธศาสนายงัสามารถสรุป

และแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. ความสุขท่ีมาจากปัจจยัภายนอก มีการแบ่งประโยชน์สุขออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี ประโยชน์
สุขระดบัท่ี 1 ดา้นรูปธรรมท่ีตามองเห็น คือ การมีทรัพยสิ์นเงินทอง การมีอาชีพการงานเป็นหลกัเป็น
ฐาน การมียศ ฐานะ ต าแหน่ง การเป็นท่ียอมรับในสังคม การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิต
ครอบครัวท่ีดี ประโยชน์สุขระดบัท่ี 2 ดา้นนามธรรมท่ีลึกล ้าเลยจากตามองเห็น คือ เร่ืองของ
คุณธรรมความดีงาม การมีความสุขท่ีเกิดจากความมัน่ใจในคุณค่าของชีวิต การไดบ้  าเพญ็ประโยชน์
ช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เพื่อนมนุษย ์ความมีศรัทธาในส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็นหลกัของจิตใจ และการมีปัญญาท่ี
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ท าให้รู้จกัการปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายไดถู้กตอ้งและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ท าให้ชีวิตเป็นอยูด่ว้ยดี 
และประโยชน์สุขระดบัท่ี 3 ดา้นนามธรรมขั้นโลกุตระท่ีอยูเ่หนือกระแสความไหลเวียนของโลก
ธรรม (พระธรรมปิฎก, 2536: 8-10, 2538: 58-61, ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน จึงจะกล่าวอีกคร้ังใน
ส่วนของความสุขท่ีมาจากปัจจยัภายใน และพระธรรมปิฏก (2550: 141-150) ไดอ้ธิบายถึง ความสุข
จากการเสพวตัถุ หรือส่ิงบ ารุงบ าเรอภายนอกท่ีน ามาปรนเปรอ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ของเรา ซ่ึงเป็น
ความสุขท่ีทุกคนในโลกปรารถนากนัมาก ความสุขประเภทน้ีข้ึนต่อส่ิงภายนอก คือ ชีวิตและ
ความสุขของตวัเองตอ้งไปข้ึนกบัวตัถุ ยิ่งคนอายมุากข้ึนหรือผูสู้งอายุ เม่ือเจ็บไขไ้ดป่้วย ร่างกาย
เสพความสุขจากส่ิงเหล่านั้นไม่ได ้ยกตวัอยา่งเช่น ลิ้นไม่รับรู้รส กินอาหารก็ไม่อร่อย ความสุข
ของตนเองไปข้ึนอยูก่บัวตัถุเหล่านั้นทั้งหมด และตนเองก็เสพมนัไม่ได ้จิตใจก็ไม่มีความสามารถ
ท่ีจะมีความสุขดว้ยตนเอง ก็จะทุกขม์าก  ส่วนชุติไกร ตนัติชยัวนิช (2551: 6-7) อธิบายว่า ความสุข 
คือการรับรู้ของผูสู้งอายุเก่ียวกบัความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ซ่ึงเป็นการรับรู้
เก่ียวกบัความรู้สึกท่ีดีต่อสภาพการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอยู ่พึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บจากการกระท าต่างๆ 
และส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตตนเอง กล่าวคือ ถา้เรามองขา้มส่ิงท่ีมีอยู่ จดจ่ออยู่กบัส่ิงท่ียงัไม่มี เราก็จะ
เป็นทุกข ์แต่ถา้เรายอมรับปัจจุบนั เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรามีมากข้ึน รู้จกัแสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีมี
อยู่แล้ว หรือพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ ไม่เปรียบเทียบกับคนอ่ืนเราจะมีความสุขมากข้ึน โดยถ้าลอง
พิจารณาส่ิงท่ีเรามีอยู่และเป็นอยู่ ไม่ว่ามิตรภาพ ครอบครัว สุขภาพ ทรัพยสิ์น รวมทั้งจิตใจของเรา
สามารถท าให้มีความสุขทั้งส้ิน สรุปคือการพอใจส่ิงท่ีมี ยินดีส่ิงท่ีได้ เป็นเคล็ดลบัของความสุข
นัน่เอง (พระไพศาล วิสาโล, 2553: 127, ม.ป.ป.: 12-17) นอกจากน้ี พระไพศาล วิสาโล (2545: 13-19) 
ได้กล่าวว่าแมพุ้ทธศาสนาจะถือว่า นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้ปฏิเสธคุณประโยชน์ของ
ทรัพยสิ์นเงินทอง โดยพระพุทธองคท์รงเห็นว่า ทรัพยเ์ป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหน่ึง อยา่งนอ้ย
การมีทรัพยก์็ช่วยปลดเปล้ืองความทุกขไ์ปไดห้ลายส่วน ดงัมีพุทธพจน์รับรองว่า ‘ความจนเป็นทุกข์
ในโลก’ และ “การกูห้น้ีเสียดอกเบ้ียเป็นทุกขส์ าหรับคฤหัสถ”์ ซ่ึงความสุขจากทรัพยน์ั้นมีหลาย
ระดบัหลายประเภท แต่ละประเภทพุทธศาสนาก็มีลกัษณะต่างกนัออกไป ถา้จะจ าแนกตามระดบั
หรือขีดขั้น การบริโภคเพื่อประโยชน์ส่วนตวักส็ามารถแยกความสุขจากทรัพยไ์ดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 
ความสุข เพราะพน้จากความหิวโหยหรือภัยคุกคามชีวิต  ความสุข เพราะความสะดวกสบาย 
ความสุข เ น่ืองจากอยู่ ดี กินดี  และความสุข เ น่ืองจากมีชีวิตหรูหราฟุ่ ม เ ฟือย  ซึ่ งในทาง
พระพุทธศาสนาสนบัสนุนทั้งความสุขประเภทแรก คือ มีทรัพยพ์อให้ชีวิตด ารงอยู ่ได ้และ 
ความสุขอนัเกิดจากความสะดวกสบาย ดงัทรงสอนให้บุคคลรู้จกัท าความสบายแก่ตนเองเพื่อจะ
ไดมี้อายุยืน (อายุวฒันธรรม) นอกจากนั้น ก็ยงัสรรเสริญคนท่ีไม่เพียงแต่จะหาทรัพยม์าโดยชอบ
ธรรมเท่านั้นแต่ยงัใชท้รัพยเ์ล้ียงตวัเองให้มีความสุขคือมีความสะดวกสบาย แต่ถา้เลยพน้ความ
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สะดวกสบาย กลายเป็นการแสวงหาและใชท้รัพยเ์พื่ออยู่ดีกินดีหรือมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่ มเฟือย
แลว้ พุทธศาสนาไม่สรรเสริญ เพราะทรัพยด์งักล่าวนอกจากจะไม่ก่อประโยชน์แก่ผูอื้่นแลว้มนั
ยงัเป็นโทษหรือก่อทุกขแ์ก่เจา้ของ กล่าวคือ ในทางพุทธศาสนาถือว่าทรัพยน์ั้นสามารถให้
ความสุขแก่เจา้ของไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น ถา้หากเลยระดบันั้นไปแมท้รัพยจ์ะเพิ่มมากข้ึนแต่
ความสุขกลบัลดลง ขณะท่ีความทุกขเ์พิ่มมากข้ึน 

    2. ความสุขท่ีมาจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ มีความสงบในใจตนเอง หรือมีความสุขจากการ

รู้เท่าทนัเขา้ใจความจริงของส่ิงทั้งหลาย เป็นผูมี้จิตใจเป็นอิสระ มีความสุขทางปัญญา จนกระทัง่ว่า

โลกธรรมเกิดข้ึนมากระทบกระทัง่ก็ไม่หวัน่ไหว วางใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเหตุปัจจยั ปล่อย

ใหก้ฎธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นกฎธรรมชาติอยูต่ามธรรมชาติ ความทุกขท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติก็คงเป็น

ทุกข์ของธรรมชาติไป ไม่เขา้มากระทบกระทัง่บีบคั้นจิตใจของเราได้ เป็นผูมี้สุขอยู่กับตนเอง

ตลอดเวลา เน่ืองจากเห็นแจง้ความจริงเป็นความโปร่งโล่ง ไม่มีความติดขดับีบคั้นใจเป็นความสุข

ภายในของบุคคล (พระธรรมปิฎก, 2536: 8-10, 2538: 58-61, ม.ป.ป.) ทั้งน้ีพระธรรมปิฏก (2550: 

141-150) ไดอ้ธิบายถึง ความสุขจากการให้ ซ่ึงเม่ือเจริญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา เราก็

มีความสุขเพิ่มข้ึนอีกประเภทหน่ึง แต่ก่อนน้ีชีวิตเคยตอ้งไดว้ตัถุมาเสพ เม่ือไดจึ้งจะมีความสุข ถา้

ไม่ไดก้็ไม่มีความสุข แต่กรณีน้ีคุณธรรมท าใหใ้จเราเปล่ียนไป เหมือนพ่อแม่ท่ีมีความสุขเม่ือใหแ้ก่

ลูก เพราะรักลูก ความรักคือเมตตา อยากใหลู้กมีความสุข พอใหแ้ก่ลูกแลว้เห็นลูกมีความสุข ตวัเอง

กมี็ความสุข มีความศรัทธาในพระศาสนาในการท าความดี และในการบ าเพญ็ประโยชน์ เม่ือใหด้ว้ย

ศรัทธา กมี็ความสุขจากการใหน้ั้น ดงันั้นคุณธรรมท่ีพฒันาข้ึนมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึง

ท าให้เรามีความสุขจากการให้ หรือการให้กลายเป็นความสุขนั่นเอง, ความสุขเกิดจากการด าเนิน

ชีวิตถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธรรมชาติ ไม่หลงอยูใ่นโลกของสมมติ ท่ีผา่นมานั้นเรา

อยูใ่นโลกของสมมติมาก และบางทีเราก็หลงไปกบัความสุขในโลกของสมมตินั้น แลว้ก็ถูกสมมติ

ล่อหลอกเอา อยูด่ว้ยความหวงั สุขจากสมมติท่ีไม่จริงจงัย ัง่ยนื และพาใหต้วัแปลกแยกจากความจริง

ของธรรมชาติ และขาดความสุขท่ีพึงไดจ้ากความเป็นจริงในธรรมชาติเหมือนคนท าสวนท่ีมวัหวงั

ความสุขจากเงินเดือน มองขา้มผลท่ีแทจ้ริงตามธรรมชาติจากการท างานของตวั คือความเจริญงอก

งามของตน้ไม ้ท าใหท้ างานดว้ยความฝืนใจเป็นทุกข ์ความสุขอยูท่ี่การไดเ้งินเดือนอยา่งเดียว ไดแ้ต่

รอความสุขท่ีอยูข่า้งหนา้ แต่ถา้พอใจมาอยูก่บัความเป็นจริงของธรรมชาติ อยากเห็นผลท่ีแทจ้ริงตาม

ธรรมชาติของการท างานของตน คือ อยากเห็นตน้ไมเ้จริญงอกงาม หายหลงสมมติ ก็มีความสุขใน
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การท าสวน และไดค้วามสุข จากการช่ืนชมความเจริญงอกงามของตน้ไมอ้ยูต่ลอดเวลา ดงันั้น คนท่ี

ปรับชีวิตได ้ เขา้ถึงความจริงของธรรมชาติ จึงสามารถหาความสุขจากการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริงของธรรมชาติ ไดเ้สมอ และหากมีปัญญาดว้ยก็จะท าให้มีความสุขยิ่งข้ึนไปอีก, 

ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง คนเราน้ีมีความสามารถในการปรุงแต่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษ

ของมนุษย ์ทั้งปรุงแต่งทุกข ์ปรุงแต่งสุข แต่ท่ีส าคญัก็คือในใจของเราเอง เรามกัจะใชค้วามสามารถ

ในทางท่ีเป็นผลร้ายแก่ตนเอง แทนท่ีจะปรุงแต่งความสุข เรามกัจะปรุงแต่งทุกข ์คือเกบ็เอาอารมณ์ท่ี

ไม่ดี ท่ีขดัใจ ขดัหู ขดัตา เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมวั เศร้าหมอง โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุท่ีใจ

คอยจะเก็บอารมณ์ท่ีกระทบกระเทือน แลว้ก็มาปรุงแต่ง ให้เกิดความกลุม้ใจ วา้เหว่ เหงา เรียกใช้

ความสามารถไม่เป็น พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รารู้จกัใชค้วามสามารถในการปรุงแต่งแทนท่ีจะปรุง

ทุกข ์ ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ท่ีดีมาปรุงแต่งใจใหส้บาย แมแ้ต่การหายใจ ก็ยงัสามารถปรุงแต่ง

สุขได ้และสุดทา้ย ความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นความสุขท่ีไม่ตอ้งปรุงแต่ง คืออยูด่ว้ยปัญญา ท่ี

รู้เท่าทนัความจริงของโลกและชีวิต การเขา้ถึงความจริงดว้ยปัญญาเห็นแจง้ ท าให้อยูอ่ยา่งผูเ้จนจบ

ชีวิต คนท่ีอยูใ่นโลกดว้ยความรู้เขา้ใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง จิตเจนจบกบัโลกและชีวิต วางจิตลง

ตวัพอดี ทุกอย่างเขา้ท่ีอยูต่วัสนิทอยา่งน้ี เรียกว่าเป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตท่ีสบาย เป็นตวัของตวัเอง 

เม่ือทุกส่ิงเขา้ท่ีของมนัแลว้ คนท่ีจิตลงตวัเช่นน้ี จะมีความสุขอยูป่ระจ าตวัอยูต่ลอดเวลา เป็นสุขเตม็

อ่ิมอยูข่า้งใน ไม่ตอ้งหาจากขา้งนอก และเป็นผูมี้ชีวิตท่ีพร้อมท่ีจะท าเพื่อผูอ่ื้นไดเ้ตม็ท่ี เพราะไม่ตอ้ง

ห่วงกงัวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งท าเพื่อตวัเองอีกต่อไป จะมองโลกดว้ยปัญญาท่ี

รู้ความจริง และดว้ยใจท่ีกวา้งขวางและรู้สึกมีความเก้ือกลูต่อกนั เช่นเดียวกบัพุทธทาสภิกข ุ(2543: 

50, 120-142) กล่าววา่ ความสุขนั้นคือ วิเวกของบุคคลผูส้ดบัธรรมะแลว้เห็นธรรมะนั้นอยูแ่ลว้อ่ิมใจ

อยู ่หรือจะกล่าวอีกทางหน่ึงไดว้่าเม่ือคนไดส้ดบัธรรมะแลว้ เห็นธรรมะนั้นอยูอ่ิ่มใจอยูก่็เกิดวิเวกท่ี

เป็นความสุข ทั้ งน้ีไม่ใช่ความสุขท่ีเกิดมาจากการมีเงิน มีทรัพยส์มบติัหรือกามารมณ์ ซ่ึงวิเวก 

แปลวา่คนเดียวอยา่งวิเศษ กคื็อความไม่มีอะไรมารบกวน มาย ัว่เยา้ สุขอีกประเภทหน่ึงนั้นตอ้งอิสระ

เต็มท่ีไม่มีอะไรมารบกวน โดยมีหลักการท่ีส าคัญคือ ในขณะท่ีมีความสุขนั้ น ควรจะมี

ความกา้วหนา้ดว้ย และสรุปไวว้่า ความสุขในพระพุทธศาสนาประกอบดว้ย ขอ้ท่ี 1 ความสงบไม่มี

อะไรรบกวนของบุคคลผูอ่ิ้มแลว้ในธรรมตนเห็นแลว้น้ีเป็นสุข ขอ้ท่ี 2 ความไม่มีจิตประทุษร้าย การ

ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นเป็นความสุข ขอ้ท่ี 3 ความปราศจากซ่ึงราคะความใคร่ในกามทั้งหลายนั้นเป็น
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ความสุข ขอ้ท่ี 4 การปราศจากซ่ึงการยดึมัน่ถือมัน่ในความเป็นตวัตนของตนเองเป็นความสุข ส่วน

อารมณ์ทางดา้นบวก (Positive affect) ซ่ึงเป็นการรับรู้ของผูสู้งอายเุก่ียวกบัความรู้สึกยนิดีกบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในการด าเนินชีวิต มีความรู้สึกเป็นสุข มีอารมณ์และทศันคติในทางท่ีดี รู้สึกถึงความดีงาม

และคุณค่าในตนเอง รับรู้ถ ึงคุณประโยชน์ของสิ่งที ่ไดก้ระท า  และอารมณ์ทางดา้นลบ 

(Negative affect) ซ่ึงเป็นการรับรู้ของผูสู้งอายเุก่ียวกบัความรู้สึกท่ีเป็นทุกขก์บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการ

ด าเนินชีวิต มีความรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่สบายใจ เม่ือเห็นการกระท ารวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม ท่ีมีผลมาจากสภาพความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการในชีวิต

ของตนเอง (ชุติไกร ตนัติชยัวนิช, 2551: 6-7) สอดคลอ้งกบัพระธรรมโกศาจารย์  (ม.ป.ป.: 8-14) 

ไดก้ล่าวถึงความสุขว่า เป็นสภาพจิตท่ีเป็นปกติดี สุขก็เพราะว่าจิตปกติไม่ข้ึน ไม่ลง ไม่เอียงขวา 

เอียงซา้ย ไม่มีอะไรมาผกูมดัจิตใจ เป็นอิสระ รู้ว่าอะไรเกิดข้ึน อะไรตั้งอยู ่อะไรดบัไป แลว้ควรจะ

แกไ้ขส่ิงนั้นอยา่งไร จิตใจกส็บาย ไม่มีปัญหา  สรุปไดว้่า ชีวิตของเราตอ้งการความสุขทั้งกาย ทั้งใจ 

ทางอารมณ์ เราก็ตอ้งมีสติ มีปัญญา พยายามท่ีจะรักษาใจไวใ้ห้ปกติอยูต่ลอดเวลา รู้จกัประมาณใน

การกิน การอยู่ การนุ่งห่มใช้สอย การปฏิบติัหน้าท่ี และการพกัผ่อน สภาพร่างกาย จิตใจ ก็จะมี

ความสุข นอกจากน้ี กฤษณ์ รุยาพร (2551:18-142) กล่าวถึง กลยทุธ์ถอดรหสัความสุข หรือ S-M-I-L-E 

ซ่ึงประกอบดว้ย การเขา้ใจและยอมรับคุณค่าในตวัเราเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความสุขอย่างท่ีเรา

เป็นจริงๆ  การสามารถเพิ่มการใชต่้อมสุขใจมากข้ึนเท่าไรในแต่ละวนั เราจะยิง่สามารถเพิ่มอารมณ์

บวกใหก้บัภาวะทางอารมณ์และรอยยิม้ของเรามากข้ึนเท่านั้น ขณะเดียวกนัถา้เรารู้จกัหลีกเล่ียงการ

ใชต่้อมเครียด เราจะสามารถบริหารวิถีการด าเนินชีวิตของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม การจะท าส่ิงใดนั้น 

ถา้ส่ิงท่ีท าอยู่บนต่อมสุขหรือผูท่ี้ท ามีความพึงพอใจ มีความชอบก็จะท าให้ผูน้ั้นมีความรู้สึกท่ีดี 

มีอารมณ์บวก และส่งผลให้มีความสุขนั่นเอง  
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2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัความสุข 
 

2.2.1  แนวคดิและทฤษฏีทีว่่าด้วยปัจจัยทีมี่ผลต่อความสุขของ Layard 

Layard (2005: 77) เสนอปัจจยัส าคญัทั้งเจด็ท่ีมีผลต่อความสุข The Big Seven Factors 

Affecting Happiness ซ่ึงแบ่งเป็นหา้ปัจจยัแรกตามล าดบัความส าคญั พร้อมกบัอีกสองปัจจยัท่ีเหลือ 

ดงัภาพท่ี 2.1 

 

ปัจจยัส าคญัทั้งเจด็ท่ีมีผลต่อความสุข 

หา้ปัจจยัแรกตามล าดบัความส าคญั 

ความสัมพนัธใ์นครอบครัว 

สถานการณ์ดา้นการเงิน 

การงาน 

 สังคมและเพื่อนฝงู 

สุขภาพ 

เสรีภาพส่วนบุคคล 

ค่านิยมส่วนบุคคล 

 

ภาพที ่2.1 The Big Seven Factors Affecting Happiness 

แหล่งที่มา: Layard, 2005: 77. 
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ตารางที่ 2.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุข (เป็นการส ารวจของสหรัฐอเมริกาวา่โดยรวมแลว้เขามี   

        ความสุขมาก และพอใจกบัดา้นต่างๆของชีวิตแค่ไหน) 

ผลท่ีมีต่อความสุข ความสุขลดลง (จุด) 

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  

 หยา่ร้าง (เปรียบเทียบกบัถา้แต่งงาน) 5 

 แยกกนัอยู ่(เปรียบเทียบกบัถา้แต่งงาน) 8 

 เป็นหมา้ย (เปรียบเทียบกบัถา้แต่งงาน) 4 

 ไม่เคยแต่งงาน (เปรียบเทียบกบัถา้แต่งงาน) 4.5 

 อยูกิ่นโดยไม่แต่ง (เปรียบเทียบกบัถา้แต่งงาน) 2 

การงาน 

 ไม่มีงานท า (เปรียบเทียบกบัถา้มีงานท า) 6 

 งานไม่มัน่คง (เปรียบเทียบกบัถา้มีงานท า) 3 

 อตัราการวา่งงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 3 

สงัคมและเพื่อนฝงู  

 “โดยทัว่ไปแลว้ผูค้นนั้นไวใ้จได”้  

          ร้อยละของคนท่ีตอบวา่ไวใ้จไดล้ดลงร้อยละ 50 1.5 

สุขภาพ  

 สุขภาพแยล่ง 1 จุด  

          (ในเส้นระดบัแบบ 5 จุด) 6 

สถานการณ์ทางการเงิน  

 รายไดข้องครอบครัวลดลงหน่ึงในสาม 2 

เสรีภาพส่วนบุคคล  

 คุณภาพของรัฐบาล  

          เบลารัส 1995 เปรียบเทียบกบัฮงัการี 1995 5 

ค่านิยมส่วนบุคคล  

 “พระเจา้เป็นส่วนส าคญัในชีวิตฉนั”  

          คุณตอบวา่ไม่ใช่แทนท่ีจะตอบวา่ใช่ 3.5 

แหล่งทีม่า: Layard, 2005: 78. 
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2.2.1.1 ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  

ปัจจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งในลกัษณะความสมบูรณ์ของครอบครัว เช่น การแต่งงานท่ีท า

ให้เกิดการสร้างครอบครัว การมีบุตร การท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็น

ประจ า อย่างเช่น การรับประทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึงพร้อมหน้ากนั ดูโทรทศัน์ร่วมกนั และไป

เท่ียวพกัผ่อนนอกบา้นพร้อมหน้ากนัเป็นประจ า ทั้งน้ีผูสู้งอายุท่ีมีการเยี่ยมเยียนจากบุตร จะท าให้

ผูสู้งอายุสุขใจ และมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีข้ึน (จิราพร เกศพิชญวฒันา, จนัทร์เพญ็ แสงเทียนฉาย, 

ยพุิน องัสุโรจน์ และ Ingersoll-Dayto, 2544: 1-16) ส่วนการหยา่ร้างจากคู่สมรส การแยกกนัอยูก่บัคู่

สมรส การเป็นหมา้ย ส่งผลต่อสุขภาพ และท าให้ความสุขลดลง (Layard, 2005: 79-80; อภิชาติ 

จ ารัสฤทธิรงค,์ อุมาภรณ์ ภรัวาณิชย,์ ปราโมทย ์ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย,์ กวิสรา พชรเบญจกุล, 

เรวดี สุวรรณนพเ และภูวไนย พุ่มไทรทอง, 2554: 57) หรือกล่าวไดว้่าสัมพนัธภาพท่ีดีเป็นบ่อเกิด

ของความสุขนัน่เอง ซ่ึงความสุขของคนเราจะมีมากนอ้ยข้ึนกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวมากท่ีสุด 

และครอบครัวให้เวลาแก่กนัเพียงพอ คนในครอบครัวก็จะมีความสุขดว้ย (ประเวศ วะสี และพระ

ไพศาล วิสาโล, 2551: 18, 2551: 62; รศรินทร์ เกรย,์ วรชยั ทองไทย และ เรวดี สุวรรณนพเกา้, 

2553: 61-62) และหากพิจารณาร่วมกบังานวิจยัของส านกัวิจยัเอแบคโพลล์ (2553) ทุนทางสังคม ท่ี

ส่งผลต่อระดบัความสุขมากท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเช่นเดียวกับ

แนวคิดของ Layard (2005: 79-80) และประเวศ วะสี และพระไพศาล วิสาโล(2551: 18, 62) 

นอกจากน้ี Layard (2005: 79-80) อธิบายไวว้่า สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความสุข และ

อารณ์ นอกจากน้ีผูท่ี้มีสถานภาพสมรสจะมีสุขภาพท่ีดีกว่าสถานภาพอ่ืนๆ การหยา่ขาดจากคู่สมรส 

เป็นผลใหค้วามสุขลดลง 5 จุดในเส้นระดบัความสุข (จาก 10 ถึง 100) และการแยกกนัอยูส่่งผลให้

ความสุขลดลง 8 จุดในเส้นระดบัความสุข (จาก 10 ถึง 100) โดยมีการติดตามผลระยะยาวส าหรับ

คนกลุ่มเดิม ซ่ึง German Socio-Economic Panel ไดท้ าการติดตามผลมากว่ายี่สิบปีแลว้ โดยปีท่ี

แต่งงานจะมีความสุขมากท่ีสุด หลงัจากนั้นความสุขก็จะลดลงแต่ก็ยงัมากกว่าปีก่อนแต่ง การหย่า

ร้างกท็  าใหค้วามสุขลดลง และคนท่ีแต่งงานแลว้จะมีสุขภาพดีกวา่คนโสด  
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  2.2.1.2 เศรษฐกิจ  

  ไมตรี ติยะรัตนกรู (2536: 83) พบวา่ความเพียงพอของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัต ่า
กบัสุขภาพจิตหรือความสุขของผูสู้งอาย ุและ Layard (2005: 79) อธิบายเก่ียวกบั ผลกระทบทางดา้น
รายไดไ้วว้่า การท่ีรายไดล้ดลง 1 ใน 3 (โดยก าหนดใหต้วัแปรของรายไดป้ระชาชาติเท่าเดิม) เป็น
สาเหตุท าใหค้วามสุขลดลง 2 จุดในเส้นระดบัความสุข (จาก 10 ถึง 100) นอกจากน้ียงัมีแนวคิดดา้น
เศรษฐกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในมุมมองของนกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงให้ความสนใจในดา้นท่ี
เก่ียวกบัเงินทอง โดยมีความคิดว่า แมค้นเราจะมีรายได้เพิ่มข้ึน ก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าจะมี
ความสุขเพิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากเกิดผลในทางลบต่อการปรับตวัและการเปรียบเทียบทางสังคม 
(Easterlin, 2003: 2)  
  2.2.1.3 งาน  

กระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) พบว่าการท างานมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ โดยงานไม่ไดท้  าให้เรามีรายไดเ้ท่านั้น แต่ยงัเพิ่มคุณค่าให้กบัชีวิตอีกดว้ย กล่าวคือคน

ส่วนมากตอ้งการรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมท าประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการว่างงานไม่

เพียงแต่ท าใหร้ายไดล้ดลงเพียงอยา่งเดียว ยงัท าใหสู้ญเสียความเคารพตนเอง รวมทั้งยงัลดความสุข

ลงอีกดว้ย และในการศึกษาน้ียงัพบวา่การเกษียณอายไุม่มีอิทธิพลต่อระดบัความสุข (Layard, 2005: 

80-81) นอกจากน้ียงัมีแนวคิดท่ีพบว่าการท างานถือเป็นตน้ทุนของความสุข เพราะการท างานท่ีท า

ให้เกิดความพอเพียงและมีความมัน่คง ท าให้มีความสุข การท างานท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานท่ีมีศกัด์ิศรี และมีความภูมิใจ ดังนั้ นการพฒันาระบบและ

กระบวนการทางเศรษฐกิจต่างๆ จึงไม่ควรมองการท างานเป็นเพียงการสร้างรายได ้เพื่อน าไปใชใ้น

การบริโภคอีกต่อไป แต่ควรมองและให้ความส าคญักับการพฒันาการท างานเพื่อเป็นสะพาน

น าไปสู่ความสุขของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงมากกวา่ (เดชรัต สุขก าเนิด, 2550: 95) 

  2.2.1.4 สังคมและเพื่อนฝงู  

  Epicurus นักปราชญช์าวกรีกกล่าวไวว้่า ‘ในบรรดาสรรพส่ิงท่ีช่วยให้ชีวิตของ

คนเราเป็นสุขนั้น มิตรภาพเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่และดีท่ีสุดส่ิงหน่ึงในชีวิต’ (Layard, 2005: 82) คุณภาพ

ของสังคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เรามีเพื่อนใหม่หรือไม่มีได ้นกัวิจยัเรียกคุณภาพของสังคมว่า 

‘ตน้ทุนทางสังคม’ และถา้คนในสังคมมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัหรือมีจิตสาธารณะก็จะส่งผล

ใหมี้ความสุขมากข้ึนเช่นกนั (ประเวศ วะสี และพระไพศาล วิสาโล, 2551: 65) และการปฏิบติัตาม
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ค าสอนทางศาสนา ระดบัความเคร่งทางศาสนามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขดว้ยเช่นกัน 

(อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค ์และคณะ, 2554: 43) ทั้งน้ีปัจจยัทางดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนเป็น

ตวัแปรหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตหรือความสุขของผูสู้งอายุดว้ย โดยผูท่ี้มีจ  านวนการเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนมากกว่าก็จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยกว่า (รักษพล สนิทยา 

และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554: 189 - 190; สุนนัทา คุม้เพชร, 2545: 124) การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สงัคมและศาสนามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสุข (มนพทัธ์ อารัมภว์ิโรจน์, นิตยา สุวรรณเพชร, 

ยมนา ชนะนิล และ อนนัต ์ไชยกุลวฒันา, 2554: 196-206) และยงัพบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ในการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะสุขภาพ (Markides and Martin, 1979: 86-93) 

นอกจากน้ีผูสู้งอายุท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมมากจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีความ

ซึมเศร้านอ้ยหรือมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีนัน่เอง (กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, 2527: 53 อา้งถึงใน 

ไมตรี ติยะรัตนกรู, 2536: 23) 

นอกจากน้ีจากการศึกษาเร่ืองความสุขจากทุนทางสังคม พบว่า ถา้กลุ่มตวัอยา่งชาว
แคนนาดามีระดบัของการติดต่อส่ือสารกบัคนในสังคมในชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยูม่ากข้ึนเท่าไร คน
กลุ่มนั้นจะมีระดบัความอยูดี่มีสุขเพิ่มข้ึนอีกประมาณร้อยละ 10 (หรือ 1 ระดบัจาก 10 ระดบั) โดยถา้
คนๆหน่ึงมีการใชเ้วลากบัคนในสังคมมากข้ึนเท่าไร การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างคน
ในสังคมนั้นๆก็จะเพิ่มข้ึนตามมา (Helliwel and Putnam, 2004 อา้งถึงในปังปอนด ์รักอ านวยกิจ 
และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 35) สอดคลอ้งกบั Putnam ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรทางสงัคมประเภทต่างๆ (เช่น จ านวนการเขา้โบสถต่์ออาทิตย ์การเป็นสมาชิกของสโมสรต่างๆ 
จ านวนคร้ังในการพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู เป็นตน้) ต่อระดบัความสุข โดยพบว่า การมีทุนทาง
สังคมดงักล่าวจะส่งผลกระทบทางบวกต่อระดบัความสุข นอกจากน้ียงัไดใ้หข้อ้สรุปว่า บุคคลจะยิง่
มีความสุขจากทุนทางสงัคมมากข้ึน ถา้บุคคลนั้นมีการคบคา้สมาคมกบัผูท่ี้มีการศึกษา เน่ืองจากการ
เรียนรู้จากผูมี้ความรู้จะส่งผลท าให้สังคมโดยรวมเกิดกระบวนการของการถ่ายโอนความรู้ 
(Knowledge Transfer) มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและสร้างรายได ้ซ่ึงใน
ทา้ยท่ีสุดจะส่งผลท าใหร้ะดบัความสุขโดยรวมของคนในชุมชนนั้นๆ เพิ่มข้ึน (Putnam, 2000 อา้งถึงใน 
ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 36) และจากการศึกษาบทความเร่ือง “คุณรู้จกั
ความสุขดีแค่ไหน” ของวชัรวรรณ พานิชเจริญ (2554) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีเพื่อนฝงู สามารถไวว้างใจผูอ่ื้นได ้มีความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัดูแลภายในชุมชนใหมี้ความ
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ปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น คนในสังคมก็จะมีความสุข ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบับทความเร่ือง 
ความสุขเป็นสากล ของ รศรินทร์ เกรย,์ วรชยั ทองไทย และ เรวดี สุวรรณนพเกา้ (2553: 130) พบวา่ 
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัศาสนา รวมถึง ระดบัความเคร่งของศาสนา การปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนา 
การมีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์ให้กบัส่วนรวม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน/หมู่บา้น การบริจาคทรัพย/์วสัดุอุปกรณ์/อาหาร เพื่อช่วยผูเ้ดือดร้อน การรับรู้ว่าสมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักและผกูพนัต่อกนั ยิง่มีมากผูสู้งอายยุิง่มีความสุขมาก และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ซ่ึงไดแ้ก่ การท าบุญตกับาตร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูสู้งอายุในสังคมไทยมีศาสนาเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ จึงให้ความส าคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา เม่ือปฏิบติัแลว้ท าให้มี
ความสุขเกิดความสบายใจ (มนพทัธ์ อารัมภว์ิโรจน์ และคณะ 2554: 196-206)  
  2.2.1.5 สุขภาพ  

งานวิจยัของหลายท่านพบว่าสุขภาพกายและความสุขมีความสัมพนัธ์ในทางบวก 

(รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554: บทคดัย่อ; สุนนัทา คุม้เพชร, 2545: 122; ชินณั 

บุญเรืองรัตน์, 2551: 78)  และยงัพบว่า ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆในการด าเนินชีวิต (Markides and Martin,1979: 86-93) รวมทั้งยงัพบว่าความสุขของ

ผูสู้งอายมีุความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะสุขภาพ โดยผูสู้งอายปุระเมินสุขภาพดว้ยตนเอง (Cutler, 1973: 

96-100) และภาวะสุขภาพกายมีความสัมพนัธ์กบัความสุขของผูสู้งอาย ุ(ชุติไกร ตนัติชยัวนิช, 2551: 

95) ทั้งน้ีผูสู้งอายท่ีุมีร่างกายแขง็แรงจะไม่พบความผดิปกติทางดา้นอารมณ์ (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 

2531: 29) และยงัมีแนวคิดว่าผูสู้งอายุในเมืองมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคเร้ือรังหรือมีปัญหาสุขภาพ

มากกวา่ผูสู้งอายใุนชนบท (สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533) นอกจากน้ี Layard (2005:82-83) 

กล่าวไวว้่า คนเราให้ความใส่ใจเร่ืองสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ก็มกัไม่ให้ความส าคญักบัสุขภาพใน

ล าดบัตน้ๆ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าคนเราสามารถปรับตวัให้เขา้กบัขอ้จ ากดัทางดา้นกายภาพได ้

และคนท่ีมีสุขภาพดีมกัจะประเมินการสูญเสียความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการเจบ็ป่วยสูงเกินไป แต่คนเราก็

ไม่สามารถปรับตวัเพื่อให้รองรับความเจ็บปวดเร้ือรังหรืออาการทางจิตได ้เพราะความรู้สึกนั้นมา

จากขา้งในตนเอง ไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากดัจากกิจกรรมภายนอกแต่อย่างใด การควบคุมความทุกขเ์ช่นน้ี

จึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งท าใหไ้ดใ้นล าดบัแรกๆ 
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2.2.1.6 เสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Freedom) 

Layard (2005: 83-85) อธิบายว่าความสุขนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของรัฐบาลและ

เสรีภาพของบุคคล รวมถึงสันติภาพ เม่ือเราพิจารณาความสุขของประเทศต่างๆกนั ส่ิงท่ีเราจะเห็น

ไดก้คื็อ คนเรามีความทุกข ์เม่ือตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบคอมมิวนิสต ์โดยมีการใชเ้กณฑท่ี์

ซับซ้อนในการวดัคุณภาพของรัฐบาลในหกด้านด้วยกัน ได้แก่ การปกครองโดยหลกักฎหมาย 

เสถียรภาพและการปราศจากความรุนแรง การมีสิทธิมีเสียงและความรับผิดชอบ ประสิทธิผลของ

บริการภาครัฐ การปราศจากการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และประสิทธิผลของระบบการควบคุม ดงันั้น

จึงครอบคลุมทั้งสามมิติหลกัของเสรีภาพ คือ เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพทางการเมือง และเสรีภาพ

ดา้นเศรษฐกิจ ผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในระดบัความสุขภายใตรั้ฐบาลดว้ยเช่นกนั 

การศึกษาหน่ึงเก่ียวกับประชาธิปไตยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แสดงผลท่ี

น่าสนใจเก่ียวกบั นโยบายต่างๆ ในทุกรัฐของสวิตเซอร์แลนด์มกัจะก าหนดการลงประชามติ แต่

ประชาชนในบางรัฐจะมีสิทธิเรียกร้องใหมี้การลงประชามติมากกว่าบางรัฐ เม่ือเราเปรียบเทียบรัฐท่ี

ประชาชนมีสิทธิน้ีมากท่ีสุด และรัฐท่ีประชาชนมีสิทธินอ้ยท่ีสุด กจ็ะพบวา่ ความสุขนั้นต่างกนั  

จากการใช ้World Values Survey เพื่อเปรียบเทียบความสุขในหา้สิบประเทศใน

เวลาส่ีปี ผลการส ารวจพบว่า มีอยูห่กปัจจยัดว้ยกนัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัปัจจยัส าคญัทั้งเจด็ประการท่ี

มีผลต่อความสุขเป็นอยา่งมาก และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัไดถึ้ง

ร้อยละ 80 ปัจจยัดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่ อตัราการหย่าร้าง อตัราการว่างงาน ระดบัความเช่ือใจ (สังคม) 

การเป็นสมาชิกในองคก์รทางศาสนา คุณภาพของรัฐบาล และจ านวนคนท่ีเช่ือในพระเจา้  

2.2.1.7 ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal values) 

  จากทฤษฎีของ Layard (2005: 85-86) อธิบายวา่ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อ ความสุขของ

เราข้ึนอยู่กับตวัตนภายใน และปรัชญาแห่งชีวิตของเราเอง ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้ชัด คือคนเราจะมี

ความสุขมากกว่าถา้ตนเองสามารถพึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ ไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นอะไร ถา้เขาไม่

เปรียบเทียบตนเองกบัคนอ่ืนอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นเคลด็ลบัของความสุขจึงอยูท่ี่ความพอใจในส่ิงท่ี

ตนมีอยู ่ซ่ึงตรงกบัค าวา่ สนัโดษ ในทางพระพทุธศาสนานัน่เอง 

นอกจากน้ี Layard (2005: 76) ยงัศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้นอายุโดยเฉล่ียแลว้ 

มีผลต่อความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยกล่าวว่า “ถา้ติดตามสังเกตใครสักคนหน่ึงไปตลอดชัว่
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ชีวิตของเขา จะพบว่าความสุขโดยเฉล่ียนั้นจะค่อนขา้งคงตวั” และการศึกษามีผลต่อความสุขเพียง

เลก็นอ้ย ถา้ไม่นบัวา่การศึกษาช่วยใหค้นมีรายไดม้ากข้ึนจนเป็นผลใหมี้ความสุขมากข้ึน ซ่ึงยงักล่าว

อีกว่า คนเราฝึกฝนความรู้สึกของเราได ้เราไม่ไดเ้ป็นเพียงผูถู้กกระท าหรือเป็นเหยื่อของเหตุการณ์

หรืออดีต แต่เราสามารถจดัการกบัความรู้สึกท่ีไม่ดีของเราได ้และแทนท่ีความรู้สึกเหล่านั้นดว้ย

ความรู้สึกในเชิงบวก โดยอาศยัพลงัเชิงบวกท่ีอยู่ในตวัเราแต่ละคน และคนเราไม่อาจมีความรู้สึก

เชิงบวกและเชิงลบในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นจิตใจจึงตอ้งก าจดัความคิดเชิงลบและแทนท่ีด้วย

ความคิดในแง่บวก ซ่ึงความรู้สึกในเชิงบวกก็จะท าใหเ้รามีความสุขเพิ่มข้ึนนัน่เอง (Layard, 2005: 

216-217) นอกจากน้ีดา้นเขตท่ีอยูอ่าศยั ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของผูอ้ยู่

อาศยัในเชิงลบ (ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 1-19) 

 สรุปความทั้งหมดจากแนวคิด ทฤษฏีท่ีวา่ดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุข ประกอบกบัแนวคิด

อ่ืนๆ จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขนั้นจะมีเจด็ปัจจยัหลกัซ่ึงเรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ปัจจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพสมรส และเก่ียวขอ้งกบั

ความสัมพนัธภาพท่ีดีของครอบครัว เช่น การแต่งงานท่ีท าใหเ้กิดการสร้างครอบครัว การมีบุตร การ

ท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นประจ า อยา่งเช่น การรับประทานอาหารม้ือใด

ม้ือหน่ึงพร้อมหนา้กนั ดูโทรทศัน์ร่วมกนั และไปเท่ียวพกัผ่อนนอกบา้นพร้อมหนา้กนัเป็นประจ า 

ซ่ึงลว้นส่งผลต่อความสุขทั้งส้ิน ส่วนการหยา่ร้างจากคู่สมรส การแยกกนัอยูก่บัคู่สมรส การเป็น

หมา้ย ส่งผลใหค้วามสุขลดลง กล่าวคือ คนท่ีมีสถานภาพสมรสจะมีสุขภาพดีกว่าคนในสถานภาพ

อ่ืนๆรวมทั้งมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีเช่นกนั ซ่ึงการมีความสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุด และการมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวดี กย็อ่มท่ีจะมีสุขภาพดีเช่นกนั  

2. เศรษฐกิจ ปัจจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงิน ซ่ึงการมีเงินหรือรายไดท้ าให้มี ความสุข

ได ้ถา้คนๆนั้นยงัขาดแคลนปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค อนัเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต รวมถึงความขาดแคลนดา้นอ่ืนๆ และเม่ือมีความสามารถท่ีจะ

ตอบสนองความขาดแคลนน้ีไดก้็จะท าให้เกิดความสุข ซ่ึงในทางพุทธศาสนา ยงัมองว่าทรัพยน์ั้น

สามารถให้ความสุขแก่เจา้ของไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น ถา้หากเลยระดบันั้นไปแมท้รัพยจ์ะเพิ่มมาก

ข้ึนแต่ความสุขกลบัลดลง ขณะท่ีความทุกขเ์พิ่มมากข้ึน ดงันั้นทางผูว้ิจยัจะพิจารณาตวัแปรดา้น

เศรษฐกิจท่ีจะใชใ้นการวิจยัอีกคร้ัง 
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3. งาน ปัจจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการว่างงาน ซ่ึงการว่างงานจะท าให้สูญเสียความเคารพ

ตนเองและส่งผลให้ความสุขลดนอ้ยลง แต่การเกษียณอายกุ็ไม่กระทบกระเทือนต่อระดบัความสุข 

และเน่ืองจากผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะผูสู้งอาย ุและยงัพบวา่การท างานมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพ  

4. สงัคมและเพื่อนฝงู ปัจจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสงัคมของบุคคลนั้นๆซ่ึงถา้ผูท่ี้อาศยัใน

ชุมชนสภาพแวดล้อมท่ีมีทุนทางสังคมสูงกว่า  มีความสุขมากกว่าผู ้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีทุนทางสังคมต ่ากว่า ทุนทางสังคมสูงอย่างเช่น ความร่วมมือในการท ากิจกรรม

ในชุมชน การติดต่อส่ือสารกบัคนในสังคมในชุมชน จ านวนคร้ังในการพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู 

จ านวนการเขา้โบสถต่์ออาทิตย ์การเป็นสมาชิกของสโมสรต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ กล่าวคือการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสงัคมและทางศาสนามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสุข สุขภาพและภาวะทางอารมณ์

อีกดว้ย 

5. สุขภาพ ปัจจัยน้ีเก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพกาย กล่าวคือสุขภาพกายและความสุขมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวก โดยผูสู้งอายปุระเมินสุขภาพดว้ยตนเอง นอกจากน้ีผูสู้งอายท่ีุมีร่างกาย

แขง็แรงจะมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีดว้ย  

6. เสรีภาพส่วนบุคคล ปัจจยัน้ีกล่าวว่า ความสุขจากการมีเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนใน

การออกความคิดเห็นและตดัสินใจจะมาจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงปัจจุบนัประเทศ

ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนจะมีสิทธิมีเสียง มีเสรีภาพทางความคิด 

ดงันั้นทางผูว้ิจยัจะไม่น าปัจจยัน้ีมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตวัแปรท่ีจะใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

7. ค่านิยมส่วนบุคคล ปัจจยัน้ีกล่าวว่า คนเราจะมีความสุขมากกว่าถา้เขาสามารถพึงพอใจ

ในส่ิงท่ีเขามีอยู ่และมีขอ้คน้พบอีกประการคือ คนท่ีเช่ือในพระเจา้จะเป็นสุขมากกว่า และคนท่ีใส่

ใจต่อผูอ่ื้นโดยเฉล่ียแลว้จะมีความสุขมากกวา่คนท่ีคิดถึงแต่ตนเอง ซ่ึงปัจจยัน้ีจะคลา้ยกบั การปฏิบติั

ตามค าสอนทางศาสนา การมีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวมท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงทางผูว้ิจยัมองว่าเป็นเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนักบัปัจจยัดา้นสังคมและเพื่อนฝูง จึงน าปัจจยัน้ีมาเป็น

เกณฑใ์นการพิจารณาตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาร่วมกบัปัจจยัดา้นสังคมและเพื่อนฝงู โดยใชช่ื้อตวั

แปรคือภารกิจทางสงัคมและศาสนา 
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นอกจากน้ียงัพบว่าเขตท่ีอยู่อาศยั มีผลต่อสุขภาพกายอีกดว้ย โดยผูสู้งอายุในเมืองมี

แนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคเร้ือรังหรือมีปัญหาสุขภาพมากกวา่ผูสู้งอายใุนชนบท นอกจากน้ีเขตท่ีอยูอ่าศยั

ยงัมีความสมัพนัธ์กบัภาวะทางอารมณ์และความสุขอีกดว้ย 

 

2.3  องค์ประกอบเกีย่วกบัความสุข 
 
2.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุข หรือความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

 ความสุขเกิดจากการช่วยเหลือเก้ือหนุนกนัระหว่างผูสู้งอายกุบัลูกหลานในครอบครัว เช่น
การติดต่อเยีย่มเยยีน ซ่ึงแบ่งไดใ้น 2 ลกัษณะคือ 1) การมาเยีย่มดว้ยตวัเอง 2) ติดต่อกนัทางโทรศพัท ์
จะท าให้ผูสู้งอายุเกิดความอบอุ่นทางจิตใจ ท าให้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดท้ิง (จิราพร เกศพิชญวฒันา, 
จนัทร์เพญ็ แสงเทียนฉาย, ยพุิน องัสุโรจน์ และ Ingersoll-Dayto, 2544: 1-16) และความพึงพอใจใน
งานก็เป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้ผูสู้งอายมีุความสุขเช่นเดียวกนั เน่ืองจากบุคคลนั้นๆไดก้ระท าใน
ส่ิงท่ีตนเองรัก พอใจกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินชีวิต มีความสุขเม่ืองานท่ีกระท าส าเร็จตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอ่ืน(Diener, 1984: 542-575) ดงันั้นการท างานจึง
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี และยงัมีองค์ประกอบท่ีเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสุขในการด าเนินชีวิต ความสุขท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย การเป็นผูมี้
ความสุข ทั้งการท ากิจวตัรประจ าวนั มีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้่น มีการคิดสร้างสรรค ์มี
ความพอใจกบัส่ิงท่ีเขา้มาในชีวิตประจ าวนั (Neugarten, Havighurst and Tobin, 1961: 134-143) 
ส าหรับองค์ประกอบของความสุขท่ีเก่ียวกับภาวะสุขภาพทัว่ไป ภาวะสุขภาพเป็นดา้นหน่ึงของ
ความผาสุกทางใจ ซ่ึงอาจเกี่ยวเน่ืองมาจากการท างานของร่างกายและจิตใจมีความสัมพนัธ์กนั 
โดยความเจ็บป่วย ความผิดปกติของร่างกาย ความเจ็บปวด ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อจิตใจ
โดยตรง หรือท าให้จิตใจมีความกงัวลเกี่ยวกบัความเจ็บป่วยที่ก าลงัประสบอยู ่ซ่ึงลว้นท าให้มี
สุขภาพจิตไม่ดี หรือไม่มีความสุขตามร่างกายไปดว้ย (Dupuy, 1977: 243-703) และจากแนวคิด
ของ Neugarten and others, (1961: 134-143) พบว่าการมีอตัมโนมติ (Self concept) ซ่ึงเป็นการ
รับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพกาย จิต และสังคมดี มีความภาคภูมิใจกบัส่ิงต่างๆท่ีตนเองไดท้ าในส่ิงท่ี
ประสบความส าเร็จและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและความส าคญัต่อผูอ่ื้นอยู่เสมอ  ส่วนผูที้่ รู้ สึกว่า
ตนเอง อ่อนแอ ป่วย คนท่ีไร้ความสามารถ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระกับคนอ่ืน ผูท่ี้ดูถูกตนเอง 
จะมีระดบัความพึงพอใจในระดบัต ่า ระดบัความสุขก็จะต ่า นอกจากนั้นองคป์ระกอบทางอา้น
อารมณ์ก็เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของความสุขเช่นกนั องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์แบ่งเป็น 
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อารมณ์ทางดา้นบวก และอารมณ์ทางดา้นลบ ซ่ึงอารมณ์ดา้นบวกนั้นจะมี 3 มิติดงัน้ี 1) ความรู้สึก
สุขใจ (joy) และความยนิดี (elation) จดัเป็นมิติหลกัของอารมณ์ทางดา้นบวก ซ่ึงสัมพนัธ์กบัใบหนา้
ท่ียิ้มแยม้ มีความยินดีในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรู้สึกของการยอมรับ มีความมัน่ใจในตนเอง 
เป็นกนัเอง และมีความสามารถในการแกปั้ญหาได ้2) ความต่ืนเตน้ (excitement) ความสนใจ 
(interest) ถา้บุคคลมีความต่ืนเตน้บวกกบัความยินดี ก็จะเป็นความสุขท่ีมีระดบัอารมณ์ท่ีเขม้ขน้
มากกวา่ความรู้สึกสุขใจหรือความยนิดี โดยบุคคลจะแสดงออกดว้ยการหวัเราะ 3) ความรู้สึกซึมซบั 
(absorption) ความอ่ิมเอิบใจ (intense joy) ความล่ืนไหล (Spontaneity) เป็นมิติทางอารมณ์ท่ีมีระดบั
ความเขม้สูง เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีลึกซ้ึง เกิดจากการท ากิจกรรมประเภทการฟังดนตรี 
การอ่านหนงัสือ และการช่ืนชมกบัความงามของธรรมชาติ บุคคลจะมีความสุขในระดบัมิติน้ีจาก
การไดทุ่้มเทใส่ใจอย่างเต็มท่ีในงานหรือกิจกรรมยามว่างซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการให้คุณค่ากบัตนเอง) 
(Argyle and Martin, 1991: 77-95) นอกจากน้ีอารมณ์ทางดา้นบวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณ์
ความรู้สึกเป็นสุขกบัส่ิงท่ีดี รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของส่ิงท่ีไดก้ระท าในการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง (Diener, 1984: 542-575)  อารมณ์ทางดา้นลบ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึก
ซึมเศร้า ไดแ้ก่ อาการหดหู่ รู้สึกเบ่ือหน่าย หมดความสนุกสนาน หรือบางคร้ังหมดอาลยัตายอยาก
เป็นอาการท่ีอยากปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหต้นเองมีความสุข (Argyle and Martin, 1991: 77-95) และยงั
หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเป็นทุกข์กับส่ิงท่ีไม่ดี ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิต เช่น เบ่ือหน่าย 
ซึมเศร้า ไม่สบายใจเม่ือด าเนินชีวิตท่ีผดิพลาด อยากปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน (Diener, 1984: 542-575) 

 

2.4  แนวคดิ และทฤษฏีเกีย่วกบัการสูงอายุ   
  
 2.4.1  แนวคดิเกีย่วกบัการสูงอายุ  
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผูสู้งอายุ มีความเห็นตรงกนัว่า กระบวนการสูงอายุของบุคคลเกิดจากปัจจยั
ภายนอกและปัจจัยภายใน ความรู้จากศาสตร์เพียงสาขาใดสาขาหน่ึงยงัไม่สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงในผูสู้งอายุไดอ้ย่างสมบูรณ์ การสูงอายุเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน โดยในแนวตั้งใหพ้ิจารณาวา่ร่างกายของบุคคลมีองคป์ระกอบนบัตั้งแต่ โมเลกุล 
เซลล ์อวยัวะ บุคคล กลุ่มคน และสังคม ส่วนแนวนอนให้พิจารณาว่าบุคคลมีคุณลกัษณะท่ีเช่ือมโยง
กนั คือเร่ิมจาก 1) การเป็นอยู ่(being) หมายถึง โครงสร้าง กายวิภาค และปฏิกิริยาชีวเคมี 2) แสดง
พฤติกรรม (behaving) หมายถึง การท าหนา้ท่ีของโครงสร้าง แสดงออกโดยพฤติกรรม 3) การกลายมา
เป็น (becoming) หมายถึง พฒันาการและกระบวนการเติบโตของมนุษย ์4) การตายของเน้ือเยือ่จากอายุ
ท่ีเพิ่มข้ึน 5) เม่ืออายเุพิ่มข้ึนการเปล่ียนแปลงของสารเคมีภายในร่างกายก็เพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น การ
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เปล่ียนแปลงของต่อมสีในเน้ือเยือ่บางประเภทของร่างกาย เป็นตน้ 6) อายเุพิ่มข้ึนการเปล่ียนแปลง
ในลกัษณะเส่ือมถอยในภาพรวมของร่างกายเพิ่มข้ึน 7) อายเุพิ่มข้ึน ความสามารถในการปรับตวัต่อ
สภาวะการเปล่ียนแปลงของบุคคลลดลง และอายุเพิ่มข้ึน ความตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จ็บลดลง
เช่นกนั และมีการกล่าวถึงกระบวนการสูงอายวุ่าการสูงอายนุ่าจะเป็นการสะสมของกระบวนการท่ี
ซบัซอ้นมากกว่า มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ดว้ยกลไกหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบัของร่างกาย 
และการสูงอายุ การมีอายุยืนมีอิทธิพลมาจากยีน การแก่ หรือการสูงอายุเป็นการสะสมผลของ
ปฏิกิริยาท่ีซับซ้อนระหว่างปัจจยัต่างๆ อาทิ ยีน อาหาร อุบติัเหตุ ไวรัส สารพิษ ยาปฏิชีวนะ และ
อ่ืนๆ และความแก่ไม่ใช่โรคแต่ความแก่น าสู่การเปล่ียนแปลงมากมาย ทั้งน้ีมีการให้นิยามเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการสูงอายไุวว้่า ความสูงอายมีุความหมายในแง่กาลเวลา โดยพิจารณาจากสถานภาพและ
ความสามารถท่ีจะกระท ากิจกรรมตามบทบาทของบุคคล ซ่ึงบุคคลจะถูกนับว่าสูงอายุ เม่ือไม่
สามารถท ากิจกรรมท่ีเคยท าได ้และอธิบายเพิ่มเติมว่า การอธิบายและการท าความเขา้ใจกบัการ
สูงอายุมีหลายมุมมอง โดยเป็นการให้มุมมองท่ีแตกต่างกนัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีพบใน
กระบวนการสูงอาย ุ   นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการสูงอายุและสรุปว่าการสูงอายุ
ตอ้งศึกษาจากศาสตร์ทั้ง 3 ดา้น คือศาสตร์ชีวภาพ (Biological view) ศาสตร์ดา้นจิตวิทยา 
(Psychological view) และศาสตร์ดา้นสังคม (Sociological view) (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 8-24) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.4.1.1 ศาสตร์ดา้นชีวภาพ (Biological View) 
  ศาสตร์ดา้นชีวภาพอธิบายกระบวนการสูงอายเุป็นทฤษฏี 3 ระดบัคือ ทฤษฎีทาง
พนัธุกรรม ทฤษฎีอวยัวะ ทฤษฎีสรีรวิทยา  
   1) ทฤษฎีพนัธุกรรม (Gene Theory)  
   ซ่ึงอธิบายว่าส่ิงมีชีวิตแก่ข้ึน หรือสูงอายข้ึุน เพราะว่ามีการถ่ายทอดขอ้มูล
ท่ีผิดปกติจากนิวเคลียสของเซลล์ การถ่ายทอดขอ้มูลท่ีผิดปกติเกิดจากมีการเปล่ียนแปลงการ
ถ่ายทอดรหสัปกติของ DNA กลุ่มของทฤษฎีพนัธุกรรมประกอบดว้ย 
    (1) ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolution Theory) อธิบายกระบวนการ
สูงอายวุา่ส่ิงมีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงและมีการพฒันาตลอดเวลา ส่ิงมีชีวิตแต่ละเผา่พนัธ์ุจะมียนีเป็น
ตวัก าหนดลกัษณะเม่ือมีอายมุากข้ึน 
    (2) ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (Biological Clock หรือ Genetic Clock 
หรือ Programmed Aging Theory) อธิบายว่าส่ิงมีชีวิตจะมียีนเป็นตวัก าหนดอายขุยั อายุขยัของ
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้และเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิต นาฬิกาชีวิตจะอยูใ่นนิวเคลียส
และโพรโทพลาซึมของร่างกาย 
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    (3) ทฤษฎีการกลายพนัธ์ุ (Somatic Mutation Theory) อธิบายว่า
การสูงอายุเร่ิมจากการผ่าเหล่าของสารพนัธุกรรม (DNA) และท าให้อวยัวะและระบบต่างๆ
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น เซลลมี์การเส่ือมหรือเซลลเ์กิดเป็นมะเร็ง เป็นตน้ 
การอธิบายน้ีแสดงในภาพท่ี 2.2 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  การอธิบายกระบวนการแก่ หรือกระบวนการสูงอายุดว้ยทฤษฎีการกลายพนัธ์ุ (Somatic  
     Mutation Theory) 
 
    (4) ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของเซลล ์(Error Theory) 
อธิบายว่าเม่ือส่ิงมีชีวิตมีอายุมากข้ึน ร่างกายมีการสร้างโปรตีนท่ีผิดพลาดได ้ท าให้โปรตีนใหม่
กลายเป็นส่ิงแปลกปลอมในร่างกาย ร่างกายจะสร้างอิมมูนต่อตา้นส่ิงแปลกปลอมนั้นๆ มีผลท าให้
เซลลถ์ูกท าลาย ท าหนา้ท่ีไม่ไดต้ามปกติและตายในท่ีสุด 
   2) ทฤษฎีอวยัวะ (Organ Theory) 
   กลุ่มทฤษฎีน้ีอธิบายว่าเม่ือส่ิงมีชีวิตมีอายมุากข้ึน อวยัวะต่างๆในร่างกาย
ถูกใชง้านมากข้ึน จึงเกิดการเส่ือมถอยหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของอวยัวะ และส่งผลต่อหนา้ท่ีของ
อวยัวะนั้นๆ กลุ่มของทฤษฎีอวยัวะประกอบดว้ย 

การผา่เหล่าของสารพนัธุกรรม (DNA) 
 

 
การผา่เหล่าในขณะเซลลมี์การแบ่งตวั 

 

 
เซลลผ์า่เหล่ามีจ านวนมากข้ึน 

 

 
เน้ือเยือ่ อวยัวะ และระบบต่างๆ 

ภายในร่างกายท าหนา้ท่ีผดิปกติ 
 

 
อวยัวะต่างๆของร่างกายท าหนา้ท่ีลดลง 
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    (1) ทฤษฎีการเส่ือมและการถดถอย (Wear and Tear Theory) 
อธิบายว่ากระบวนการสูงอายุเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เม่ือเซลล์มีการใชง้าน
เซลลจ์ะผลิตสารเหลือใช ้เช่น Lipofuscin สะสมไว ้เม่ือมีอายมุาข้ึนพบว่ามีการสะสมท่ีหวัใจ รังไข่ 
และหน่วยประสาท (Neurons) เม่ือมีการสะสมถึงระดบัหน่ึง เซลลจ์ะท างานไม่ไดห้รือท างานลดลง 
เป็นเหตุใหเ้ซลลมี์การเส่ือมถอยและอวยัวะต่างๆท างานลดลง 
    (2) ทฤษฎีระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine 
Theory) ทฤษฎีอธิบายการท างานท่ีลดลงของระบบประสาท เช่น ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (Reflex) 
ของผูสู้งอายุท่ีลดลง และความสามารถในการจ าลดลงเม่ือมีอายมุากข้ึน ส่วนการท างานลดลงของ
ต่อมไร้ท่อ ไดแ้ก่ การตรวจพบเบาหวานในผูสู้งอายเุน่ืองจากร่างกายผลิตอินซูลินลดลง 
    (3) ทฤษฎีภูมิคุม้กนั (Immunological Theory) อธิบายว่าเม่ือ
ส่ิงมีชีวิตอายุมากข้ึน อวยัวะท่ีเป็นระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายไดแ้ก่ ไขกระดูก ต่อมไทมสั ระบบ
น ้าเหลือง ตบัมา้ม จะท างานลดลง สร้างภูมิคุม้กนัชนิดท าลายตนเองมากข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 2.3 และ
ภาพท่ี 2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ภาพที่ 2.3  เม่ือส่ิงมีชีวิตอายมุากข้ึน เซลลมี์การเปล่ียนแปลงร่างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อตา้นในท่ีสุด
      เซลลต์าย 
 
 กระบวนการน้ีอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลอีกประการหน่ึงซ่ึงเก่ียวกบัระบบ Immunochemical 
memory ของร่างกาย ซ่ึงมีผลต่อเซลลใ์นร่างกายดงัน้ี 
 

อายมุากข้ึน เซลลมี์การเปล่ียนแปลง 
 

 
ร่างกายรับรู้วา่เซลลเ์หล่าน้ีเป็นสารแปลกปลอม 

 

 
ร่างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อตา้นส่ิงท่ีร่างกายรับวา่เป็นสาร

แปลกปลอม 
 

 
เซลลต์าย 
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ภาพที่ 2.4  เม่ือส่ิงมีชีวิตอายมุากข้ึน ระบบ Immunochemical memory ของร่างกายเส่ือมหนา้ท่ี มี
       การสร้างสารแอนติบอดีก าจดัสารแปลกปลอม ในท่ีสุดเซลลต์าย 
 
   3) ทฤษฎีสรีรวิทยา (Physiological Theory)  
   กลุ่มของทฤษฎีสรีรวิทยา ประกอบดว้ย 
    (1) ทฤษฎีความเครียดและการปรับตวั (Stress Adaptation 
Theory) อธิบายว่าส่ิงมีชีวิตอยู่ในภาวะเครียดมากจะแก่เร็ว เม่ือเราอยู่ในภาวะเครียด ร่างกายจะ
ปรับตัวโดยจะกระตุ้นการท างานของต่อมไฮโพทาลามัสและพิทูอิทารี ท าให้มีการหลั่ง 
Adrenocorticotropic Hormone ไปกระตุน้ต่อมหมวกไต (Adrenal Cortex และ Adrenal Medulla) 
ท าใหมี้การหลัง่ Cortisol, Aldosterone และ Epinephrine สารเหล่าน้ีจะเพิ่มน ้ าตาลในเลือด ช่วยให้
การไหลเวียนโลหิตรวดเร็วข้ึน การปรับตวัของร่างกายน้ีช่วยให้ร่างกายสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้น
ภาวะเครียด 
    (2) ทฤษฎีการสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) 
อธิบายว่า ถา้ร่างกายถูกใชง้านมากและนาน ร่างกายจะสะสมของเสียไวม้าก เซลลเ์ส่ือม และมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่าง 
    (3) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) อธิบายว่า อนุมูล
อิสระ คือส่วนประกอบทางเคมีของเซลลซ่ึ์งเกิดจากกระบวนการท างานปกติของเซลล ์โดยโมเลกุล
ของอนุมูลอิสระเม่ือแตกออกเป็นอิสระจะจบัโมเลกุลอ่ืนท่ีอยูข่า้งเคียง ท าให้โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของเซลล์เปล่ียนแปลงไป อนุมูลอิสระเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น อาหาร รังสี มลภาวะของอากาศ 

เซลลป์กติ 
 

 
ระบบ Immunochemical memory เส่ือมหนา้ท่ี 

และรับรู้เซลลป์กติของร่างกายวา่เป็นสารแปลกปลอม 
 

 
ร่างกายสร้างแอนติบอดี เพื่อก าจดัสารแปลกปลอม 

 

 
เซลลต์าย 
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การสูบบุหร่ี ซ่ึงเม่ืออนุมูลอิสระท าปฏิกิริยาก็จะท าลายเน้ือเยื่อและอวยัวะเป็นสาเหตุของความแก่ 
และการสูงอายนุัน่เอง 
    (4) ทฤษฎีการเช่ือมไขว ้(Cross Linkage Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบาย
กระบวนการแก่ หรือการสูงอายดุว้ยกระบวนการเปล่ียนแปลงในระดบั DNA และส่งผลกระทบต่อ
การท างานของร่างกาย Cross linking เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนและท าให ้DNA มีการเส่ือมเป็นผล
ท าใหเซลลต์าย 
  2.4.1.2 ศาสตร์ดา้นจิตวิทยา (Psychological View) ค าอธิบายดา้นจิตวิทยาไดช่้วย
อธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไม่สามารถอธิบายดว้ยปัจจยัเพียงอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ทั้งพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในแต่ละวยั 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นเร่ืองของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของบุคคล การศึกษาปัจจยั
ภายในของบุคคล จะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองความจ า การับรู้ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีในผูสู้งอายจุะผนัแปรไปตามการเปล่ียนแปลงของโมเลกุล เซลล ์อวยัวะและระบบต่างๆของ
ร่างกาย ส่วนการศึกษาปัจจัยภายนอกของบุคคลนั้ น ศาสตร์ด้านจิตวิทยาอธิบายว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงของพนัธุกรรมของร่างกายกบัปฏิสัมพนัธ์ท่ีร่างกายมีต่อสังคม (Social) และส่วนของ
สังคมนั้นคือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและโครงสร้างสังคม โดยทฤษฎีดา้นจิตวิทยาท่ี
ใชอ้ธิบายกระบวนการสูงอายใุนปัจจุบนั (ประนอม โอทกานนท,์  2554: 20-21) ไดแ้ก่ 
   1) Jung Theories of Personality ทฤษฎีน้ีเนน้การพฒันาบุคลิกภาพกบัการ
บรรลุความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลในทุกช่วงชีวิต โดยเสนอวา่ เม่ือบุคคลมีวยัท่ีสูงข้ึนบุคลิกภาพ
ของบุคคลอาจจะเปล่ียนไป คือจากบุคลิกภาพการมีมิตรภาพ ชอบสมาคม เป็นบุคลิกภาพท่ีใชเ้วลา
กบัตนเอง  
   2) Developmental Theories of Erikson and Peck อีริคสันไดอ้ธิบายพฒันกิจ
ของบุคคลตามพฒันาการชีวิตตั้งแต่แรกเกิดถึงวยัสูงอายุไวท้ั้งหมด 8 ระยะ ผลลพัธ์ของพฒันกิจ
แต่ละระยะอาจมีทั้งส าเร็จก่อให้เกิดความพึงพอใจ และไม่ส าเร็จก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ใน
ระยะต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะวยักลางคน หากบุคคลมีพฒันกิจทางบวก คือ มีความใจกวา้ง เผื่อแผ่
คนอ่ืน ไม่เห็นแก่ตวั (generativity) บุคคลจะเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุมีความมัน่คงทางจิตใจ เห็นคุณค่า
ตนเองและไม่ส้ินหวงัในชีวิต Peck ไดข้ยายแนวคิดของอีริคสัน ระบุพฒันกิจท่ีผูสู้งอายจุะตอ้งท า
เพื่อบรรลุถึงความมัน่คงในจิตใจ (ego integrity) ไวว้า่ ในวยัสูงอายบุุคคลจะตอ้งใหค้วามส าคญัและ
แยกตนเองจากการคิดแค่เพียงการเห็นความส าคญัของตนเอง (ego) สภาพร่างกายท่ีแปรเปล่ียนไป 
(body) และบทบาทของตนเอง (role) 
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   3) Maslow's Hierarchy of Human Needs มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการ
พื้นฐานของมนุษยเ์ป็น 5 ระดบัคือ ความตอ้งการดา้นร่างกาย ดา้นความปลอดภยั ดา้นความรัก ดา้น
การมีศกัด์ิศรีของตนเอง และดา้นการบรรลุสัจกาลแห่งตน และการท่ีจะบรรลุความตอ้งการในขั้นท่ี
สูงสุดจะตอ้งไดรั้บความตอ้งการท่ีพึงพอใจในระดบัท่ีต ่ากว่าก่อน และความตอ้งการเหล่าน้ีจะเป็น
แรงขบัของการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์
  2.4.1.3 ศาสตร์ดา้นสังคมวิทยา (Sociological View) 
  ประนอม โอทกานนท์ (2554: 22-24) ไดอ้ธิบายกระบวนการสูงอายไุวว้่า ศาสตร์
ดา้นสังคมวิทยาอธิบายการเปล่ียนแปลงบทบาทและความสัมพนัธ์ของบุคคลโดยเนน้กระบวนการ
ปรับตวั ทฤษฎีท่ีน ามาอธิบายมีดงัน้ี 
   1) ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) อธิบายว่าบทบาทในสังคมของบุคคล
เปล่ียนไปตามวยัท่ีเพิ่มข้ึน ความสามารถของบุคคลในการปรับตวัต่อบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงตามวยั
ท่ีสูงข้ึน คือตวัพยากรณ์การปรับตวัต่อการเขา้สู่วยัสูงอายขุองบุคคลนั้นๆ 
   2) ทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าบุคคล
จะอยูใ่นสังคม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ แต่บทบาทของคน
จะลดลงและปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมจะลดลงเม่ืออายมุากข้ึน คือจะปรับตวัค่อยๆถอยห่างจากสังคม มี
การสนใจตนเองมากข้ึน การถอยหนีจากสังคมช่วยใหผู้สู้งอายปุระหยดัพลงังานของตนเอง และยงั
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้อ้าวโุสนอ้ยกวา่ไดแ้สดงบทบาทในสงัคมมากข้ึน 
   3) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) กิจกรรมในทฤษฎีน้ี หมายถึง
กิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัต่อเพื่อนฝงู ต่อครอบครัว และต่อสังคม กิจกรรมเหล่าน้ีเม่ือมีการปฏิบติัจะ
ท าให้ผูสู้งอายยุงัรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ตนเองยงัเป็นประโยชน์และยงัมีบทบาทต่อสังคมอยู ่ทั้งๆท่ี
ภาวะร่างกายท าให้มีการถอยห่างออกจากสังคม ทฤษฎีน้ีอธิบายไดว้่าการมีกิจกรรมต่อสังคมของ
ผูสู้งอายจุะมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิต  
   4) ทฤษฎีการต่อเน่ือง (Continuity Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าผูสู้งอายยุงั
ตอ้งการแสดงบทบาทในสงัคม แมว้า่สงัคมจะมีการเปล่ียนแปลงไป 
   5) ทฤษฎีต่างยคุ (Age-Stratification Theory) ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีใหม่ 
ค  านึงถึงบุคคลในฐานะโครงสร้างของสังคม ผูมี้วยัในยุคสังคมต่างกนัย่อมมีประสบการณ์ต่างกนั 
ทฤษฎีช่วยให้เขา้ใจและนิยามการสูงอายุในบริบทของสังคม วฒันธรรม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละยคุ รวมทั้งความแตกต่างกนัในภาคส่วนต่างๆของโลก 
   6) ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory) ทฤษฎีน้ีมี
พื้นฐานมาจากการพิจารณา Cost-Benefit Model ของการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคมและยงัมีพื้นฐานมา
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จากการแลกเปล่ียนในลกัษณะสมดุลในคุณค่าและประโยชน์ของการแลกเปล่ียน ผูสู้งอายุอาจถูก
มองวา่ใหผ้ลตอบแทนนอ้ย ไม่คุม้ค่า อยา่งไรกต็าม คุณค่าของการแลกเปล่ียนจะบอกสถานภาพทาง
สังคมของผูแ้ลกเปล่ียน บทบาทและทกัษะของบุคคลอาจใชเ้ป็นตวัแลกเปล่ียนในสถานการณ์ท่ี
สังคมนั้นมีความตอ้งการ เช่น พ่อแม่มีคุณค่าท าหน้าท่ีเล้ียงดูหลานเพื่อตอบแทนให้คนหนุ่มสาว
สามารถประกอบภารกิจในชีวิตการงานได ้เป็นตน้ 
   7) ทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization Theory) ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สังคมและบทบาทของคนมีการเปล่ียนแปลง
ทนัสมยัข้ึน ผูสู้งอายอุาจกา้วไม่ทนัและถูกมองวา่ไม่มีคุณค่า อยา่งไรกต็าม มีผูใ้หข้อ้สงัเกตในทฤษฎี
น้ีว่าในบางสังคม เช่น ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีความเจริญมากยงัคงไวซ่ึ้งการยกยอ่งนบัถือผูสู้งอายอุยา่ง
ในอดีต 

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุสรุปได ้3 ทฤษฏี ซ่ึงแต่ละทฤษฎีมองกระบวนการสูงอาย ุ
แตกต่างกนั โดย  

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา มองความสูงอายุ โดยพิจารณาสาเหตุของการสูงอายุ  การ
เปล่ียนแปลงในทางเส่ือมของโครงสร้างของอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยพยายามอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของปฏิกิริยาเคมีในร่างกายกบักระบวนการสูงอาย ุและการน าไปประยกุตข์องทฤษฎี
ในศาสตร์น้ี คือ การลดความเครียดท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์อาทิ อากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ การ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายมีแนวโน้มในทางเส่ือม และเม่ือร่างกายไม่แข็งแรงย่อมส่งผลต่อ
ความสุขของผูสู้งอายเุช่นกนั 

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา สรุปไดว้่าผูสู้งอายจุะมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพนัธุกรรม
และส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นเร่ืองของปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกของบุคคล ซ่ึงปัจจยัภายในจะเป็นการพฒันาและปรับตวัของความนึกคิด ความรู้ 
ความเขา้ใจ แรงจูงใจ ฯลฯ ส่วนการศึกษาปัจจยัภายนอก เป็นการเปล่ียนแปลงของพนัธุกรรมของ
ร่างกายกับปฏิสัมพนัธ์ท่ีร่างกายมีต่อสังคม และส่วนของสังคมคือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมและโครงสร้างสังคม  ดงันั้นการท่ีผูสู้งอายุจะมีความสุขนั้น ข้ึนอยู่กบัภูมิหลงัและการ
พฒันาทางดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุเช่น การมีครอบครัวอบอุ่น สภาวะทางอารมณ์ มีความรักต่อผูอ่ื้น 
มีการคน้หาความรู้สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เป็นทฤษฏีท่ีกล่าวถึงบทบาท สัมพนัธภาพ และการปรับตวัใน
สังคมของผูสู้งอายุ รวมถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายุตอ้งมีสถานภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
รวมทั้งพยายามท่ีจะช่วยแนะน าให้ผูสู้งอายดุ ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข เช่น การเขา้ร่วม
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กิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมคัรซ่ึงจะท าให้ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจและมีความสุขในชีวิตมาก
ข้ึน ผูสู้งอายุจะมีการลดบทบาทของตนเองลง ยอมรับกบับทบาทใหม่ๆได ้ผูสู้งอายุท่ีมียุคสังคม 
วฒันธรรม และเหตุการณ์ต่างกนัยอ่มมีประสบการณ์ต่างกนั  

 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

วิทธิลกัษณ์ จนัทร์ธนสมบติั (2552: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายุ

ท่ีมีความสุขของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสาธารณสุข 40 บางแค โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเก่ียวกบัตนเอง ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตและการมีปัจจยัขั้นพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต และเพื่อศึกษาทศันะต่อการ

เป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุขเก่ียวกบัครอบครัว ดา้นการมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการมีครอบครัว

อบอุ่น และเพื่อศึกษาทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเก่ียวกบัชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมต่อ

ชุมชน และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนเป็น

สมาชิกชมรมผูสู้งอายขุองศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 บางแค จ านวน 201 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-test, F-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวั

แปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 60 - 64 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ 

มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (แม่บา้น/ พ่อบา้น) และไม่มีรายไดท่ี้หาไดเ้อง 

ในภาพรวมหน่วยตวัอย่างมีความคิดเห็นในการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเก่ียวกบัตนเองในระดบั

มาก ประกอบดว้ยดา้นการดูแลรักษาสุขภาพกาย ดา้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิต และดา้นการมี

ปัจจยัขั้นพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต ส่วนทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเก่ียวกบัครอบครัว

ด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และด้านครอบครัวอบอุ่น อยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปร พบว่า หน่วยตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเก่ียวกบัตนเอง ทศันะต่อ
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การเป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุขเก่ียวกบัครอบครัว และทศันะต่อการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุขเก่ียวกบั

ชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากงานวิจยัเร่ืองความสุขในชีวิตของผูสู้งอายุในจงัหวดัระยองของชุติไกร ตนัติชยัวนิช 
(2551: บทคดัย่อ) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความสุขในชีวิต และปัจจยัท่ีมี อิทธิพลและ
สามารถร่วมท านายความสุขในชีวิตของผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง หน่วยตวัอยา่งคือ ผูสู้งอายท่ีุมีอายุ
ระหว่าง 60-80 ปี จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและสถิติบรรยาย โดยสถิติท่ี
ใชว้ิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี, ร้อยละ ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปของตาราง 
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square), สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอดพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตของผูสู้งอาย ุ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
สัมพนัธภาพในครอบครัว รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และ
การรับรู้สภาวะแวดลอ้มทางสังคม ส่วน Maddox and Douglass (1973: 87-93) พบว่าการประเมิน
สุขภาพดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์ในทางบวกสูงท่ีสุดและเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีสุดท่ีสามารถ
ท านายความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cutler (1973:96-100) พบว่าความพึง
พอใจในชีวิตของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะสุขภาพ โดยผูสู้งอายุประเมินสุขภาพ
ด้วยตนเอง ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถคาดท านายความสุขในชีวิตของผูสู้งอายุ ได้แก่ 
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนบัสนุนทางสังคม (การติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคล) 
สัมพนัธภาพในครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Davis and Smith (2002) พบว่าผูสู้งอายท่ีุมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว ซ่ึง
สมัพนัธภาพในครอบครัว สามารถร่วมท านายความสุขในชีวิตของผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง ไดร้้อย
ละ 91.2 ส่วนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถร่วมท านายความสุขไดสู้งสุด  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณางานวิจยัเร่ือง ความสุขกายสบายใจของคนเมือง (ปังปอนด ์รักอ านวย
กิจ พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความสุขในเชิงของสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ โดยสามารถจ าแนกประเภทของการศึกษาไดเ้ป็นสองประเภท  แนวทางแรกก็คือ 
การศึกษาโดยใชข้อ้มูลทางดา้นมหภาค (Macro Level) ซ่ึงผลจากการศึกษาในดา้นน้ีพบว่า ในช่วง 50 
ปีท่ีผ่านมา แมร้ายไดเ้ฉล่ียของประชากรในโลกจะเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีระดบัของการ
บริโภคเพิ่มข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดัทางดา้นความสุข (Happiness Indicator) ต่าง ๆ แลว้
พบว่า ประชากรโลกไม่ไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึน  กลบัพบว่าประชากรในโลกมีระดบัของความทุกข์
มากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาเหล่าน้ีไดอ้ธิบายไปในทิศทางเดียวกนัว่า “การมีเงินเพิ่มข้ึน ไม่ไดท้  าให้
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ประชากรในโลกมีความสุขเพิ่มข้ึนแต่อย่างไร” แต่ความสุขท่ีเพิ่มข้ึนน่าจะมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 
มากกว่าปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ การศึกษาในระดบัขอ้มูลมหภาคน้ีได้
ขอ้สรุปว่า ความสุขเกิดข้ึนจากการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบ มีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เป็นตน้ การศึกษาในแนวทางท่ีสองก็คือ การใชข้อ้มูลในระดบั
จุลภาค (Micro Level) โดยจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ต่อความสุขในระดบั
ของปัจเจกชน (Individual) โดยพบวา่คนรวยท่ีมีฐานะท่ีดีกวา่ โดยเฉล่ีย จะมีความสุขมากกวา่คนจน 
เน่ืองจากการไม่มีรายไดท้  าให้คนยากจนกลุ่มนั้นไม่มีโอกาสท่ีจะบริโภคสินคา้ท่ีสร้างความสุข
ใหแ้ก่ตน มีระดบัของการบริโภคท่ีต ่า และไม่มีระดบัสวสัดิการท่ีดีในการรองรับแก่ประชาชนท่ีมี
ฐานะยากจนเหล่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดน้ี้กลบัตรงกนัขา้มกบัผลท่ีไดจ้ากการใชข้อ้มูลในระดบัมหภาค 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย ซ่ึงเป็น
การศึกษาจากตวัแทนประชากรทุกภาคในประเทศไทย โดยมีการสุ่มตวัอย่างแบบ Multi-stage 
Sampling กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ15-60 ปีท่ีอยูอ่าศยัทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จาก 5 ภาค 
โดยแบ่งกลุ่มจงัหวดัออกเป็น กลุ่มจงัหวดัท่ีร ่ ารวย มีรายไดป้านกลาง และยากจน ผลของการสุ่ม
ตวัอยา่ง ครอบคลุมตวัอยา่งท่ีอยูใ่น 15 จงัหวดั ใน 5 ภาค ภาคละ 480 คน รวม 2400 ตวัอยา่ง และมี
การเกบ็ขอ้มูลไดจ้ริง 2,402 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและสถิติบรรยาย คือแสดงร้อย
ละ และ วิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากการประมาณการแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ เพื่ออธิบาย
ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางดา้นความสุขทางกาย และความสุขทางใจ กบัตวัแปรทางเศรษฐกิจ
และสังคม ผลการวิจยัพบว่า หากมีการควบคุมปัจจยัอ่ืน ๆ แลว้ รายไดไ้ม่มีผลกระทบต่อความสุข
ของคนไทยอยา่งมีนยัส าคญัไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบท และหากเนน้ประเด็นของความสุข
ของคนเมือง พบว่า ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของผูอ้ยูอ่าศยัในเชิงลบ แต่
ไม่มีผลต่อโอกาสในการเจบ็ป่วย  

ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งช่วงวยัท่ีแตกต่างกนันั้นจะใชต้วัแปรในการศึกษาตวั

เดียวกนัท่ีจะส่งผลต่อความสุขหลกัๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพ เพียงแต่จะมีความ

แตกต่างทางดา้นระดบัความสุข (รศรินทร์ เกรย ์และคณะ, 2553: 59) สอดคลอ้งกบัตวัแบบ กรอบ

แนวคิดท่ีว่าดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุข Layard (2005: 77) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัทั้งเจด็ท่ีมีผลต่อความสุข

ของบุคคลไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถานการณ์ดา้นการเงิน การงาน สังคมและเพื่อนฝูง 

สุขภาพ เสรีภาพส่วนบุคคล และค่านิยมส่วนบุคคล และจากทฤษฏีน้ียงัพบวา่อายมีุผลต่อความสุขนอ้ย

มาก ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาตวัอยา่งในช่วงอายอ่ืุนๆดว้ย  
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 จากการศึกษา เร่ือง ผูสู้งอายไุทย: บริบทของจงัหวดัมหาสารคาม โดยสมพร โพธินาม, พิศ

แสนศกัด์ิ, จงกล พูลสวสัด์ิ, วิรัตน์ ปานศิลา, ชนิศา ปานศิลา, ชนตัถา พลอยเล่ือมแสง, ศิริตรี สุทธ

จิตต,์ เทพลกัษ ์ศิริธนะวุฒิชยั และณัฐจาภรณ์ พิชยัณรงค ์(2550) มีวตัถุประสงค ์เพื่อรวบรวมองค์

ความรู้ ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และหาแนวทางในการท่ีจะพฒันาและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

รวมถึงศึกษาช่องว่างของงานวิจยัต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้เพื่อท่ีจะไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมใน

ประเด็นอ่ืนๆ  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง (cross 

sectional descriptive study) ซ่ึงใชก้ารศึกษาทั้ง เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประชากรในการศึกษา

คร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป และหน่วยตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษา เป็นผูสู้งอายใุนจงัหวดัมหาสารคามจ านวน 1,200 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อความสุของคร์วมของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัมหาสารคาม คือ  การเห็นคุณค่าในตนเอง  

ระดับการศึกษา  การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ และการมีส่วนร่วมในชมรมในชุมชนของตนเอง  

รวมถึงจ านวนสมาชิกในครอบครัวตามล าดบั โดยทั้ง 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเห็นคุณค่าในตนเอง 

การศึกษาระดบัประถมศึกษา ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว สุขภาพทัว่ไป การศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา การรับรู้คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต การเป็นสมาชิกชมรม การมีส่วน

ร่วมกบัชมรม จ านวนสมาชิกในครอบครัว สามารถอธิบายความสุขของผูสู้งอายไุดร้้อยละ 42.3 

งานวิจยัเร่ือง ความสุขของผูสู้งอายุไทยในจงัหวดัชยันาท (รศรินทร์ เกรย,์ รุ้งทอง ครามา

นนท,์ เรวดี สุวรรณนพเกา้ และภูวไนย พุ่มไทรทอง, 2550: 80-93) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในทางดา้นจิตใจของ

แต่ละบุคคล กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูท่ี้อาย ุ55 ปีข้ึนไปทั้งหมด 2,984 คนในจงัหวดัชยันาท โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นสองขั้น (Stratified two-stage sampling)  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยั

ภายในท่ีวดัดว้ยความรู้สึกยากจนเชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท าให้ผูสู้งอายมีุความสุข

มากกว่าปัจจยัภายนอก ส าหรับปัจจยัภายนอกนั้น ผูสู้งอายุท่ีไม่มีภาระหน้ีสิน (การเป็นเจา้ของ

ทรัพยสิ์นสูงท่ีสุดมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นเพียง 1 หรือ 2 หรือไม่มีเลย) 

การมีสุขภาพดี มีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง และทุนทางสังคมท่ีดี

เป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้สู้งอายมีุความสุข  
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ธิดา ทองวิเชียร (2550: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง ความผาสุกทางใจของผูสู้งอายุใน

จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความผาสุกทางใจและความสัมพนัธ์ระหว่างพฒัน

กิจของครอบครัวระยะวยัชรา พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเขา้ถึงบริการสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

(ซ่ึงในท่ีน้ีพฒันกิจของครอบครัวเป็นงานหรือภารกิจท่ีครอบครัวตอ้งกระท า) หน่วยตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

ผูสู้งอายุ จ  านวน 380 คน ท่ีมีอายุ 70 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความผาสุกทางใจของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบั

มาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการท ากิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัว ส่วนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองและความสามารถในการเขา้ถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าปัจจยัดา้น

พฒันกิจของครอบครัวระยะวยัชรา การเขา้ถึงบริการสุขภาพพฤติกรรม การดูแลตนเองมีความสัมพนัธ์

กบัความผาสุกทางใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r = 0.54, 0.56 และ 0.46 ตามล าดบั p-value = 0.05)  

รศรินทร์ เกรย,์ ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต (2549) ไดท้  าการศึกษา

เร่ือง ความสุขบนความพอเพียง: ความมัน่คงในบั้นปลายชีวิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ ทั้งปัจจยัภายนอก หรือสภาวะแวดลอ้ม และปัจจยัภายใน

ทางดา้นจิตใจของแต่ละบุคคล หน่วยตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัในจงัหวดัชยันาทท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป 

จ านวน 1,036 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติบรรยาย การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression analysis) ผลการศึกษา

พบวา่ระดบัของความสุขข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย การไม่มีหน้ีสิน/มี

หน้ีสินแต่ไม่เป็นภาระ การมีทรัพยสิ์นไวใ้นครอบครอง การมีครอบครัวอบอุ่น ไดอ้ยูก่บัลูก การมี

สุขภาพดี การอยู่ในชุมชุนท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ช่วยเหลือกนั และมีความปลอดภยัในชีวิต ซ่ึง

ปัจจัยภายนอกน้ีอาจท าให้เกิดข้ึนได้ง่ายกว่าความสุขท่ีมาจากภายในจิตใจของตนเอง หรือ

ความสามารถในการ ‘ท าใจ’ ให้เกิด ความรู้สึกพอเพียง พอใจในส่ิงท่ีตนเองมี พบว่าเป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ผูสู้งอายุมีความสุขมากหรือนอ้ยในการศึกษาคร้ังน้ี และจากการศึกษาบทความ

เร่ือง “คุณรู้จกัความสุขดีแค่ไหน” ของวชัรวรรณ พานิชเจริญ (2554) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความความพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีเพื่อนฝูง สามารถ

ไวว้างใจผูอ่ื้นได ้อาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัดูแลภายในชุมชนใหมี้ความปลอดภยัทั้งชีวิต
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และทรัพยสิ์น คนในสังคมก็จะมีความสุข และหากพิจารณาร่วมกบังานวิจยัของมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

(2553) ทุนทางสังคม ท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขมากท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว ซ่ึงพระไพศาล วิสาโล (2553: 33) ไดก้ล่าวว่า  “ชีวิตท่ีรู้จกัพอยอ่มมีความสุขกว่าชีวิตท่ี

ด้ินรนไม่หยดุ ขณะเดียวกนัก็มีเวลา ส าหรับท าส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิต ไดท้  างานช่วยเหลือชุมชน และ

ฝึกฝนพฒันาจิตใจ คุณภาพชีวิตจะเจริญงอกงามมากข้ึนและมีความสุขมากข้ึนดว้ย” สอดคลอ้งกบั

บทความเร่ืองความสุขของผูสู้งอายุ ซ่ึงสรุปไดว้่า ปัจจยัเก่ียวกบัศาสนา รวมถึงการปฏิบติัตามค า

สอนทางศาสนา การมีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์ให้กบัส่วนรวม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บา้น ยิง่มีมาก ผูสู้งอายกุ็จะมีความสุขมาก (รศรินทร์ เกรย ์และคณะ, 2553: 

128-136) ดงันั้นส าหรับงานวิจยัน้ีจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข ไดแ้ก่ ไม่มีหน้ีสิน 

การมีทรัพยสิ์นไวใ้นครอบครอง การมีสุขภาพดี ทุนทางสังคม และปัจจยัทางดา้นศาสนา รวมถึง

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อท าประโยชน์ให้กบัสังคม โดยจากแนวคิดของ Layard และจาก

การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด ทางผูว้ิจัย จึงพิจารณาและตัดสินใจเลือกปัจจัยด้าน

สมัพนัธภาพในครอบครัวเป็นตวัแปรหน่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี   

จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในสังคม 

และความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมต่อภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ในอ าเภอเมืองระนอง จงัหวดั

ระนอง (สุนนัทา คุม้เพชร, 2545: บทคดัยอ่) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน ความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมและภาวะ

สุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ2) เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายท่ีุมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้การ

ประกอบอาชีพ เขตท่ีอยูอ่าศยั จ  านวนสมาชิกในครอบครัว และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายแุตกต่าง

กนั 3) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน และความตอ้งการบริการ

สวสัดิการสังคมท่ีมีอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ4) องคป์ระกอบของพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพตนเอง องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมในชุมชน และองคป์ระกอบของความตอ้งการ

บริการสวสัดิการสังคม ท่ีมีอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ

ท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง จ านวน 374 คน ซ่ึงไดม้าจาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi- Stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) การ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั

พบวา่ ผูสู้งอายมีุภาวะสุขภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน 

อยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการบริการสวสัดิการสังคม อยู่ในระดับมาก ผูสู้งอายุท่ีมี

สถานภาพสมรส รายได ้และการประกอบอาชีพแตกต่างกนั มีภาวะสุขภาพจิตแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูสู้งอายท่ีุมี เพศ อาย ุเขตท่ีอยูอ่าศยั จ านวนสมาชิกในครอบครัว

และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุท่ีแตกต่างกนัมีภาวะสุขภาพจิตไม่แตกต่างกนั การมีส่วนร่วมใน

ชุมชน และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง มีอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายุได้

ร้อยละ 31.80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในครอบครัว การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ดา้นร่างกายและพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพตนเองดา้นจิตใจ มีอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายไุดร้้อยละ 32.70 อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ปัญญภทัร ภทัรกณัทากุล (2544: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
สังคมและความผาสุกทางใจของผูสู้งอาย ุโดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัของการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคม ระดบัความผาสุกทางใจของผูสู้งอาย ุและความสัมพนัธ์ระหว่างการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางสังคมกบัความผาสุกทางใจของผูสู้งอายุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายุทั้งหมด 
200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และมีผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา และมีการน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ พิสัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพนัธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูสู้งอายมีุคะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 75.96, SD = 7.10) 2) ผูสู้งอายมีุคะแนนความผาสุกทางใจอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 41.13, SD = 4.04) 3) การเขา้ร่วมกิจกรมทางสังคมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผาสุกทางใจของผูสู้งอายใุนระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.553, 
p< 0.01) 

ไมตรี ติยะรัตนกูร (2536: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สุขภาพจิตของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้ความพอเพียง
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ต่อการใชจ่้าย ระดบัการศึกษา ลกัษณะครอบครัวท่ีอาศยั สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาวะสุขภาพ
กาย การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุ การเตรียมตวัเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ กบัสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ
ในชมรสผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุใน 
3 ชมรม คือ ชมรมผูสู้งอายุศิริราชพยาบาล ชมรสผูสู้งอายุวชิรพยาบาล และชมรมทางสังคม
ผูสู้งอายุดินแดง โดยเป็นผูสู้งอายุท่ีมาร่วมกิจกรรมในชมรมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูอ่ยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง จ านวน 234 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ กบัสุขภาพจิตของผูสู้งอายทุั้ง 3 ชมรม ลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า
ผูสู้งอายมีุอายเุฉล่ีย 66 ปี มีจ านวนบุตรมีชีวิตโดยเฉล่ีย 4 คน มีจ านวนบุตรท่ีอาศยัอยูด่ว้ยโดยเฉล่ีย 1 
คน มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ีย 5 คน มีระยะเวลาท่ีเขา้เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
โดยเฉล่ีย 2 ปี 8 เดือน อายุเฉล่ียท่ีคิดว่าตนเร่ิมแก่คือ 60 ปี ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ มี
สัมพนัธภาพในครอบครัวดี มีอายรุะหว่าง 60 - 74 ปี เขา้เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายดุว้ยสาเหตุเพื่อ
สุขภาพ มีสุขภาพแขง็แรง มีสุขภาพจิตดี มีโรคประจ าตวั คิดว่าตนเองแก่แลว้ มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ในระดบัสูง มีค่าใชจ่้ายท่ีพอเพียงและเป็นเพศหญิง ผูสู้งอายปุระมาณคร่ึงหน่ึงมีการเตรียมตวัเม่ือเขา้
สู่วยัสูงอายุในระดบัสูง มีรายไดไ้ม่เกิน 8,780 บาทต่อเดือน มีรายไดจ้ากบุตร มีการศึกษาต ่ากว่า
ระดับประถมศึกษา มีคู่สมรสอยู่ด้วยและอาศัยอยู่ในครอบครัวเด่ียว จากการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การ
จ าแนกพหุ พบว่า ความพอเพียงต่อการใชจ่้าย สภาวะสุขภาพกาย และสัมพนัธภาพในครอบครัว มี
ความสมัพนัธ์กนัปานกลางกบัสุขภาพจิตของผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และตวัแปรอิสระทั้ง 
3 ตวั สามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของสุขภาพจิตของผูสู้งอายุไดป้ระมาณร้อยละ 33 โดย
ผูสู้งอายุท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีพอเพียงมีแนวโน้มจะมีสุขภาพจิตดีกว่าผูสู้งอายุท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่พอเพียง 
ผูสู้งอายท่ีุมีสภาวะสุขภาพกายแขง็แรงมีแนวโนม้จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสุชภาวะสุขภาพ
กายไม่แข็งแรง และผูสู้งอายุท่ีมีสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดีมีแนวโน้มจะมีสุขภาพจิตดีกว่า
ผูสู้งอายท่ีุมีสมัพนัธภาพในครอบครัวท่ีไม่ดี 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งถึงอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยั

ภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุขา้งตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความสุขของ 
Layard รวมถึงใชแ้นวคิดและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  

สถานภาพสมรส มีความสมัพนัธ์กบัภาวะสุขภาพกาย ภาวะทางอารมณ์ และความสุข  
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การพบปะติดต่อกบับุตรมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะทางอารมณ์ และความสุข  
เขตท่ีอยูอ่าศยั มีผลต่อสุขภาพกาย ภาวะทางอารมณ์ และความสุข 

 การท างาน มีความสมัพนัธ์กบัภาวะสุขภาพกาย ภาวะทางอารมณ์ และความสุข 

ภารกิจทางสงัคมและศาสนา มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะสุขภาพกาย ภาวะทางอารมณ์

และความสุข 

ภาวะสุขภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะทางอารมณ์ และความสุข  
 ภาวะทางอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัความสุข 

นอกจากน้ียงัพบวา่หากผูสู้งอายปุระเมินสุขภาพดว้ยตนเอง การประเมินสุขภาพดว้ยตนเอง
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกสูงท่ีสุดและเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีสุดท่ีสามารถท านายถึงความสุขได้
ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัภายนอก 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส, การพบปะติดต่อกบับุตร, เขตท่ีอยูอ่าศยั, 
การท างาน และภารกิจทางสงัคมและศาสนา 

2 .ปัจจยัภายใน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 
 

2.6  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 จากการศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดท่ีว่าดว้ยปัจจยัส าคญัทั้งเจ็ดท่ีมีผลต่อความสุข (The Big 
Seven Factors) ของ Layard (2005: 76-86) เป็นเกณฑใ์นการศึกษา ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อ
ความสุขของผูสู้งอาย ุดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
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ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

การพบปะติดต่อกบับุตร (V5) 

สถานภาพปัจจุบนัสมรส (V4) 

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (V6) 

มีงานท า (V7) 

ภาวะทางอารมณ์ (V2) 

ภาวะสุขภาพกาย (V3) 

ความสุข (V1) 

ภารกิจทางสงัคมและศาสนา (V8) 
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2.7 สมมติฐานการวจิยั 
 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 สถานภาพสมรส มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย 

และภาวะทางอารมณ์ต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้มีสถานภาพปัจจุบนัสมรสมีความสุข

มากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพ หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 เขตท่ีอยูอ่าศยั มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของ

ผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองมีความสุขน้อยกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตชนบท โดยอิทธิพลทางออ้ม

ผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การท างาน มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของ

ผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้ท างานมีความสุขมากกว่าผูท่ี้ไม่ไดท้  างาน โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะสุขภาพ

กายและภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 ภาวะสุขภาพกาย มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบั

ความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 ภาวะทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 8 อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ
ตอนตน้ และตอนปลายมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั 
 

 
   
 
 



 

 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 
บทน้ีจะน ำเสนอระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ซ่ึงในกำรศึกษำน้ีไดใ้ช้

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรศึกษำในหวัขอ้ต่ำงๆดงัต่อไปน้ี 

3.1 นิยำมปฏิบติักำร 
3.2 แหล่งขอ้มูล 
3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

 

3.1 นิยามปฏิบัตกิาร 
 
ควำมสุข หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจในชีวิตโดยภำพรวมของผูสู้งอำยุ โดยไดจ้ำก

ค ำถำมท่ีว่ำ ในภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตของท่ำน (ท่ำนรู้สึกมีควำมสุข) มำก

นอ้ยเพียงใด (มำตรวดัควำมสุขมีคะแนนต ่ำสุด 0 และสูงสุดคือ 100 คะแนน) 

 ปัจจยัภำยนอก หมำยถึง ปัจจยัทำงดำ้นควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ใน

ดำ้นต่ำงๆ 5 ดำ้น ประกอบดว้ย สถำนภำพสมรส กำรพบปะติดต่อกบับุตร เขตท่ีอยูอ่ำศยั กำรท ำงำน 

ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำ  

 ปัจจยัภำยใน หมำยถึง ควำมสุขท่ีเกิดจำกควำมรู้สึกหรือกำรปรุงแต่งทำงอำรมณ์ ไดแ้ก่ ภำวะ
ทำงอำรมณ์ เช่น รู้สึกเบ่ือๆไม่สนใจคนและ/หรือส่ิงรอบตวั ขำดสมำธิ ซึมเศร้ำ รู้สึกดีๆ รู้สึกกลวั 
วิตกจริต เครียด นอนไม่หลบั/หลบัยำก เป็นตน้ รวมถึงควำมรู้สึกท่ีเกิดจำกกำรประเมินสุขภำพกำยของ
ตนเอง ดงันั้นปัจจยัภำยในท่ีใชใ้นกำรศึกษำ ประกอบดว้ย ภำวะสุขภำพกำย และภำวะทำงอำรมณ์ 
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 ภำวะสุขภำพกำย หมำยถึง สุขภำพทำงกำยของผูสู้งอำยซ่ึุงเกิดจำกกำรประเมินสุขภำพของ

ผูสู้งอำยุเอง รวมถึงมีกำรประเมินตนเองว่ำปัญหำสุขภำพท่ีเป็นนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำกิจกรรม

ประจ ำวนัในกำรด ำเนินชีวิตหรือไม่ 

 ภำวะทำงอำรมณ์ หมำยถึง กำรประเมินสุขภำพจิตใจของผูสู้งอำยุเองและเป็นกำรประเมิน

ควำมถ่ีของควำมรู้สึกทำงอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น รู้สึกเบ่ือๆไม่สนใจคนและ/หรือส่ิงรอบตวั ขำดสมำธิ 

ซึมเศร้ำ รู้สึกดีๆ รู้สึกกลวั วิตกจริต เครียด นอนไม่หลบั/หลบัยำก เป็นตน้ 

กำรพบปะติดต่อกบับุตร หมำยถึง ควำมถ่ีในกำรพบปะกบับุตรและกำรติดต่อกบับุตร ซ่ึง

กำรติดต่อในท่ีน้ีคือทำงโทรศพัท ์จดหมำย หรือ e-mail  

ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำ หมำยถึง กำรท ำกิจกรรมเพือ่กำรพกัผอ่นและสนัทนำกำร ทั้ง

ทำงสงัคมและศำสนำของผูสู้งอำย ุไดแ้ก่ ดำ้นบนัเทิง พบปะญำติ/เพื่อนฝงู ออกก ำลงักำย กีฬำ 

ศำสนำ งำนอดิเรก งำนอำสำสมคัร หรือเขำ้ร่วมกิจกรรมชุมชน/สมำคม เป็นตน้ 

  

3.2 แหล่งข้อมูล 
 

กำรศึกษำคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิจำกโครงกำรน ำร่องส ำรวจและศึกษำสุขภำพ กำรสูงอำย ุและ

กำรเกษียณในประเทศไทยโดยกำรใชต้วัอยำ่งซ ้ ำ (Panel Survey And Study on Health, Aging and 

Retirement in Thailand – HART) จำกสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ พ.ศ. 2552 (Pilot WAVE1) 

(ดำรำรัตน์ อำนนัทนะสุวงศ ์และคณะ, 2553: 3-9) 

 กำรสุ่มตวัอย่ำงของโครงกำร HART ใชแ้ผนกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นสำมขั้น (Three stage 

Stratified Random Sampling) ซ่ึงตวัอยำ่งครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี 

ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร และขอนแก่น โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 แบ่งประชำกรออกเป็น 4 ชั้น (Stratum) ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1: ในเขตเทศบำลของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ชั้นท่ี 2: ในเขตเทศบำลของจงัหวดัขอนแก่น 

ชั้นท่ี 3: นอกเขตเทศบำลของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
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(หมำยถึง นอกเขตเทศบำลของจงัหวดั นนทบุรี ปทุมธำนี และ

สมุทรปรำกำร) 

ชั้นท่ี 4: นอกเขตเทศบำลของจงัหวดัขอนแก่น 

ส ำหรับชั้นท่ี 1 หรือ 2 สุ่มชุมรุมอำคำร (Blocks) และส ำหรับชั้นท่ี 3 หรือ  

4 สุ่มหมู่บำ้น (Village) ให้ไดจ้  ำนวนตำมท่ีตอ้งกำร โดยใชก้ำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random 

sampling) จำกกรอบตวัอยำ่งของชุมรุมอำคำร/หมู่บำ้นซ่ึงส ำนกังำนสถิติแห่งชำติไดส้ร้ำงไวแ้ลว้  

 ขั้นท่ี 2 ในแต่ละชุมรุมอำคำร/หมูบำ้นท่ีสุ่มไดใ้นขั้นท่ี 1 สุ่มครัวเรือนใหไ้ดจ้  ำนวน

ตำมท่ีตอ้งกำร โดยใชก้ำรสุ่มอยำ่งง่ำย (Simple random sampling) จำกกรอบตวัอยำ่งของครัวเรือน

ในชุมรุมอำคำร/หมู่บำ้นซ่ึงส ำนกังำนสถิติแห่งชำติไดส้ร้ำงไวแ้ลว้  

 ขั้นท่ี 3 สุ่มคนในแต่ละครัวเรือนตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำรในแต่ละชั้น 

ขนาดตัวอย่าง 

โครงกำร HART ไดห้ำขนำดตวัอยำ่ง ( )n  จำกสูตร Cochran (1963) 

   

N

n

n
n

0

0

1

  

โดยท่ี    

   
2

0 2

(1 )P P Z
n

e


  

เม่ือ N แทน ขนำดของประชำกร (Population size) 

n  แทน ขนำดตวัอยำ่ง 

 P แทน สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชำกร (0< P <1)  

Z  แทน ค่ำของเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ (1- ) 100 ของกำรแจกแจงแบบปกติมำตรฐำน 

และ e  แทน ควำมคลำดเคล่ือนของตวัประมำณท่ียอมรับไดท่ี้ควำมน่ำจะเป็น (1-α)100% 

   

 จำกสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ไดข้นำดตวัอยำ่งเท่ำกบั 1,500 ครัวเรือน โดยมีควำมคลำดเคล่ือน
ของกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ ( e ) ท่ียอมรับไดท่ี้ระดบัควำมน่ำจะเป็น 0.95 เท่ำกบั 0.0253 ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีอำย ุ45 ปีข้ึนไป แต่ผูว้ิจยัตอ้งกำรเฉพำะผูสู้งอำยท่ีุอำย ุ60 ปีข้ึนไป มีสถำนภำพ สมรส หมำ้ย 
หยำ่ แยกกนัอยู ่และมีบุตรอยำ่งนอ้ย 1 คน ดงันั้นจะไดต้วัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำจ ำนวน 550 คน 
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3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก ำหนดตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำซ่ึงได้มำจำกแนวคิดท่ีว่ำดว้ย
ปัจจยัส ำคญัทั้งเจด็ท่ีมีผลต่อควำมสุข (The Big Seven Factors) ของ Layard (2005: 76-86) ใน
กำรศึกษำ ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ำปัจจัยดังกล่ำวแบ่งเป็นปัจจัย
ภำยนอก และปัจจยัภำยใน โดยปัจจยัภำยในเป็นตวัแปรแทรกกลำง (Intervening variables) ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ตวัแปรและกำรวดัท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 

ตัวแปร การวดั 

ตัวแปรตาม  
 ควำมสุข มำตรวดั 0-100 มำจำกขอ้ถำม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจต่อคุณภำพชีวิตของท่ำน (ท่ำนรู้สึกมี
ควำมสุข) มำกนอ้ยเพียงใด  

ตัวแปรอสิระ (ปัจจัยภายนอก)  
 สถำนภำพสมรส 1 = สมรส  

0 = หมำ้ย หยำ่ หรือแยกกนัอยู ่(กลุ่มอำ้งอิง) 
 กำรพบปะติดต่อกบับุตร ควำมถ่ีเฉล่ียต่อปี และมำจำกขอ้ถำม 2 ขอ้คือ 

ท่ำนพบปะกับบุตรบ่อยแค่ไหน และท่ำน
ติดต่อกับบุตร ทำงโทรศพัท์ หรือจดหมำย 
หรือ e-mail บ่อยแค่ไหน 

 เขตท่ีอยูอ่ำศยั 1 = เขตเมือง  

0 =  เขตชนบท (กลุ่มอำ้งอิง) 
 กำรท ำงำน 1 = มีงำนท ำ 

0 = ไม่มีงำนท ำ (กลุ่มอำ้งอิง) 

 ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำ ร้อยละของเวลำในกำรท ำ กิจกรรมต่อ 
สัปดำห์ มำจำกขอ้ถำม ในช่วง 1 สัปดำห์ท่ี
ผำ่นมำ ท่ำนใชเ้วลำเพื่อท ำกิจกรรมเพื่อกำร
พกัผอ่นและสนัทนำกำร เป็นสดัส่วนเท่ำใด 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร การวัด 

ตังแปรแทรกกลาง (ปัจจยัภำยใน) 

 ภำวะสุขภำพกำย เป็นค่ำเฉล่ียจำกขอ้ถำม 2 ขอ้ โดยมีมำตรวดั

ระดบั 1 - 5 ดงัน้ี 

1 = แยม่ำก 

2 = ค่อนขำ้งแย ่

3 = ปำนกลำง 

4 = ดี 

5 = ดีมำก 

ขอ้ถำมท่ีใชใ้นกำรศึกษำไดแ้ก่ 

1) สุขภำพกำยของท่ำนอยู่ในระดับใด มี

มำตรกำรตอบเป็น Likert scale 5 ระดบัคือ 

1 (แย่มำก) 2 (ค่อนขำ้งแย่) 3 (ปำนกลำง) 4 

(ดี) 5 (ดีมำก) 

2) อำกำรของโรคเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำ

กิจกรรมประจ ำวนัหรือไม่ มีมำตรกำรตอบ

เป็น Check list 2 ทำงเลือก 1 (ไม่เป็น) 0 

(เป็น) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร การวัด 
 ภำวะทำงอำรมณ์ เป็นค่ำเฉล่ียจำกขอ้ถำม 2 ขอ้ โดยมีมำตรวดั

ระดบั 1 - 5 ดงัน้ี 

1 = แยม่ำก 

2 = ค่อนขำ้งแย ่

3 = ปำนกลำง 

4 = ดี 

5 = ดีมำก 

ขอ้ถำมท่ีใชใ้นกำรศึกษำไดแ้ก่ 

1) สุขภำพจิตใจของท่ำนอยู่ในระดบัใด มี

มำตรกำรตอบเป็น Likert scale 5 ระดบัคือ 

1 (แย่มำก) 2 (ค่อนขำ้งแย่) 3 (ปำนกลำง) 4 

(ดี) 5 (ดีมำก) 

2) ควำมรู้สึกของท่ำนในรอบสัปดำห์ท่ีผำ่น

มำ มีมำตรกำรตอบเป็น Likert scale 4 

ระดบัคือ 1 บ่อยมำก (5-7 วนั) 2 บ่อย (3-4 

วนั) 3 เป็นบำงคร้ัง (1-2 วนั) 4 น้อยมำก 

(ไม่ถึง 1 วนั) 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

วิธีกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

โครงกำร HART ส ำนักวิจยั สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ ไดรั้บสมคัรพนักงำน

สัมภำษณ์ ฝึกอบรมทีมส ำรวจถึงเป้ำหมำย วิธีกำร ตลอดจนเน้ือหำในกำรสัมภำษณ์ ทดสอบ

ภำคปฏิบติักำรสัมภำษณ์ ด ำเนินกำรส ำรวจครัวเรือนตวัอยำ่ง กำรทดสอบ (Pre-test) แบบสอบถำม 
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ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดไดใ้นรำยงำนกำรวิจยั กำรส ำรวจและศึกษำสุขภำพ กำรสูงอำยุ และกำร

เกษียณในประเทศไทยโดยกำรใชต้วัอยำ่งซ ้ ำ (ดำรำรัตน์ อำนนัทนะสุวงศ ์และคณะ, 2553: 4-16) 

 
3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในกำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้ิจยัประมวลผลและวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม  SPSS for Windows 

Version 16.0 และ Analysis of Moment Structures (AMOS) Version 16.00 ในกำรประมวลผล

ขอ้มลูเชิงปริมำณและหำค่ำสถิติต่ำงๆ โดยสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 

3.5.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ำรำงควำมถ่ี (Frequency Table) 

และร้อยละ (Percentage) ในกำรอธิบำยขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส 

ระดบักำรศึกษำ และเขตท่ีอยู่อำศยั มีกำรเปรียบเทียบระดบัควำมสุขของผูสู้งอำยตุอนตน้ ตอน

ปลำย และผูสู้งอำยโุดยรวม นอกจำกน้ียงัมีกำรระบุระดบัควำมสุขของผูสู้งอำยแุต่ละช่วงวยั

จ ำแนกตำมปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน และน ำเสนอในรูปตำรำง 

หลกัเกณฑใ์นกำรให้คะแนนควำมถ่ีในกำรพบปะติดต่อกบับุตร มีมำตรกำรตอบแบบ Check 

List 11 ทำงเลือก โดยมีเกณฑก์ำรใหค้ะแนนตำมระดบัควำมส ำคญั 7 ระดบัดงัน้ี 

0 หมำยถึง        ไม่ไดพ้บกนัเลย 

1 หมำยถึง        แทบจะไม่ไดพ้บ, 5 - 6 คร้ังต่อปี, 3 - 4 คร้ังต่อปี และ 1 - 2 คร้ังต่อปี 

2 หมำยถึง       เดือนละคร้ัง 

3 หมำยถึง       สองคร้ังต่อเดือน 

4 หมำยถึง       อำทิตยล์ะคร้ัง 

5 หมำยถึง       2 - 3 คร้ังต่ออำทิตย ์

6 หมำยถึง       เกือบทุกวนั 

7 หมำยถึง       อยูด่ว้ยกนักบับุตร 
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กำรแปลควำมหมำย โดยใชเ้กณฑก์ำรประเมินผลโดยอิงเกณฑ ์ซ่ึงขอ้มูลจะเป็นค่ำเฉล่ียของ

ขอ้ถำม 2 ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ เม่ือท ำกำรวิเครำะห์ผลและก ำหนดควำมถ่ีในกำรพบปะติดต่อกบับุตร 7 

ระดบั ซ่ึงสำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี 

ควำมกวำ้งของอนัตรภำคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด) 

            จ ำนวนชั้น 

      1
7

07



            

ดงันั้น กำรแปลผลค่ำเฉล่ียต่อปีของตวัแปรมำตรำวดัแบบอนัตรภำคหรือแบบช่วง (Interval 

Scale) มีเกณฑด์งัน้ี 

  ค่ำเฉล่ีย    ระดบัควำมถ่ีในกำรพบปะติดต่อกบับุตร 

 0.00    ไม่ไดพ้บกนัเลย 

 0.01 – 1.00   นำนๆคร้ัง 

 1.01 – 2.00   เดือนละคร้ัง 

 2.01 – 3.00   สองคร้ังต่อเดือน 

 3.01 - 4.00   อำทิตยล์ะคร้ัง 

 4.01 - 5.00   2 - 3 คร้ังต่ออำทิตย ์

 5.01 - 6.00   ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 

 

ควำมถ่ีในกำรปฏิบติัภำรกิจทำงสังคมและศำสนำ มีกำรแปลควำมหมำย โดยใชเ้กณฑก์ำร

ประเมินผลโดยอิงเกณฑ์ ซ่ึงขอ้มูลจะเป็นค่ำเฉล่ียในช่วง ต่อสัปดำห์ เม่ือท ำกำรวิเครำะห์ผลและ

ก ำหนดควำมถ่ีในกำรปฏิบติัภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำ 3 ระดบั 

กำรแปลผลร้อยละของเวลำในกำรท ำกิจกรรมต่อสปัดำห์ของตวัแปรมำตรำวดัแบบอนัตรภำค

หรือแบบช่วง (Interval Scale) มีเกณฑด์งัน้ี 

  ร้อยละ    ระดบัภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำ 

 0 – 49    ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำนอ้ย 

 50 – 60    ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำปำนกลำง 

 61 – 100   ภำรกิจทำงสงัคมและศำสนำมำก 
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ภำวะสุขภำพกำย และภำวะทำงอำรมณ์มีกำรแปลควำมหมำย โดยใชเ้กณฑ์กำรประเมินผล

โดยอิงเกณฑ ์หำค่ำเฉล่ียเม่ือท ำกำรวิเครำะห์ผลและก ำหนดภำวะสุขภำพกำย และภำวะทำงอำรมณ์ 5 

ระดบัซ่ึงมีช่วงกวำ้งเท่ำๆกนัและสำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี 

ควำมกวำ้งของอนัตรภำคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด) 

            จ ำนวนชั้น 

     
  

1
5

05



             

ดงันั้น กำรแปลผลคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมำตรำวดัแบบอนัตรภำคหรือแบบช่วง (Interval 

Scale) มีเกณฑด์งัน้ี 

  ค่ำเฉล่ีย    ระดบัภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์ 

  0.00 – 0.99   ภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์แยม่ำก 

  1.00 – 1.99   ภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์แย ่

  2.00 – 2.99   ภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์ปำนกลำง 

  3.00 – 3.99   ภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์ดี 

  4.00 – 5.00   ภำวะสุขภำพกำย/ ภำวะทำงอำรมณ์ดีมำก 

 

นอกจำกน้ี ควำมสุข มีกำรแปลควำมหมำย โดยใชเ้กณฑก์ำรประเมินผลโดยอิงเกณฑ ์เม่ือท ำ

กำรวิเครำะห์ผลและก ำหนดควำมสุข 3 ระดบั 

กำรแปลผลร้อยละของตวัแปรมำตรำวดัแบบอนัตรภำคหรือแบบช่วง (Interval Scale) มี

เกณฑด์งัน้ี 

  ร้อยละ    ระดบัควำมสุข 

 0 – 49    ควำมสุขนอ้ย 

 50 – 60     ควำมสุขปำนกลำง 

 61 – 100   ควำมสุขมำก 

 

3.5.2  การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยมีกำรหำปัจจยัเชิงสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ

ควำมสุขของผูสู้งอำยุตอนตน้ และตอนปลำย 



  บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อความสุขของ
ผูสู้งอาย”ุ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัน้ี 

4.1   คุณลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง 
4.2   ระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ
4.3   คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกและภายในของผูสู้งอาย ุ
4.4   ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก/ ปัจจยัภายใน และความสุขของผูสู้งอายุ 
4.5   อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ

ผูสู้งอาย ุ 
 

4.1  คุณลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
               
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจากโครงการน าร่องส ารวจและศึกษาสุขภาพ การ
สูงอาย ุและการเกษียณในประเทศไทยโดยการใชต้วัอยา่งซ ้ า (Panel Survey And Study on Health, 
Aging and Retirement in Thailand – HART) จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 
(Pilot WAVE 1) โดยใชเ้ฉพาะขอ้มูลของผูสู้งอายท่ีุอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีสถานภาพ สมรส หมา้ย หยา่ 
หรือแยกกนัอยู ่และมีบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงไดต้วัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 550 คน ขอ้มูล
ทัว่ไปของตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  จ ำนวนและร้อยละของผูสู้งอำยุตอนตน้ ตอนปลำย และโดยรวม จ ำแนกตำม
         คุณลกัษณะทัว่ไป 
 

คุณลกัษณะทัว่ไป ผู้สูงอายุตอนต้น  ผู้สูงอายุตอนปลาย  โดยรวม 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

เพศ         
 ชาย 111 34.00  94 42.00  205 37.30 
 หญิง 215 66.00  130 58.00  345 62.70 
อายุ  
 60 – 64 ปี 190 58.30  - -  190 34.50 
 65 – 69 ปี 136 41.70  - -  136 24.70 
 70 – 74 ปี - -  110 49.10  110 20.00 
 75 – 79 ปี - -  60 26.80  60 10.90 
 80 ปีข้ึนไป - -  54 24.10  54 9.80 
 X  64.08  76.82  69.27 
 S.D. 2.89  8.22  8.47 
สถานภาพสมรส          
               สมรส 194 59.50  111 49.60  305 55.50 
 หมา้ย 99 30.40  103 46.00  202 36.70 
               หยา่/ แยกกนัอยู ่ 33 10.10  10 4.50  43 7.80 
การศึกษา         
 ไม่ไดเ้รียน  20 6.10  20 8.90  40 7.30 
 ประถมศึกษา 221 67.80  181 80.80  402 73.10 
 มธัยมศึกษา หรือสูง

กวา่ 
85 26.10  21 9.40  106 19.30 

 อ่ืนๆ - -  2 0.90  2 0.4 
เขตทีอ่ยู่อาศัย         
               เขตเมือง 179 54.90  110 49.10  289 52.50 
 เขตชนบท 147 45.10  114 50.90  261 47.50 
 รวม 326 100  224 100  550 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.00 และเป็นเพศชายร้อยละ 
34.00 โดยมีอายอุยูร่ะหว่าง 60 – 64 ปีร้อยละ 58.30 และมีอาย ุ65-69 ปี ร้อยละ 41.70  มีอายเุฉล่ีย 
64.08 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 ปี ดา้นสถานภาพสมรสนั้น พบว่าร้อยละ 59.50 ของตวัอยา่งอยู่
กบัคู่สมรส รองลงมาคือเป็นหมา้ยร้อยละ 30.40 และหย่า/ แยกกนัอยู่มีเพียงร้อยละ 10.10 ดา้น
การศึกษา พบว่าผูสู้งอายมีุการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดถึงร้อยละ 67.80 รองลงมาคือมี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือสูงกว่า ร้อยละ 26.10 ส่วนผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้รียนมีเพียงร้อยละ 6.10 
นอกจากน้ีเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตเมืองมากกว่าอยู่ในเขตชนบท โดยมีผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ 54.90 และ 45.10 ตามล าดบั 
 ผูสู้งอายตุอนปลาย เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 58.00 และเป็นเพศชายร้อยละ 42.00 เป็นผูท่ี้มี

อายรุะหว่าง 70-74 ปีร้อยละ 49.10 มีอายรุะหว่าง 75-79 ปีและมากกว่า 80 ปีข้ึนไปในร้อยละ 26.80 

และ 24.10 ตามล าดบั ทั้งน้ีมีอายเุฉล่ีย 76.82 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.22 ปี โดยมีสถานภาพสมรส 

และเป็นหมา้ยในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 49.60 และ 46.00 ตามล าดบั แต่หยา่/แยกกนัอยูมี่

เพียงร้อยละ 4.50 ดา้นการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 80.80 มี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือสูงกว่า และไม่ไดเ้รียนในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 9.40 

และ 8.90 ตามล าดบั ส่วนผูท่ี้จบการศึกษาระดบัอ่ืนๆ เช่น เปรียญธรรม 3 และครูพิเศษ มีเพียงร้อย

ละ 0.90 นอกจากน้ียงัพบวา่สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตชนบทใกลเ้คียงกบัในเขตเมือง คือ

ร้อยละ 50.90 และ 49.10 ตามล าดบั 

 โดยรวม พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุเป็นตวัอยา่งมากกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิง โดยมีอายรุะหว่าง 60-64 ปี

มากท่ีสุดถึงร้อยละ 34.50 มีอายรุะหว่าง 65-69 ปีและ 70-74 ปีในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 

24.70 และ 20.00 ตามล าดบั และพบว่าผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 75-79 ปีและมีอาย ุ80 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนท่ี

ใกลเ้คียงกนัเช่นเดียวกนัคือร้อยละ 10.90 และ 9.80 ตามล าดบั อายุเฉล่ียโดยรวม 69.27 ปี ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.47 ปี ดา้นสถานภาพสมรส พบว่ามากกว่าคร่ึงของตวัอยา่งมีสถานภาพสมรส 

เป็นหมา้ยร้อยละ 36.70 และหยา่/แยกกนัอยูร้่อยละ 7.80 นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษาถึงร้อยละ 73.10 รองลงมาคือมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือสูงกว่าร้อยละ 19.30 

ส่วนไม่ไดเ้รียนมีร้อยละ 7.30 และมีการศึกษาระดบัอ่ืนๆ เช่น เปรียญธรรม3 และครูพิเศษ เพียงร้อยละ 

0.40 ทั้งน้ีผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบทเล็กนอ้ย โดยมีผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองและชนบทมี

ร้อยละ 52.50 และ 47.50 ตามล าดบั 
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4.2  ระดบัความสุขของผู้สูงอายุ 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาระดบัความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม และ

เปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าตารางระดบั

ความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม และเปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้และผูสู้งอายุ

ตอนปลาย ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ร้อยละของผูสู้งอาย ุตอนตน้ ตอนปลาย และโดยรวมจ าแนกตามระดบัความสุข  

 

ระดับความสุข 
ผู้สูงอายุตอนต้น ผู้สูงอายุตอนปลาย 

ผู้สูงอายุ

โดยรวม 

รวม 60 – 64 ปี 65 – 69 ปี รวม 70 – 74 ปี 75 – 79 ปี 80 ปีขึน้ไป 60 ปีขึน้ไป 

ความสุขนอ้ย 4.90 4.20 5.90 10.30 8.20 6.70 18.50 7.10 

ความสุขปานกลาง 22.10 24.70 18.40 13.80 11.80 20.00 11.10 18.70 

ความสุขมาก 73.00 71.10 75.70 75.90 80.00 73.30 70.40 74.20 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าโดยรวม ผูสู้งอายุมีความสุขมาก ร้อยละ 74.20 รองลงมาคือมี

ความสุขปานกลาง ร้อยละ 18.70 และมีความสุขนอ้ยเพียงร้อยละ 7.10 ผูสู้งอายุตอนตน้มีความสุข

มากถึงร้อยละ 73.00 ผูสู้งอายุตอนปลายมีความสุขมากถึงร้อยละ 75.90 และเม่ือพิจารณาระดบั

ความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้กับตอนปลาย พบว่าผูสู้งอายุตอนปลาย มีความสุขระดบัมาก ใน

สัดส่วนท่ีสูงกว่าผูสู้งอายุตอนตน้ ผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีมีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี และ 65 – 69 ปี มี

ความสุขมากในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนคือ ร้อยละ 71.10 และ 75.70 ตามล าดบั นอกจากน้ีเม่ือพิจารณา

ระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีอายรุะหว่าง 70 – 74 ปี, 75 – 79 ปี และ 80 ปีข้ึนไป พบว่า 

มีความสุขมากในสัดส่วนท่ีลดลงคือร้อยละ 80.00, 73.30 และ 70.40 ตามล าดับ ซ่ึงจากความ

แตกต่างของผูสู้งอายทุั้งสองช่วงวยัน้ี เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ผูว้ิจยัแยกศึกษากระบวนการท่ีปัจจยั

ต่างๆ มีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย 

 นอกจากน้ีท าตารางไขว ้(Crosstabs) ระหว่างความสุข กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ

สมรส การศึกษา และเขตท่ีอยูอ่าศยั ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ร้อยละของผูสู้งอาย ุจ าแนกตามระดบัความสุขของปัจจยัอ่ืนๆ 

 

ปัจจัย 
ระดับความสุข 

น้อย ปานกลาง มาก 

 เพศ    

  ชาย 7.80 15.10 77.10 

  หญิง 6.70 20.90 72.50 

 สถานภาพสมรส    

  สมรส 5.60 13.80 80.70 

  หมา้ย 7.90 22.80 69.30 

  หยา่/ แยกกนัอยู ่ 14.00 34.90 51.20 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

 
ปัจจัย 

ระดับความสุข 

 น้อย ปานกลาง มาก 

 การศึกษา    

  ไม่ไดเ้รียน 20.00 17.50 62.50 

  ประถมศึกษา 7.00 19.40 73.60 

  มธัยมศึกษาหรือสูงกวา่ 2.80 17.00 80.20 

  อ่ืนๆ - - 100.00 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั    

  เขตเมือง 7.60 24.90 67.50 

  เขตชนบท 6.50 11.90 81.60 

         

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูท่ี้มีความสุขระดบัมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 77.10 และเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 72.50  ด้านสถานภาพสมรส ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส มีความสุขมากถึงร้อยละ 80.70 

รองลงมาคือผูท่ี้เป็นหมา้ย มีความสุขระดบัมาก ร้อยละ 69.30 และผูท่ี้หยา่/แยกกนัอยู่ มีความสุข

ระดบัมากเพียง ร้อยละ 51.20 ดา้นการศึกษา หากไม่พิจารณาการศึกษาระดบัอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ เปรียญ

ธรรม 3 และครูพิเศษ ซ่ึงมีผูท่ี้อยู่ในกลุ่มน้ีเพียง 2 คนเท่านั้น พบว่าผูท่ี้มีความสุขมากเป็นผูท่ี้จบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือสูงกว่า ถึงร้อยละ 80.20 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนมีความสุขมากมีเพียง

ร้อยละ 62.50 นอกจากน้ีผูท่ี้อาศยัในเขตชนบทมีความสุขระดบัมาก ถึงร้อยะ 81.60 ซ่ึงมากกว่าผูท่ี้

อาศยัในเขตเมือง ท่ีมีความสุขระดบัมาก เพียงร้อยละ 67.50 

 

4.3   คุณลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของผู้สูงอายุ 

  

การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยใชแ้นวคิด ทฤษฏีของ Layard 

ร่วมกบัแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน และจากผล
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การศึกษาขา้งตน้เก่ียวกบัความแตกต่างของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าเสนอ

จ านวน ร้อยละ ของผูสู้งอายตุอนตน้ ตอนปลาย และโดยรวม จ าแนกตามปัจจยัภายนอกและปัจจยั

ภายใน ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  จ านวน ร้อยละ ของผูสู้งอายตุอนตน้ ตอนปลาย และโดยรวม จ าแนกตามปัจจยั  

        ภายนอกและปัจจยัภายใน 

 

 
คุณลกัษณะ 

ผู้สูงอายุตอนต้น  ผู้สูงอายุตอนปลาย  โดยรวม 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

ปัจจัยภายนอก         
 การพบปะติดต่อกบับุตรใน 1 ปี  
  ไม่ไดพ้บกนัเลย 49 15.00  36 16.10  85 15.50 

  นานๆคร้ัง 109 33.40  67 29.90  176 32.00 

  เดือนละคร้ัง 24 7.40  14 6.20  38 6.90 

  สองคร้ังต่อเดือน 73 22.40  48 21.40  121 22.00 

  อาทิตยล์ะคร้ัง 37 11.30  32 14.30  69 12.50 

  2 - 3 คร้ังต่ออาทิตย ์ 14 4.30  15 6.70  29 5.30 

  ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 20 6.10  12 5.40  32 5.80 

  X  2.19 
1.71 

 2.29  
1.76 

 2.23 
1.73   S.D.   

  ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 20 6.10  12 5.40  32 5.80 

 การท างาน         

  มีงานท า 115 35.30  44 19.60  159 28.90 

  ไม่มีงานท า 211 64.70  180 80.40  391 71.10 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

 
คุณลกัษณะ 

ผู้สูงอายุตอนต้น  ผู้สูงอายุตอนปลาย  โดยรวม 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

 ภารกิจทางสังคมและศาสนา 
  นอ้ย 227 69.60  110 49.10  337 61.30 

  ปานกลาง 63 19.30  49 21.90  112 20.40 

  มาก 36 11.00  65 29.00  101 18.40 

  X  32.79 
24.51 

 44.98 
32.25 

 37.76 
28.53   S.D.   

ปัจจัยภายใน         
 ภาวะสุขภาพกาย  
  ปานกลาง แย ่/แยม่าก 6 1.80  5 2.20  11 2.00 

  ดี 79 24.20  65 29.00  144 26.20 

  ดีมาก 241 73.90  154 68.80  395 71.80 

  X  4.72  4.66  4.69 

  S.D. 0.49  0.56  0.52 

 ภาวะทางอารมณ์         

  ปานกลาง แย/่ แยม่าก 13 4.00  21 9.40  34 6.20 

  ดี 100 30.70  79 35.30  179 32.50 

  ดีมาก 213 65.30  124 55.40  337 61.30 

  X  4.61  4.46  4.55 

  S.D. 0.59  0.68  0.63 

  รวม 326 100.00  224 100.00  550 100.00 
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 เน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีใชใ้นการศึกษามี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส การพบปะ

ติดต่อกบับุตร เขตท่ีอยูอ่าศยั การท างาน และภารกิจทางสังคมและศาสนา แต่ปัจจยัภายนอก 2 ตวั

แปร ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส และเขตท่ีอยูอ่าศยัไดน้ าเสนอไปแลว้ในตารางท่ี 4.1 จึงน าเสนอปัจจยั

ภายนอกท่ีเหลือ 3 ตวัแปรดงัตารางท่ี 4.4 โดยรวม พบว่า ผูสู้งอายุมีการพบปะติดต่อกบับุตรนานๆ

คร้ังในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 32.00 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน 

ร้อยละ 22.00 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดพ้บกนัเลย, พบอาทิตยล์ะคร้ัง, เดือนละคร้ัง, พบทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 

และ 2 - 3 คร้ังต่ออาทิตยจึ์งจะมีการพบปะติดต่อกบับุตร มีร้อยละ 15.50, 12.50, 6.90, 5.80 และ 

5.30 ตามล าดบั โดยมีการพบปะติดต่อกบับุตรเฉล่ีย 2.23 (มีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อ

เดือน) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.73 โดยหน่วยตวัอยา่งไม่มีงานท าถึงร้อยละ 71.10 และมีการท างาน

เพียงร้อยละ 28.90 ร้อยละ 61.30 มีการเขา้ร่วมภารกิจทางสังคมและศาสนาน้อย (ระดบัน้อย 

หมายถึง มีการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 50 ต่อสัปดาห์) และร้อยละ 20.40 และ 18.40 มีการ

ปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาปานกลาง และมาก (ปานกลาง หมายถึง เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

50 - 60 ต่อสัปดาห์ และผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมาก หมายถึง เขา้ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60 ต่อ

สัปดาห์) โดยมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาเฉล่ีย 37.76 (เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและ

ศาสนาระดบันอ้ย) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 28.53 

 ดา้นปัจจยัภายใน โดยรวม พบวา่ ผูสู้งอายมีุภาวะสุขภาพกายดีมากถึงร้อยละ 71.80 รองลงมา

คือมีภาวะสุขภาพกายดี ร้อยละ 26.20 ส่วนผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกาย ปานกลาง แย/่ แยม่าก มีเพียงร้อยละ 

2.00 ภาวะสุขภาพกายเฉล่ีย 4.69 (มีภาวะสุขภาพกายอยู่ในระดบัดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52  

และเป็นผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก ในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดคือร้อยละ 61.30 ร้อยละ 32.50 มีภาวะทาง

อารมณ์ดี และเป็นผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง และแย/่ แยม่าก ร้อยละ 6.20 ค่าเฉล่ียของภาวะทาง

อารมณ์ 4.55 (มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก) และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้งน้ีภาวะสุขภาพกาย และ

ภาวะทางอารมณ์ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการให้ผูสู้งอายปุระเมินตนเองเท่านั้น ไม่ใช่ผลการวินิจฉยัโดย

แพทยแ์ต่อยา่งใด 

 ผูสู้งอายุตอนตน้นานๆคร้ังจึงจะมีการพบปะติดต่อกับบุตร มีสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 33.40 

รองลงมาคือมีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน ร้อยละ 22.40 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดพ้บปะติดต่อกบับุตร

เลย, พบปะอาทิตยล์ะคร้ัง, เดือนละคร้ัง, พบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั มีสัดส่วนลดลงคือ
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ร้อยละ 15.00, 11.30, 7.40 และ 6.10 ตามล าดบั ส่วนผูท่ี้ 2 - 3 คร้ังต่ออาทิตยจึ์งจะมีการพบปะติดต่อ

กบับุตร มีสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 4.30 ทั้งน้ีมีค่าเฉล่ียของการพบปะติดต่อกบับุตร 2.19 

(โดยเฉล่ียมีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.71 ร้อยละ 64.70 

เป็นผูท่ี้ไม่มีงานท า และมีงานท าร้อยละ 35.30 นอกจากน้ีมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา

ในระดบันอ้ยถึงร้อยละ 69.60 (ระดบันอ้ย หมายถึงมีการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 50  ต่อสัปดาห์) 

มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาปานกลางร้อยละ 19.30 (ระดบัปานกลาง หมายถึง เขา้ร่วม

กิจกรรมร้อยละ 50 - 60 ต่อสัปดาห์) และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมมากร้อยละ 11.00 (ระดบัมาก 

หมายถึง เขา้ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60 ต่อสัปดาห์) โดยมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและ

ศาสนาเฉล่ีย 32.79 (โดยเฉล่ียเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบันอ้ย) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.51 

ปัจจยัภายใน พบว่า ผูสู้งอายมีุภาวะสุขภาพกายดีมากถึงร้อยละ 73.90 รองลงมาคือมีภาวะ

สุขภาพกายดีร้อยละ 24.20 และมีสุขภาพปานกลาง แย/่ แยม่าก เพียงร้อยละ 1.80 โดยมีภาวะสุขภาพ

เฉล่ีย 4.72 (มีภาวะสุขภาพกายอยูใ่นระดบัดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และมีภาวะทางอารมณ์

ดีมากร้อยละ 65.30 มีภาวะทางอารมณ์ดี และปานกลาง แย่/ แย่มาก ร้อยละ 30.70 และ 4.00 

ตามล าดบั โดยมีภาวะทางอารมณ์เฉล่ีย 4.61 (มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59

โดยปัจจยัภายในทั้งสองปัจจยัน้ี เป็นการใหผู้สู้งอายปุระเมินตนเองเท่านั้น 

ดา้นปัจจยัภายนอก ผูสู้งอายุตอนปลายมีการพบปะติดต่อกับบุตรนานๆคร้ัง ถึงร้อยละ 

29.90 รองลงมาคือมีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน ร้อยละ 21.40 ส่วนผูท่ี้พบปะติดต่อ

กบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั และ 2 - 3 คร้ังต่ออาทิตย ์มีสัดส่วนท่ีนอ้ยถึงร้อยละ 5.40 และ 6.70 

ตามล าดบั มีการพบปะติดต่อกบับุตรเฉล่ีย 2.29 (มีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.76 ส่วนใหญ่ไม่มีงานท าถึงร้อยละ 80.40 ผูสู้งอายมีุการปฏิบติัภารกิจทาง

สังคมและศาสนานอ้ย ถึงร้อยละ 49.10 มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามาก และปานกลาง 

ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 29.00 และ 21.90 ตามล าดบั โดยมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคม

และศาสนาเฉล่ีย 44.98 (เขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 32.25  

ดา้นปัจจยัภายใน ผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ดีมาก มีถึง

ร้อยละ 68.80 และ 55.40 ตามล าดบั และผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ปานกลาง แย/่ 

แยม่าก มีเพียงร้อยละ 2.20 และ 9.40 ตามล าดบั โดยมีภาวะสุขภาพกายเฉล่ีย 4.66 (ภาวะสุขภาพกาย
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ดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 นอกจากน้ีมีภาวะทางอารมณ์เฉล่ีย 4.46 (ภาวะทางอารมณ์ดีมาก) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

 พิจารณาการพบปะติดต่อกบับุตรใน 1 ปีของผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลาย พบว่า ทั้ง

ผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายนานๆคร้ังจึงจะมีการพบปะติดต่อกบับุตร มีสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 

33.40 และ 29.90 ตามล าดบั รองลงมาคือผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายมีการพบปะติดต่อกบับุตร

สองคร้ังต่อเดือน ร้อยละ 22.40 และ 21.40 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่าผูสู้งอายุตอนตน้และตอน

ปลายท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั มีเพียงร้อยละ 6.10 และ 5.40 ตามล าดบั 

โดยค่าเฉล่ียการพบปะติดต่อกบับุตรของผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายคือ 2.19 และ 2.29 ซ่ึง

ตีความได้ว่าโดยเฉล่ียผูสู้งอายุทั้ งสองช่วงวยัต่างก็มีการพบปะติดต่อกับบุตรสองคร้ังต่อเดือน

เช่นเดียวกนั ดา้นการท างาน พบวา่ผูสู้งอายทุั้งสองช่วงวยัมากกวา่คร่ึงไม่ไดท้  างานแลว้ โดยผูสู้งอายุ

ตอนปลายส่วนใหญ่ไม่มีงานท าถึงร้อยละ 80.40 และผูสู้งอายตุอนตน้ไม่มีงานท าในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่าคือร้อยละ 64.70 ผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากมีเพียงร้อยละ 11.00 ซ่ึงต่างจาก 

ผูสู้งอายตุอนปลายมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนาระดบัมากถึงร้อยละ 29.00 อยา่งไรก็

ตามทั้งผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายต่างก็มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย 

เน่ืองจากผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายมีค่าเฉล่ียของการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาเพียง 

32.79 และ 44.98 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.51 และ 32.25 ตามล าดบั 

ปัจจยัภายใน พบว่า ผูสู้งอายุของทั้งสองช่วงวยัมีภาวะสุขภาพกายดีมาก โดยผูสู้งอายุตอนตน้ 

และตอนปลายมีภาวะสุขภาพภายดีมากร้อยละ 73.90 และ 68.80 และภาวะทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกนัคือ 

ผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายมีภาวะทางอารมณ์ดีมากในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 65.30และ 55.40  แต่

ถ้าพิจารณาภาวะทางอารมณ์เฉล่ีย พบว่าทั้ งสองช่วงวัยต่างมีภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับดีมาก

เช่นเดียวกนั โดยผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายต่างมีภาวะสุขภาพกายเฉล่ีย 4.72 และ 4.66 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.56 ตามล าดบั และผูสู้งอายทุั้งสองช่วงวยั พบว่ามีภาวะทางอารมณ์

เฉล่ีย 4.61 และ 4.46 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และ 0.68 ตามล าดบั 
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4.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก/ ปัจจยัภายใน และความสุขของผู้สูงอายุ 

 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ ปัจจยั

ภายนอก และปัจจยัภายใน และเน่ืองจากความสุขเป็นตวัแปรต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจะท าการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก/ ปัจจยัภายใน และค่าเฉล่ียความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม ผล

การศึกษามีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5 และท าการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าวกบั

ค่าเฉล่ียความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่  4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความสุข ของผูสู้งอายจุ  าแนกตามปัจจยัภายนอกและ

         ปัจจยัภายใน 

  

ปัจจัยภายนอก/ ปัจจัยภายใน 
ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ปัจจัยภายนอก   

 สถานภาพสมรส   

  สมรส 79.44 20.08 

  หมา้ย 75.15 21.07 

  หยา่/ แยกกนัอยู ่ 65.81 24.32 

 การพบปะติดต่อกบับุตรใน 1 ปี   

  ไม่ไดพ้บกนัเลย 71.41 20.30 

  นานๆคร้ัง 77.27 22.94 

  เดือนละคร้ัง 76.58 16.49 

  สองคร้ังต่อเดือน 78.60 21.11 

  อาทิตยล์ะคร้ัง 80.87 17.81 

  2 - 3 คร้ังต่ออาทิตย ์ 75.86 20.45 

  ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 74.06 23.26 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 

  

ปัจจัยภายนอก/ ปัจจัยภายใน 
ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั   

  ในเขตเมือง 72.28 19.71 

  ในเขตชนบท 81.80 21.51 

 การท างาน   

  มีงานท า 77.36 19.18 

  ไม่มีงานท า 76.57 21.86 

 ภารกิจทางสงัคมและศาสนา   

  มีการปฏิบติันอ้ย 75.61 21.39 

  มีการปฏิบติัปานกลาง 75.89 20.03 

  มีการปฏิบติัมาก 81.78 20.80 

ปัจจัยภายใน   

 ภาวะสุขภาพกาย   

  ปานกลาง/ แย ่ และแยม่าก 55.45 30.12 

  ดี 67.50 23.13 

  ดีมาก 80.78 18.53 

 ภาวะทางอารมณ์   

  ปานกลาง/ แย ่ และแยม่าก 57.06 32.80 

  ดี 74.41 20.23 

  ดีมาก 80.06 18.77 

  รวม 76.80 21.11 
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จากตาราง 4.5 โดยรวม พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 

79.44 รองลงมาคือเป็นหมา้ยมีค่าเฉล่ียความสุข 75.15 และหยา่/ แยกกนัอยูมี่ค่าเฉล่ียความสุขนอ้ย

ท่ีสุดคือ 65.81 ผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตยล์ะคร้ัง มีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 80.87 

รองลงมาคือ มีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียความสุข 78.60 นอกจากน้ี

ผูสู้งอายท่ีุไม่ไดพ้บปะติดต่อกบับุตรเลย มีค่าเฉล่ียความสุขในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 71.41 ส่วนใหญ่

ผูสู้งอายท่ีุอาศยัในเขตชนบทมีค่าเฉล่ียความสุขสูงกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง โดยผูท่ี้อาศยัในเขตชน

และเขตเมืองมีค่าเฉล่ียความสุข 81.80 และ 72.28 ตามล าดบั และหากพิจารณาค่าเฉล่ียความสุขดา้น

การท างาน จะเห็นไดว้่าผูสู้งอายุท่ีมีการท างานมีค่าเฉล่ียความสุขท่ีใกลเ้คียงกบัผูสู้งอายท่ีุไม่มีงาน

ท า โดยผูท่ี้มีงานท า และไม่มีงานท ามีค่าเฉล่ีย 77.36 และ 76.57 ตามล าดบั นอกจากน้ีผูสู้งอายท่ีุมี

การปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามำกจะมีค่ำเฉล่ียควำมสุขระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียควำมสุข

ถึง 81.78 ส่วนผูท่ี้มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนานอ้ย และปำนกลำงก็มีค่ำเฉล่ียควำมสุข

ใกลเ้คียงกนัคือ 75.61 และ 75.89 ตามล าดบั 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัภายใน พบว่าผูสู้งอายุท่ีมีภำวะสุขภำพกำยดีมำก มีค่ำเฉล่ียควำมสุขสูง

ท่ีสุดคือ 80.78 ส่วนผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกายดี และปานกลาง แย/่ แยม่ากจะมีค่าเฉล่ียความสุข 67.50, 

และ 55.45 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นภาวะทางอารมณ์ โดยผูสู้งอายท่ีุมีภาวะทางอารมณ์ดี

มาก จะมีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 80.06 รองลงมาคือผูสู้งอายุท่ีมีภาวะทางอารมณ์ดี มีค่าเฉล่ีย

ความสุข 74.41 และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง แย ่/แยม่าก มีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 57.06  
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ตารางที่  4.6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายจ าแนก

         ตามปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 
  

ปัจจัยภายนอก/ ปัจจัยภายใน 

ผู้สูงอายุตอนต้น ผู้สูงอายุตอนปลาย 

ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ปัจจัยภายนอก     

 สถานภาพสมรส     

  สมรส 78.61 18.84 80.90 22.10 

  หมา้ย 75.66 20.21 74.66 21.95 

  หยา่/ แยกกนัอยู ่ 67.88 21.616 59.00 32.13 

 การพบปะติดต่อกบับุตรใน 1 ปี     

  ไม่ไดพ้บกนัเลย 67.96 19.58 76.11 20.60 

  นานๆคร้ัง 77.06 21.40 77.61 25.41 

  เดือนละคร้ัง 77.50 15.11 75.00 19.12 

  สองคร้ังต่อเดือน 80.82 16.81 75.21 26.17 

  อาทิตยล์ะคร้ัง 82.70 17.90 78.75 17.73 

  2 - 3 คร้ังต่ออาทิตย ์ 73.57 20.61 78.00 20.77 

  ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 70.00 21.76 80.83 25.03 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั     

  ในเขตเมือง 71.79 18.88 73.09 21.06 

  ในเขตชนบท 82.52 19.26 80.88 24.15 

 การท างาน     

  มีงานท า 74.78 18.84 84.09 18.59 

  ไม่มีงานท า 77.63 20.22 75.33 23.65 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
  

ปัจจัยภายนอก/ ปัจจัยภายใน 

ผู้สูงอายุตอนต้น ผู้สูงอายุตอนปลาย 

ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่

ความสุข 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ภารกิจทางสงัคมและศาสนา     

  มีการปฏิบติันอ้ย 75.77 19.43 75.27 25.04 

  มีการปฏิบติัปานกลาง 76.19 19.38 75.51 21.02 

  มีการปฏิบติัมาก 82.78 21.86 81.23 20.35 

ปัจจัยภายใน     

 ภาวะสุขภาพกาย     

  ปานกลาง แย ่/แยม่าก 66.67 23.38 42.00 34.21 

  ดี 69.87 20.66 64.62 25.68 

  ดีมาก 79.09 18.84 83.44 17.76 

 ภาวะทางอารมณ์     

  ปานกลาง แย ่/แยม่าก 72.31 23.51 47.62 34.63 

  ดี 72.80 20.05 76.46 20.38 

  ดีมาก 78.69 19.16 82.42 17.91 

  รวม 76.63 19.76 77.05 22.97 

 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาปัจจยัภายนอก พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ ท่ีมีสถานภาพสมรสมี

ค่าเฉล่ียความสุขสูงถึง 78.61 รองลงมาคือผูท่ี้เป็นหมา้ยมีค่าเฉล่ียความสุข 75.66 นอกจากน้ีผูท่ี้อยา่/ 

แยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียความสุขนอ้ยท่ีสุดคือ 67.88 ผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตย์

ละคร้ัง มีค่าเฉล่ียความสุขถึง 82.70 และผูท่ี้พบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียความสุข

ใกลเ้คียงกนัคือ 80.82 โดยผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีไม่ไดพ้บปะติดต่อกบับุตร มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุดคือ 

67.96 ผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีอาศยัในเขตชนบทมีความสุขเฉล่ีย 82.52 แต่ผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองมีความสุข
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เฉล่ียเพียง 71.79 เท่านั้น ค่าเฉล่ียความสุขของผูท่ี้ไม่มีงานท าและผูท่ี้มีงานท ามีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั

คือ 77.63 และ 74.78 ตามล าดบั ดา้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา พบว่าหากมีการปฏิบติั

ภารกิจทางสังคมและศาสนามากก็จะมีค่าเฉล่ียความสุขมาก โดยผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมาก ปานกลาง 

และนอ้ย มีค่าเฉล่ียความสุข 82.78, 76.19 และ 75.77 ตามล าดบั 

ดา้นปัจจยัภายใน พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีมีภาวะสุขภาพกายดีมาก ค่าเฉล่ียความสุขจะมาก

ตามไปดว้ย โดยค่าเฉล่ียความสุขของผูท่ี้มีสุขภาพกายดีมาก ดี และปานกลางแย/่ แยม่าก คือ 79.09, 

69.87 และ 66.67 ตามล าดบั และผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก มีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 78.69 ส่วน

ผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ ดี และปานกลาง แย/่ แยม่าก มีค่าเฉล่ียความสุขลดหลัน่กนัลงมาคือ 72.80 และ 

72.31 ตามล าดบั 

ผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความสุขสูงถึง 80.90 รองลงมาคือผูท่ี้เป็น

หมา้ย และหยา่/ แยกกนัอยูก่บัคู่สมรส มีค่าเฉล่ียความสุข 74.66 และ 59.00 ตามล าดบั ดา้นการพบปะ

ติดต่อกบับุตร พบว่าผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั มีค่าเฉล่ีย

ความสุขสูงท่ีสุดถึง 80.83 รองลงมาคือผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตยล์ะคร้ัง มีค่าเฉล่ีย

ความสุข 78.75 และผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรเดือนละคร้ัง มีค่าเฉล่ียความสุข 75.00 และผูท่ี้อาศยั

ในเขตชนบทมีค่าเฉล่ียความสุขสูงกวา่ผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง โดยผูท่ี้อาศยัในเขตชนบทและเขตเมือง มี

ค่าเฉล่ียความสุข 80.88 และ 73.09 ตามล าดบั ผูท่ี้ท างานมีค่าเฉล่ียความสุขถึง 84.09 ส่วนผูท่ี้ไม่ได้

ท างานมีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 75.33 นอกจากน้ีผูท่ี้มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามาก จะมี

ค่าเฉล่ียความสุขมากเช่นกนั โดยผูท่ี้มีการปฏิบติัภารกิจทางสงัคมและศาสนามาก ปานกลาง และนอ้ย 

มีค่าเฉล่ียความสุข 81.23, 75.51 และ 75.27 ตามล าดบั 

ดา้นปัจจยัภายใน พบว่า ผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ดีมาก 

จะมีค่าเฉล่ียความสุขสูงเช่นกนั โดยผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ดีมาก มีค่าเฉล่ีย

ความสุขถึง 83.44 และ 82.42 ตามล าดบั ทั้งน้ีผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ปานกลาง 

แย/่ แยม่าก มีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 42.00 และ 47.62 ตามล าดบั 

ผูสู้งอายุตอนต้นและตอนปลาย ท่ีมีสถานภาพสมรส จะมีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือเป็นหมา้ย และอนัดบัสุดทา้ยคือหยา่/ แยกกนัอยู ่ดา้นการพบปะติดต่อกบับุตร ผูสู้งอายุ

ตอนตน้ท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตยล์ะคร้ัง และสองคร้ังต่อเดือน เป็นผูท่ี้มีค่วามสุขเฉล่ีย



67 

มากท่ีสุดคือ 82.70 และ 80.82 และผูท่ี้ไม่ได้พบปะติดต่อกับบุตร มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุดคือ 

67.96 และผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั มีค่าเฉล่ียความสุข

สูงท่ีสุดคือ 80.83 ส่วนผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตยล์ะคร้ังและ2 - 3 คร้ังต่ออาทิตยมี์ค่าเฉล่ีย

ความสุข 78.75 และ 78.00 ตามล าดบั แสดงว่าผูสู้งอายตุอนปลายส่วนใหญ่ท่ีมีความถ่ีในการพบปะ

ติดต่อกบับุตรมาก ก็จะมีความสุขมากดว้ย โดยทั้งผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายท่ีอาศยัในเขต

ชนบท ต่างมีค่าเฉล่ียความสุขท่ีสูงกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง ทั้งน้ีผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีอาศยัในเขต

ชนบทและเขตเมือง มีความสุขเฉล่ีย 82.52 และ 71.79 ผูสู้งอายตุอนปลายท่ีอาศยัในเขตชนบท และ

เขตเมืองมีค่าเฉล่ียความสุข 80.88 และ 73.09 ตามล าดบั ดา้นการท างาน ผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีมีงานท า

และไม่มีงานท ามีค่าเฉล่ียความสุข 74.78 และ 77.63 ซ่ึงแตกต่างกนัไม่มาก แต่ผูสู้งอายุตอนปลาย

พบว่าผูท่ี้มีงานท าจะมีค่าเฉล่ียความสุขมาก โดยผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีงานท ามีค่าเฉล่ียความสุขถึง 

84.09 แต่ผูท่ี้ไม่มีงานท ามีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 75.33 นอกจากน้ียงัพบว่าผูสู้งอายทุั้งสองช่วงวยัท่ีมี

การปฏิบติัภารกิจทางสงัคมและศาสนามาก มีค่าเฉล่ียความสุขมากตามไปดว้ย โดยผูสู้งอายตุอนตน้

ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามาก ปานกลาง และนอ้ย มีค่าเฉล่ียความสุข 82.78, 76.19 

และ 75.77 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัผูสู้งอายุตอนปลาย ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา

มาก ปานกลาง และนอ้ย มีค่าเฉล่ียความสุขลดหลัน่กนัลงมาคือ 81.23, 75.51 และ 75.27 ตามล าดบั  

ดา้นภาวะสุขภาพกายของทั้งสองช่วงวยั ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกายดีมาก จะมี

ค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุด ส่วนผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายท่ีมีภาวะสุขภาพกาย ปานกลาง แย ่/แยม่าก 

มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุด คือ 66.67 และ 42.00 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลาย ที

มีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง แย/่ แยม่าก มีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 72.31 และ 47.62 ตามล าดบั 
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4.5  อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุข
ของผู้สูงอาย ุ 
 

การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในที่มีต่อความสุขของ
ผูสู้งอายุโดยรวม ผูสู้งอายุตอนตน้ และผูสู้งอายตุอนปลาย ทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ
อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ตาม Path 
diagram ที่ไดน้ าเสนอไปแลว้ในบทท่ี 2 นั้น ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ซ่ึงพบว่าผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัมี
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี            
(     = 0.819, p-value = 0.664, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, TLI= 1.070, CFI = 1.000 และ 
CMIN/DF = 0.410) ผลการวิเคราะห์แสดงไวใ้นภาพท่ี 4.1  

2
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ภาพที ่4.1 ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) ของโมเดลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัทั้ง 8 ขอ้ 
หมายเหตุ  * p-value< 0.10, ** p-value< 0.05, *** p-value<0.01 
 

P36 = -0.01 

P24 = 0.05 

P34 = 0.13*** 

P28 = 0.03 

P38 = 0.12*** 

P26 = 0.08* 

P25 = 0.09** 

P37 = 0.16*** 

P16 = -0.22*** 

P23 = 0.20*** 
P14 = 0.09** 

P13 = 0.25*** 

P12 = 0.18*** 
P18 = 0.12*** 

การพบปะติดต่อกบับุตร (V5) 

สถานภาพปัจจุบนัสมรส (V4) 

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (V6) 

มีงานท า (V7) 

ภาวะทางอารมณ์ (V2) 

ภาวะสุขภาพกาย (V3) 

ความสุข (V1) 

ภารกิจทางสงัคมและศาสนา (V8) 

P15 = 0.01 

P17 = 0.01 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1: สถานภาพสมรส มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มโดยผา่น

ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมี

ความสุขมากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพ หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ 

ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม อิทธิพลทางออ้ม

ผ่านภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ โดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมีความสุขมากกว่าผูท่ี้เป็น

หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายท่านท่ี

ระบุว่าผูท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีภาวะสุขภาพจิตแตกต่างกัน (สุนันทา คุม้เพชร, 

2545:96-97) การหย่าร้างจากคู่สมรส การแยกกนัอยู่กบัคู่สมรส การเป็หมา้ย ท าให้ความสุขลดลง 

(Layard, 2005: 79-80) และการท่ีมีสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี หรือครอบครัวให้เวลาแก่กนั

เพียงพอจะท าใหมี้ความสุข (ประเวศ วะสี และคณะ, 2551: 18; 2551: 62; รศรินทร์ เกรย ์และคณะ, 

2553; 61-62) สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2005: 79-80) ท่ีพบว่าผูท่ี้มีสถานภาพสมรส

จะมีสุขภาพท่ีดีกว่าสถานภาพอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเพราะผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสจะมีคู่ชีวิตหรือ

ลูกหลานดูแลเอาใจใส่ดา้นสุขภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงพบว่าสุขภาพกายและความสุขมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวก (รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554: บทคดัยอ่) ทั้งน้ีผูสู้งอายท่ีุมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรงจะมีภาวะทางอารมณ์ท่ีเป็นปกติดว้ย (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2531:29) 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Layard (2005: 216-217) ท่ีพบว่าถา้มีความรู้สึกเชิงบวก

หรือกล่าวไดว้่ามีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีจะท าให้มีความสุขเพิ่มข้ึน เพราะผูท่ี้อาศยัอยู่กบัคู่สมรส ก็

ย่อมตอ้งร่วมทุกขร่์วมสุขกนัมานาน มีความผกูพนั รวมถึงมีการให้ค  าปรึกษาให้ก าลงัใจแก่กนัท า

ให้มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีข้ึน ซ่ึงการมีสถานภาพสมรส ก็คือการมีสัมพนัธภาพในครอบครัวที่ดี 

และท าให้ผูสู้งอายุมีอารมณ์มัน่คง รู้สึกอบอุ่น มีก าลงัใจในการต่อสู้กบัปัญหาและปรับตวัในดา้น

ต่างๆอีกดว้ย (ชุติไกร ตนัติชยัวนิช, 2551: 98) 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2: การพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

การพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลเชิงบวกทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผา่น

ภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัเพียงบางส่วน ท่ีว่าการพบปะติดต่อกบับุตร มี

อิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ จะเห็นว่าสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัท่ีพบว่าการเยี่ยมเยียนจากบุตร จะท าให้ผูสู้งอายุมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีการพบปะ

ติดต่อกบับุตรจะท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตนเองไม่ถูกทอดท้ิงนัน่เอง  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3: เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบั

ความสุขของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองมีความสุขน้อยกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตชนบท โดย

อิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 

เขตท่ีอยู่อาศัย มีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อระดับความสุขของผูสู้งอายุ โดย

อิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ (ไม่ผา่นภาวะสุขภาพกาย) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ

วิจยัเพียงบางส่วน ท่ีว่าเขตท่ีอยูอ่าศยั มีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีวา่ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของผูอ้ยูอ่าศยัในเชิงลบ 

(ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 1-19) อาจเป็นเพราะเขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ี

ผู ้สูงอายุจะต้องประสบพบเจอ ในการด า เนินชีวิตแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะสังคม 

สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ซ่ึงส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมายอ่มส่งผลต่ออารมณ์ได ้จึงท าให้เขตท่ีอยูอ่าศยัมีอิทธิพล

ต่อภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ี พบว่าเขตท่ีอยู่อาศยัไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุข ผ่านภาวะ

สุขภาพกาย ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2533) อาจเป็นเพราะ

ปัจจุบนัเขตชนบทมีความเจริญทางดา้นการแพทยม์ากข้ึนกวา่ในอดีต ตวัอยา่งเช่น อตัราการตายของ

เดก็ทารกแรกเกิดในเขตชนบทมีอตัราท่ีลดลง (เกรียงศกัด์ิ วชัรนุกลูเกียรติ, 2555) จนอาจท าใหเ้ขตท่ี

อยูอ่าศยัไม่มีผลต่อภาวะสุขภาพกาย 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4: การท างาน มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้ท างานมีความสุขมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้ท างาน โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะ

สุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ 

 การท างาน มีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผา่นภาวะสุขภาพกายและ

ภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัเพียงบางส่วน ท่ีว่าการท างาน มีอิทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผลของการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่า 

การท างานมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพ และผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

ดา้นต่างๆมามาก โดยหากเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีดว้ยแลว้ก็ตอ้งการท างานหรือท าประโยชน์ใหส้ังคมอยู ่

(กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ซ่ึงจากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นผูมี้สุขภาพดี
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มาก ดังนั้ นจึงอาจต้องการท างาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีว่าผูสู้งอายุท่ีมีร่างกาย

แขง็แรงจะไม่พบความผดิปกติทางดา้นอารมณ์ (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2531: 29)  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5: ภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะสุขภาพกายและภาวะทาง

อารมณ์ 

ภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอายุ โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) ท่ีว่า "ถา้บุคคลใดมี

กิจกรรมมากอย่าง จะสามารถปรับตวัไดม้ากข้ึนเท่านั้น และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง ท าให้เกิด

ความสุขในการด าเนินชีวิตต่อไป" ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผูสู้งอายุไดพ้ฒันาส่วนต่างๆของ

ร่างกายให้สมวยั (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ดงันั้นการเขา้ร่วมกิจกรรมจึงมีอิทธิพลต่อภาวะ

สุขภาพกาย และความสุข รวมถึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมมีความสัมพนัธ์เชิง

บวก และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขของผูสู้งอายุ (รักษพล สนิทยา และวิรา

ภรณ์ โพธิศิริ, 2554: 189-190; สุนนัทา คุม้เพชร, 2545: 124; มนพทัธ์ อารัมภว์ิโรจน์ และคณะ, 2554: 

196-206 ) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Markides and Martin (1979: 86-93) ซ่ึงพบว่า การเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆในการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะสุขภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัท่ีว่าผูสู้งอายุท่ีมีร่างกายแข็งแรงจะมีภาวะทางอารมณ์ท่ีเป็นปกติดว้ย (บรรลุ ศิริพานิช 

และคณะ, 2531:29)  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6: ภาวะสุขภาพกาย มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

ภาวะสุขภาพกาย มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ
โดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ท่ีพบว่าสุขภาพกายและความสุขมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ 
โพธิศิริ, 2554: บทคดัย่อ) ผูท่ี้ไม่มีโรคประจ าตวัมีความสุขมากกว่าผูท่ี้มีโรคประจ าตวั (ชินัณ 
บุญเรืองรัตน์, 2551: บทคดัย่อ) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าผูสู้งอายุท่ีมีร่างกายแข็งแรงจะ
มีภาวะทางอารมณ์ท่ีเป็นปกติดว้ย (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2531:29) ซ่ึงจากทฤษฎีการเส่ือม
และการถดถอย (Wear and Tear Theory) กล่าววา่ ร่างกายจะเส่ือมลงเม่ืออายมุากข้ึน และเม่ืออวยัวะ
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ภายในร่างกายเส่ือมลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากกายและจิตมี
ความสัมพนัธ์กนั เม่ือร่างกายไม่แขง็แรง ย่อมส่งผลต่อจิตใจ ท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่าตนเป็นภาระได้
(กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.; ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 11-24) ดงันั้นภาวะสุขภาพกายจึง มี
อิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของรสรินทร์ เกรย ์และคณะ (2549: 5) ท่ีพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพแตกต่างกนั มี
ระดบัความสุขแตกต่างกนั ซ่ึงผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพดีท่ีสุด และสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
ไดด้ว้ยตนเอง จะมีระดบัความสุขมากท่ีสุด 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่  7: ภาวะทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอาย ุ 

ภาวะทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าความรู้สึกในเชิงบวกหรือการมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดี

จะท าใหมี้ความสุขเพิ่มข้ึนนัน่เอง (Layard, 2005: 216-217) 

 

 จากภาพท่ี 4.1 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ระหว่าง
โมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของผูสู้งอายุ โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดลตามสมมติฐานของ  

        ผูสู้งอาย ุ

 

ค่าสถติ ิ เกณฑ์พจิารณา โมเดลตาม

สมมติฐาน 

โมเดล 

สุดท้าย 

ค่า Chi-square (      )     p-value > 0.05 0.819 2.757 

ค่า p-value p-value > 0.05 0.664 0.907 

ค่า Root Mean Square Error of 

Approzimation (RMSEA) 

ค่าท่ีเขา้ใกล ้0 ดีท่ีสุด 0.000 0.000 

ค่า Goodness of Fit Index (GFI) ระหวา่ง 0 ถึง 1ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 

แสดงวา่เป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 

1.000 0.999 

ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ค่าดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบัท่ี

โมเดลควรจะถูกยอมรับ 

1.070 1.072 

ค่า Comparative Fit Index CFI) ค่าดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบัท่ี

โมเดลควรจะถูกยอมรับ 

1.000 1.000 

ค่า Chi-square statistic comparing 

the tested model and the 

independent model with the 

saturated model (CMIN/DF) 

ค่าท่ีนอ้ยกวา่ 3 จะเป็นค่าท่ีดี ค่าท่ี

เขา้ใกล ้1 จะเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 

0.410 0.394 

ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ค่าท่ีไดไ้ม่ควรเกิน +0.8 < 0.8 < 0.8 

ค่า Standardized residual 

covariance 

ค่าความคลาดเคล่ือนระหวา่งคู่

ตวัแปร ≤ +2 และ -2 

≤ +2, -2 ≤ +2, -2 

 

 

 

2
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

 

ค่าสถิต ิ เกณฑ์พจิารณา โมเดลตาม

สมมติฐาน 

โมเดล 

สุดท้าย 

Residual covariance ควร = 0 ≠ 0 จ านวน  

9 คู่ 

≠ 0 จ านวน  

13 คู่ 

Square multiple 

correlation (      ) 

- 0.20 0.19 

หมายเหตุ: เกณฑพ์ิจารณา อา้งอิงจาก กริช แรงสูงเนิน (2554: 77) 

 
จากภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.7 พบว่าโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืน

ระหว่างโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในระดบัดีดงัท่ีไดก้ล่าว

มาแลว้  แต่พบว่ามีบางเส้นทาง (path) ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทางผูว้ิจยัจึงไดท้  าการปรับโมเดล 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Standardized path coefficient) หรือค่าอิทธิพลเชิง

สาเหตุ มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.8 

 

 

R2    
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ภาพที ่4.2  ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) ของโมเดลท่ีปรับแลว้ของผูสู้งอายโุดยรวม 

หมายเหตุ  * p-value< 0.10, ** p-value< 0.05, *** p-value<0.01 
 

P16 = -0.22*** 
P38 = 0.12*** 

P34 = 0.13*** 

P23 = 0.20*** 
P14 = 0.09** 

P13 = 0.25*** 

P26 = -0.08* 

P25 = 0.09** 

P37 = 0.16*** 

P12 = 0.18*** 

P18 = 0.12*** 

การพบปะติดต่อกบับุตร (V5) 

สถานภาพปัจจุบนัสมรส (V4) 

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (V6) 

มีงานท า (V7) 

ภาวะทางอารมณ์ (V2) 

ภาวะสุขภาพกาย (V3) 

ความสุข (V1) 

ภารกิจทางสงัคมและศาสนา (V8) 
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ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพล
       ต่อความสุขของผูสู้งอาย ุ
 

ตัวแปร 
อทิธิพล

โดยรวม 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อม  

รวม ภาวะ

สุขภาพกาย 

ภาวะทาง

อารมณ์ 

ความสุข      

 ปัจจัยภายนอก      

 สถานภาพสมรส 0.13 0.09 0.04 0.03 0.01 

 การพบปะติดต่อกบับุตร 0.02 - 0.02 - 0.02 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั -0.23 -0.22 -0.01 - -0.01 

 การท างาน 0.05 - 0.05 0.04 0.01 

 ภารกิจทางสังคมและศาสนา 0.16 0.12 0.04 0.03 0.01 

 ปัจจัยภายใน      

 ภาวะสุขภาพกาย 0.29 0.25 0.04 - 0.04 

 ภาวะทางอารมณ์ 0.18 0.18 - - - 

 
 จากโมเดลท่ีปรับแลว้ และน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) 
ดงัภาพท่ี 4.2 มาค านวณอิทธิพลโดยรวมของทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อระดบัความสุข
โดยรวมของผูสู้งอาย ุดงัตารางท่ี 4.8 จะเห็นไดว้า่ 
 ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ สถานภาพสมรส เขตท่ีอยูอ่าศยั และเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจ
ทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลต่อระดับความสุขทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่วนความถ่ีในการ
พบปะติดต่อกบับุตรและการท างานมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขทางออ้มเพียงอยา่งเดียว และปัจจยั
ภายนอกและภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายไุดร้้อยละ19 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุมากท่ีสุดคือ เขตท่ีอยู่
อาศยั (-0.23) โดยผูสู้งอายท่ีุอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกวา่ผูท่ี้อยูใ่นเขตชนบท ท่ีมีความส าคญั
รองลงมาคือ เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา (0.16) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กับความสุข โดยผู ้สูงอายุท่ี มีการท ากิจกรรมมากก็จะมีความสุขมากตามไปด้วย และท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กับความสุขในระดับท่ีใกล้เคียงกับการปฏิบัติภารกิจทางสังคมและศาสนาคือ 
สถานภาพสมรส (0.13) โดยผูสู้งอายุท่ีอยูก่บัคู่สมรสมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย หย่า 
หรือแยกกนัอยูก่บัคู่สมรส นอกจากน้ียงัพบว่าอิทธิพลท่ีมีต่อความสุขของตวัแปรทั้ง 3 ดงักล่าวมาน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงมากกวา่ทางออ้ม 

ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเหลืออีก 2 ตวั คือความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตรและการท างาน

ของผูสู้งอายุ มีอิทธิพลต่อความสุขทางออ้ม โดยความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลต่อ

ความสุขโดยผา่นภาวะทางอารมณ์ (0.02) ในขณะท่ีการท างานมีผลต่อความสุขโดยผ่านทางภาวะ

สุขภาพกาย (0.04) และผา่นภาวะทางอารมณ์ (0.01) อยา่งไรกดี็ทิศทางของความสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปรทั้งสองกบัความสุขก็เป็นไปในทิศทางท่ีคาดไว ้คือผูสู้งอายุท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรบ่อย

กว่าก็จะมีความสุขมากกว่า และผูสู้งอายท่ีุท างานเม่ือเทียบกบัท่ีไม่ไดท้  างานก็จะมีความสุขมากกว่า

เช่นกนั 

ปัจจยัภายใน ผลการศึกษพบว่าโดยรวมภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่า

ภาวะทางอารมณ์ (0.29 และ 0.18 ตามล าดบั)  และถา้พิจารณาในรายละเอียดยงัพบอีกว่าอิทธิพล

ของภาวะสุขภาพกายท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายนุั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.25) ส่วนนอ้ย 

(0.04) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกท่ีมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อระดับความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านทางภาวะสุขภาพกายมากท่ีสุด คือ 

สถานภาพการท างาน (0.04)  ส่วนสถานภาพสมรสและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและ

ศาสนาพบว่ามีอิทธิพลต่อระดบัความสุขโดยผ่านสุขภาพกายในระดบัพอๆกนั (0.03) และปัจจยั

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผา่นภาวะทางอารมณ์มากท่ีสุด คือ 

ความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตร (0.02)  

 อา้งอิงจากผลการศึกษาท่ีปรากฎในตอนตน้ พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีมีอายุมากข้ึนจะมี
ระดบัความสุขท่ีเพิ่มข้ึน แตกต่างจากผูสู้งอายุตอนปลายท่ีมีอายมุากข้ึน จะมีระดบัความสุขท่ีลดลง 
นอกจากน้ีผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากข้ึนมีทั้งความเส่ือมถอยและการเปล่ียนแปลงหลายๆดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้ นทางผูว้ิจัยจึงท าการแยกศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขของผูสู้งอายุตอนต้นและตอนปลาย ซ่ึงผลท่ีได้พบว่า กระบวนการท่ีปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุแต่ละช่วงวยันั้ นมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3  ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) ของโมเดลท่ีปรับแลว้ของผูสู้งอายตุอนตน้ 

หมายเหตุ  * p-value< 0.10, ** p-value< 0.05, *** p-value<0.01 
 

P37 = 0.11** 
การพบปะติดต่อกบับุตร (V5) 

สถานภาพปัจจุบนัสมรส (V4) 

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (V6) 

มีงานท า (V7) ภาวะทางอารมณ์ (V2) 

ภาวะสุขภาพกาย (V3) 

ความสุข (V1) 

P34 = 0.12** 

P13 = 0.22*** 

P25 = 0.10* 
P16 = -0.28*** 

P12 = 0.09* 
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ตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพล
       ต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ 
 

ตัวแปร 

อทิธิพล

โดยรวม 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อม  

รวม ภาวะ

สุขภาพกาย 

ภาวะทาง

อารมณ์ 

ความสุข      

 ปัจจัยภายนอก      

 สถานภาพสมรส 0.03 - 0.03 0.03 - 

 การพบปะติดต่อกบับุตร 0.01 - 0.01 - 0.01 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั -0.28 -0.28 - - - 

 การท างาน 0.02 - 0.02 0.02 - 

 ภารกิจทางสังคมและศาสนา - - - - - 

 ปัจจัยภายใน      

 ภาวะสุขภาพกาย 0.22 0.22 - - - 

 ภาวะทางอารมณ์ 0.09 0.09 - - - 

 
 จากโมเดลท่ีปรับแลว้ และน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) 
ดังภาพท่ี 4.3 มาค านวณอิทธิพลโดยรวมของทั้ งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อระดับ
ความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ ดงัตารางท่ี 4.9 จะเห็นไดว้า่ 
 ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพลทางตรงต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ
เพียงอยา่งเดียว ส่วนสถานภาพสมรส สถานภาพการท างาน และการพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อควาสุขเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั แต่ภารกิจทางสงัคมและศาสนากลบัพบว่าไม่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้เลย และปัจจยัภายนอกและภายใน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายุได้ร้อยละ14 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้มากท่ีสุดคือ เขต
ท่ีอยู่อาศยั (-0.28) โดยผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตเมืองมีความสุขน้อยกว่าผูท่ี้อยู่ในเขตชนบท ส่วน
สถานภาพสมรส การท างาน และการพบปะติดต่อกบับุตรมีเพียงอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุข 
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โดยสถานภาพสมรสและการท างานมีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย (0.03 และ 0.02 ตามล าดบั) 
และการพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ (0.01) อยา่งไรก็ตามผูสู้งอายท่ีุอยู่
กบัคู่สมรสมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู่กบัคู่สมรส ผูสู้งอายุท่ีมีการ
ท างานเม่ือเทียบกบัไม่มีงานท าก็จะมีความสุขมากกว่า และผูสู้งอายุท่ีมีการพบปะติดต่อกบับุตรบ่อย
กวา่กจ็ะมีระดบัความสุขมากเช่นกนั  

ดา้นปัจจยัภายใน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่า

ภาวะทางอารมณ์ (0.22 และ 0.09 ตามล าดบั) ทั้งน้ีอิทธิพลดงักล่าวเป็นอิทธิพลทางตรงเพียงอยา่งเดียว 

นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่าปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุโดยผ่านทาง

ภาวะสุขภาพกายมากท่ีสุด คือ สถานภาพสมรส (0.03) ส่วนการท างานพบวา่มีอิทธิพลต่อระดบัความสุข

โดยผา่นภาวะสุขภาพกาย (0.02) และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ

โดยผา่นภาวะทางอารมณ์ คือ ความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตร (0.01)  

นอกจากน้ีปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนปลาย มี
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.4  
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ภาพที ่4.4  ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) ของโมเดลท่ีปรับแลว้ของผูสู้งอายตุอนปลาย 

หมายเหตุ  * p-value< 0.10, ** p-value< 0.05, *** p-value<0.01 
 

P37 = 0.15** 

สถานภาพปัจจุบนัสมรส (V4) 

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (V5) 

มีงานท า (V6) 

ภาวะทางอารมณ์ (V2) 

ภาวะสุขภาพกาย (V3) 

ความสุข (V1) 

ภารกิจทางสงัคมและศาสนา (V7) 

P34 = 0.12* 

P13 = 0.28*** 

P12 = 0.28*** 

P36 = 0.18*** P15 = -0.13** 

P23 = 0.33*** 

P16 = 0.14** 

P17 = 0.13** 



83 

ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพล
         ต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนปลาย 
 

ตัวแปร 

อทิธิพล

โดยรวม 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อม  

รวม ภาวะ

สุขภาพกาย 

ภาวะทาง

อารมณ์ 

ความสุข      

 ปัจจัยภายนอก      

 สถานภาพสมรส 0.04 - 0.04 0.03 0.01 

 การพบปะติดต่อกบับุตร - - - - - 

 เขตท่ีอยูอ่าศยั -0.13 -0.13 - - - 

 การท างาน 0.21 0.14 0.07 0.05 0.02 

 ภารกิจทางสังคมและศาสนา 0.18 0.13 0.05 0.04 0.01 

 ปัจจัยภายใน      

 ภาวะสุขภาพกาย 0.37 0.28 0.09 - 0.09 

 ภาวะทางอารมณ์ 0.28 0.28 - - - 

 
 จากโมเดลท่ีปรับแลว้ และน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized path coefficients) 
ดังภาพท่ี 4.4 มาค านวณอิทธิพลโดยรวมของทั้ งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อระดับ
ความสุขของผูสู้งอายตุอนปลาย ดงัตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดว้า่ 
 ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ การท างานและภารกิจทางสงัคมและศาสนา มีอิทธิพลต่อความสุข
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่วนเขตท่ีอยูอ่าศยัมีอิทธิพลทางตรงเพียงอยา่งเดียว และสถานภาพสมรส 
มีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั และปัจจยัภายนอกและภายในสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายุไดร้้อยละ  28 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุตอนปลายมากท่ีสุดคือ 
การท างาน (0.21) โดยผูสู้งอายุท่ีท างานเม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุท่ีไม่ไดท้  างานมีความสุขมากกว่า 
รองลงมาคือ เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา (0.18) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความสุข โดยผูสู้งอายท่ีุมีการท ากิจกรรมมากก็จะมีความสุขมากตามไปดว้ย นอกจากน้ียงัพบว่า
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อิทธิพลท่ีมีต่อความสุขของตวัแปรทั้ง 2 ดงักล่าวมาน้ี ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงมากกว่า
ทางออ้ม 

ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเหลืออีก 2 ตวั คือเขตท่ีอยู่อาศยัและสถานภาพสมรส พบว่าเขตท่ีอยู่

อาศยัมีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว (-0.13) ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ความสุข โดยผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ (0.03 และ 0.01 ตามล าดบั) อยา่งไรกต็าม

ทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสองกบัความสุขก็เป็นไปในทิศทางท่ีคาดไว ้คือผูสู้งอายุ

ท่ีอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกว่าผูท่ี้อยู่ในเขตชนบท และผูสู้งอายุท่ีอยูใ่นสถานภาพสมรสเม่ือ

เทียบกบัสถานภาพหมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยูก่จ็ะมีความสุขมากกวา่เช่นกนั 

ดา้นปัจจยัภายใน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่า

ภาวะทางอารมณ์ (0.37 และ 0.28 ตามล าดบั)  และถา้พิจารณาในรายละเอียดยงัพบอีกว่าอิทธิพลของ

ภาวะสุขภาพกายท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.28) ส่วนน้อย 

(0.09) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่าปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านทางภาวะสุขภาพกายมากที่สุด คือ สถานภาพ

การท างาน (0.05) ส่วนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา และสถานภาพสมรส

พบว่ามีอิทธิพลต่อระดบัความสุขโดยผ่านสุขภาพกาย (0.04 และ0.03 ตามล าดบั) และปัจจยั

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านภาวะทางอารมณ์มากท่ีสุด 

คือ การท างาน (0.02)  

จากผลการศึกษาแยกระหว่างอิทธิพลของปัจจยัภายนอก/ ปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ

ผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลาย ดงันั้นสามารถสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8 ไดว้า่ 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 8: อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ
ผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบวา่ อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ

ตอนตน้ และตอนปลายมีอิทธิพลของกระบวนการท่ีแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะผูสู้งอายแุต่ละช่วงวยั มีความเส่ือมถอยทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงมีอิทธิพลของกระบวนการทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีแตกต่างกนั 

 ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม คือปัจจยัทั้ง 
เจด็ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส การพบปะติดต่อกบับุตร เขตท่ีอยูอ่าศยั การท างาน ภารกิจทางสังคมและ
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ศาสนา ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ีโดยรวมปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ี
มีอิทธิพลต่อความสุขของทั้งผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย คือ สถานภาพสมรส, เขตท่ีอยู่อาศยั, 
การท างาน, ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ แต่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุ
ตอนตน้เพียงอย่างเดียวคือ การพบปะติดต่อกบับุตร ส่วนภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลต่อ
ความสุขของผูสู้งอายตุอนปลายเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั 
 ถา้พิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกของผูสู้งอายุโดยรวม 
ตอนตน้ และตอนปลายพบวา่ ภาวะสุขภาพกาย (0.29), เขตท่ีอยูอ่าศยั (-0.23) และ ภาวะทางอารมณ์ 
(0.18) มีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ส่วนปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุตอนต้นมากท่ีสุดคือ เขตท่ีอยู่อาศัย (-0.28) 
รองลงมาคือ ภาวะสุขภาพกาย (0.22) และอนัดบัสุดทา้ยคือภาวะทางอารมณ์ (0.09) ส าหรับผูสู้งอายุ
ตอนปลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุด คือ ภาวะสุขภาพกาย (0.37) รองลงมาคือภาวะทาง
อารมณ์ (0.28) และการท างาน (0.21) เป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สองในสามส่วนของปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม ตอนตน้และตอนปลายมากท่ีสุด คือปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

"อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ” เป็นการศึกษาเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใชข้อ้มูลจากโครงการส ารวจและศึกษาสุขภาพ การสูงอาย ุและการ

เกษียณในประเทศไทยโดยการใชต้วัอยา่งซ ้ า (Panel Survey And Study on Health, Aging and 

Retirement in Thailand) จากโครงการ HART เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีการใช้

แผนการสุ่มแบบแบ่งชั้นสามขั้น (Three stage Stratified Random Sampling)โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 

1) ศึกษาระดบัความสุขโดยรวมของผูสู้งอายุ และเปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้ 

และตอนปลาย 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอาย ุ

โดยใชก้ารวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อท าความเขา้ใจกบักระบวนการท่ีปัจจยัต่างๆมีอิทธิพลต่อความสุข

ของผูสู้งอาย ุ

ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัความสุขของผูสู้งอายุทั้งชายและหญิงท่ีมี

อาย ุ60 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส หมา้ย หยา่ แยกกนัอยู ่และมีบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงในท่ีน้ีจะ

เป็นการศึกษาความสุขของผูสู้งอายุ ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ

ขอนแก่น ไดต้วัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 550 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มีการใช้การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อหาปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 5.4  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1.1  คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้สูงอายุ 
ผูสู้งอายตุอนตน้ เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 66.00  มีอายรุะหว่าง 60 – 64 ปีและ 65 – 69 ปี 

ร้อยละ 58.30 และ 41.70 ตามล าดบั อายเุฉล่ีย 64.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 โดยมีสถานภาพ
สมรสถึงร้อยละ 59.50 เป็นหมา้ยร้อยละ 30.40 และหยา่หรือแยกกนัอยูมี่สัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ
ร้อยละ 10.10 ดา้นการศึกษา พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 67.80 
รองลงมาคือมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือสูงกว่าร้อยละ 26.10 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้รียน มีสัดส่วนท่ี
นอ้ยท่ีสุดเป็น คือร้อยละ 6.10 นอกจากน้ีสดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุอาศยัในเขตเมืองมีมากกว่าผูท่ี้อาศยัใน
เชนชนบท  

ผูสู้งอายตุอนปลาย ร้อยละ 58.00 เป็นเพศหญิง โดยคร่ึงหน่ึงมีอายรุะหว่าง 70 – 74 ปี ส่วน
ผูท่ี้มีอาย ุ75 – 79 ปีและ 80 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 26.80 และ 24.10 ตามล าดบั 
อายเุฉล่ีย 76.82 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.22 และสดัส่วนของผูท่ี้มีสถานภาพสมรส และเป็นหมา้ยกมี็
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 49.60 และ 46.00 ส่วนหยา่/ แยกกนัอยูมี่เพียงร้อยละ 4.50 ดา้น
การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 80.80 ส่วนร้อยละ 
9.40, 8.90 และ 0.90 เป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือสูงกว่า, ไม่ไดเ้รียน และอ่ืนๆ เช่น 
เปรียญธรรม 3 และครูพิเศษ นอกจากน้ียงัพบว่าผูสู้งอายตุอนปลายท่ีอาศยัในเขตเมืองและชนบทมี
สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 49.10 และ 50.90 ตามล าดบั 

โดยรวมผูสู้งอายุซ่ึงเป็นหน่วยตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีผูช้ายน้อยกว่าผูห้ญิง โดยเป็น
ผูห้ญิงร้อยละ 62.70 มีอายเุฉล่ียเท่ากบั 69.27 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.47 ซ่ึงถือว่าโดยเฉล่ียอยูใ่น
วยัผูสู้งอายตุอนปลาย เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 60 – 64 ปีในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 34.50 และผูท่ี้มีอาย ุ
80 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดเพียวร้อยละ 9.80 มากกว่าคร่ึงเป็นผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ดา้น
การศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 73.10 และจบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาหรือสูงกวา่ร้อยละ 19.30 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้รียน และอ่ืนๆเช่น เปรียญธรรม 3 
และจบครูพิเศษ มีเพียงร้อยละ 7.30 และ 0.40 ตามล าดบั ส่วนดา้นเขตท่ีอยูอ่าศยั พบว่าสัดส่วนของ
ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมากกว่าชนบทเลก็นอ้ย โดยผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองและชนบทมีร้อยละ 
52.50 และ 47.50 ตามล าดบั 
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 5.1.2  ระดับความสุขของผู้สูงอายุ 
 ผูสู้งอายโุดยรวม มีความสุขระดบัมากในสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 74.20 มีความสุขปานกลาง

ร้อยละ 18.70 และมีความสุขนอ้ยเพียงร้อยละ 7.10  

 ผูสู้งอายตุอนตน้เป็นผูท่ี้มีความสุขระดบัมาก ร้อยละ 73.00 และผูสู้งอายตุอนปลายมีความสุข

ระดบัมาก ร้อยละ 75.90 ผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 60 - 64 ปีและ 65 - 69 ปี มีความสุขระดบัมาก

ร้อยละ 71.10  และ 75.70  ตามล าดบั ส่วนผูสู้งอายตุอนปลายท่ีมีอายรุะหวา่ง 70 - 74 ปี, 75 - 79 ปี และ 

80 ปีข้ึนไป มีสดัส่วนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั คือร้อยละ 80. 00, 73.30 และ 70.40 ตามล าดบั 

 เม่ือพิจารณาระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย พบว่า ผูสู้งอายทุั้งสองช่วง

วยัมีความสุขมาก ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด โดยผูสู้งอายุตอนตน้มีความสุขระดบัมากในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่ผูสู้งอายตุอนปลาย นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีมีอายรุะหว่าง 

60 - 64 ปีและ 65 - 69 ปี พบว่าผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 60 - 64 ปี มีสัดส่วนของความสุขระดบัมากในระดบั

ท่ีต ่ากว่าผูท่ี้มีอาย ุ65 - 69 ปี นอกจากน้ีหากเปรียบเทียบระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนปลายในแต่

ละช่วงอาย ุพบวา่ เม่ืออายมุากข้ึนผูสู้งอายจุะมีสดัส่วนของความสุขระดบัมากลดลง 

 ผูสู้งอายุเพศชายมีความสุขระดบัมากในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเพศหญิง ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมี

ความสุขระดบัมาก ถึงร้อยละ 80.70  ผูท่ี้เป็นหมา้ย และหยา่/ แยกกนัอยู ่มีระดบัความสุขมากเพียง

ร้อยละ 69.30 และ 51.20 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ผูท่ี้จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาหรือสูงกว่ามี

ความสุขระดบัมาก ร้อยละ 80.20 และผูท่ี้ไม่ไดเ้รียน มีความสุขระดบัมากในสัดส่วนท่ีต ่าท่ีสุดเพียง

ร้อยละ 62.50 ผูท่ี้อาศยัในเขตชนบทมีความสุขระดบัมากในสัดส่วนท่ีมากกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง 

ซ่ึงผูท่ี้อาศยัในชนบท และเมืองมีความสุขระดบัมาก ร้อยละ 81.60 และ 67.50 ตามล าดบั  

 
5.1.3  คุณลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของผู้สูงอายุ  

 ปัจจยัภายนอกท่ีใชใ้นการศึกษามี 5 ปัจจยั คือ สถานภาพสมรส การพบปะติดต่อกบับุตร 

เขตท่ีอยูอ่าศยั การท างาน และภารกิจทางสงัคมและศาสนา โดยปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส และเขต

ท่ีอยูอ่าศยัไดน้ าเสนอไปแลว้ จึงขอน าเสนอปัจจยัภายนอกท่ีเหลือ ไดแ้ก่ การพบปะติดต่อกบับุตรซ่ึง

ถือว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวอย่างหน่ึง ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมผูสู้งอายุมี

การพบปะติดต่อกบับุตรนานๆคร้ัง ในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 32.00 ล าดบัท่ีสองและสามคือมีการ

พบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน และไม่ไดพ้บกนัเลย ร้อยละ 22.00 และ 15.50 ตามล าดบั 
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นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัอยา่งท่ีศึกษามีการพบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั และ 2 - 3 คร้ังต่อ

อาทิตย ์เพียงร้อยละ 5.80 และ 5.30 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียของการพบปะติดต่อกบับุตร 2.23 (โดยเฉล่ียมี

การพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.73 โดยเป็นผูท่ี้ไม่มีงานท าถึงร้อย

ละ 71.10 และมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาในระดบันอ้ยถึงร้อยละ 61.30 (มีการปฏิบติั

ภารกิจทางสังคมและศาสนานอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อสัปดาห์) มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา

เฉล่ีย 37.76 (มีการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 28.53 

 ดา้นปัจจยัภายใน ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายมีุภาวะสุขภาพกายดีมากมีถึงร้อยละ 71.80 ส่วน

นอ้ยท่ีมีภาวะสุขภาพกายดี และปานกลาง แย/่ แยม่าก ร้อยละ 26.20 และ 2.00 ตามล าดบั ค่าเฉล่ียของ

ภาวะสุขภาพกาย 4.69 (มีสุขภาพกายระดบัดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 ส่วนภาวะทางอารมณ์ก็

เช่นเดียวกนั คือเป็นผูมี้ภาวะทางอารมณ์ดีมากและดีถึงร้อยละ 61.30 และ 32.50 ตามล าดบั ส่วนนอ้ยท่ี

มีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง แย/่ แยม่าก มีเพียงร้อยละ 6.20 ค่าเฉล่ียของภาวะทางอารมณ์ 4.55 (มีภาวะ

ทางอารมณ์ดีมาก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 

 ผูสู้งอายตุอนตน้ มีการพบปะติดต่อกบับุตรนานๆคร้ัง ถึงร้อยละ 33.40 และผูท่ี้พบปะติดต่อ

กบับุตรทุกวนั และ 2 - 3 คร้ังต่ออาทิตยจึ์งจะพบปะติดต่อกบับุตร มีเพียงร้อยละ 6.10 และ 4.30 

ตามล าดบั มากกว่าคร่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีงานท า และมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาระดบัน้อย 

ร้อยละ 69.60  

 ในการศึกษาดา้นปัจจยัภายใน พบว่า ผูสู้งอายุตอนตน้ มีภาวะสุขภาพกายดีมากถึงร้อยละ 

73.90 มีภาวะสุขภาพกายเฉล่ีย 4.72 (ภาวะสุขภาพกายดีมาก) และมีภาวะทางอารมณ์ดีมาก ถึงร้อยละ 

65.30 (ภาวะทางอารมณ์ดีมาก) 

 ผูสู้งอายตุอนปลาย มีการพบปะติดต่อกบับุตรนานๆคร้ัง เช่นเดียวกบัผูสู้งอายตุอนตน้ โดยมี

ถึงร้อยละ 29.90 และผูท่ี้พบปะติดต่อกบับุตรทุกวนัหรือเกือบทุกวนั มีเพียงร้อยละ 5.40 และผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่ไม่มีงานท าถึงร้อยละ 80.40 นอกจากน้ี ผูสู้งอายมีุการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาใน

ระดบันอ้ย ถึงร้อยละ 49.10 รองลงมาคือมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาระดบัมาก ร้อยละ 

29.00 และมีการปฏิบติัภารกิจทางสงัคมและศาสนาระดบัปานกลาง เพียงร้อยละ 21.90  
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 ผูสู้งอายตุอนปลาย มีภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ดีมากถึงร้อยละ 73.90 และ 65.30 

ตามล าดบั และเป็นผูท่ี้มีภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ ปานกลาง แย/่ แยม่าก เพียงร้อยละ 1.80 

และ 4.00 ตามล าดบั 

 ผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย จ าแนกตามปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ผลการศึกษา

พบว่า ผูสู้งอายุตอนตน้มีการพบปะติดต่อกบับุตรนานๆคร้ัง, พบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือน 

และไม่ไดพ้บกนัเลย ร้อยละ 33.40, 22.40 และ 15.00 เช่นเดียวกบัผูสู้งอายุตอนปลายมีสัดส่วนการ

พบปะติดต่อกบับุตร ร้อยละ 29.90, 21.40 และ 16.10 ตามล าดบั ดงันั้นผูสู้งอายผุูสู้งอายตุอนตน้และ

ตอนปลายจะมีการพบปะติดต่อกบับุตรนานๆคร้ังในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด โดยเฉล่ียผูสู้งอายุทั้งสอง

ช่วงวยัต่างมีการพบปะติดต่อกบับุตรสองคร้ังต่อเดือนเช่นเดียวกนั มากกว่าคร่ึงของทั้งสองช่วงวยัเป็น

ผูท่ี้ไม่มีงานท า และมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาอยูใ่นระดบันอ้ย เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี

การปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาเฉล่ียของผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย คือ 32.79 และ 

44.98 ซ่ึงถือวา่มีการปฏิบติัภารกิจทางสงัคมและศาสนาอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 

 ผลการศึกษาดา้นปัจจยัภายใน พบว่าผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายมีภาวะสุขภาพกาย และ

ภาวะทางอารมณ์ดีมาก ในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียของภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 

ของผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย อยูใ่นระดบัดีมากเช่นเดียวกนั 

  

5.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก/ ปัจจัยภายใน และความสุขของผู้สูงอายุ 
 ค่าเฉล่ียความสุขโดยรวมของผูสู้งอายุ จ  าแนกตามปัจจยัภายนอก พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพ

สมรสมีค่าเฉล่ียความสุขสูงกว่าผูท่ี้มีสถานภาพอ่ืนๆ ผูท่ี้มีการพบปะติดต่อกบับุตรอาทิตยล์ะคร้ัง มี

ค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 80.87 รองลงมาคือมีการพบปะสองคร้ังต่อเดือน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความสุข 

78.60 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดพ้บกบับุตรเลยมีค่าเฉล่ียความสุขนอ้ยท่ีสุดคือ 71.41 โดยผูท่ี้อาศยัในเขตชนบท

มีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 81.80 ผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองมีค่าเฉล่ียความสุขเพียง 72.28 ดา้นการ

ท างานพบว่าค่าเฉล่ียความสุขของผูท่ี้มีงานท าและผูท่ี้ไม่มีงานท ามีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 77.36 และ 

76.57 ตามล าดบั ผูท่ี้มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาในระดบัมาก จะมีค่าเฉล่ียความสุข

มาก (การปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามาก ในท่ีน้ีคือเขา้ร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ 60 ต่อ 

สัปดาห์) ทั้งน้ีผูสู้งอายท่ีุมีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามาก ปานกลาง และนอ้ย มีค่าเฉล่ีย
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ความสุขลดหลัน่กนัลงมาคือ 81.78, 75.89 และ 75.61 ตามล าดบั (การปฏิบติัภารกิจทางสังคมและ

ศาสนาปานกลาง คือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 - 60 ต่อสัปดาห์ และผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สังคมและศาสนานอ้ย คือเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อสัปดาห์) 

 ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในและความสุข พบว่าโดยรวมผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพ

กายดีมาก มีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 80.78 รองลงมาคือผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพกายดี 67.50 

และ ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพกายปานกลาง แย่/ แย่มาก มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุดคือ 55.45 

นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียความสุขและภาวะทางอารมณ์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ภาวะสุขภาพกาย โดยผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ดีกจ็ะมีค่าเฉล่ียความสุขระดบัสูงเช่นกนั ทั้งน้ีผูสู้งอายท่ีุ

มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก จะมีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุดคือ 80.06 ส่วนผูสู้งอายท่ีุมีภาวะทางอารมณ์ดี 

และผูสู้งอายุท่ีมีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง แย่/ แย่มาก มีค่าเฉล่ียความสุข 74.41 และ 57.06

ตามล าดบั 

 ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย จ าแนกตาม

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน พบวา่ 

 ผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลายท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียความสุขสูงถึง 78.61 และ 

80.90 ส่วน ดา้นการพบปะติดต่อกบับุตรใน 1 ปี พบว่าผูสู้งอายตุอนตน้ ท่ีมีความถ่ีในการพบปะ

ติดต่อกบับุตร อาทิตยล์ะคร้ัง มีค่าเฉล่ียความสุขสูงสุด คือ 82.70 โดยผูท่ี้ไม่ไดพ้บปะติดต่อกบับุตร

เลย มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุดคือ 67.96 และผูสู้งอายุตอนปลายท่ีมีความถ่ีในการพบปะติดต่อกบั

บุตรทุกวนั มีค่าเฉล่ียความสุขสูงท่ีสุด คือ 80.83 และทั้งผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายท่ีอาศยัใน

เขตเมืองมีค่าเฉล่ียความสุขน้อยกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตชนบทอย่างเห็นไดช้ดั ดา้นการท างาน พบว่า

ผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีไม่มีงานท ามีค่าเฉล่ียความสุขใกลเ้คียงกบัผูท่ี้มีงานท า ผูท่ี้ไม่มีงานท ามีค่าเฉล่ีย

ความสุข 77.63 ซ่ึงมากกว่าผูท่ี้มีงานท าท่ีมีค่าเฉล่ียความสุข 74.78 แตกต่างจากผูสู้งอายตุอนปลายท่ี

มีงานท ามีค่าเฉล่ียความสุขสูงกว่าผูท่ี้ไม่มีงานท า โดยผูท่ี้มีงานท า และไม่มีงานท าพบว่ามีค่าเฉล่ีย

ความสุข 84.09 และ 75.33 ตามล าดบั นอกจากน้ีดา้นภารกิจทางสังคมและศาสนานั้น พบว่าทั้ง

ผูสู้งอายุตอนตน้และตอนปลายท่ีมีการปฏิบัติภารกิจทางสังคมและศาสนามากก็ย่อมมีค่าเฉล่ีย

ความสุขมากเช่นกนั 
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 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลายจ าแนกตาม

ปัจจยัภายใน พบว่าผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพกายดีมาก มีค่าเฉล่ียความสุขมากตามไปดว้ย โดย

ผูสู้งอายตุอนตน้และตอนปลายท่ีมีภาวะสุขภาพกายดีมากมีค่าเฉล่ียความสุขมากท่ีสุดคือ 79.09 และ 

83.44 ตามล าดบั และผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายท่ีมีภาวะทางอารมณ์ปานกลาง แย/่ แยม่าก จะ

มีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุดคือ 66.67 และ 42.00 ตามล าดบั ภาวะทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกนั คือผูท่ี้มี

ภาวะทางอารมณ์ดีมาก มีค่าเฉล่ียความสุขมากท่ีสุด ทั้งน้ีภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ท่ีใช้

ในการศึกษา เป็นการประเมินตนเองของผูสู้งอาย ุไม่ใช่การวินิจฉยัโดยแพทย ์ 

 

5.1.5  อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุข
ของผู้สูงอายุ 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
ของปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม ตอนตน้ และตอนปลาย ซ่ึง
ใชก้ารวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยผลการศึกษาพบว่าโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัมี
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี 
ซ่ึงหลงัจากน ามาทดสอบสมมติฐานการวิจยั สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจยัไดด้งัน้ี 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1: สถานภาพสมรส มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผา่น

ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผูท่ี้มีสถานภาพปัจจุบนั

สมรสมีความสุขมากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพ หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ 

ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านภาวะ
สุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ต่อระดับความสุขของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมี
ความสุขมากกวา่ ผูท่ี้เป็นหมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2: การพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า การพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลเชิงบวกทางออ้มต่อระดบัความสุข
ของผูสู้งอาย ุโดยผา่นภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3: เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบั

ความสุขของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองมีความสุขน้อยกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตชนบท โดย

อิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ 
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ผลการศึกษาพบว่า เขตท่ีอยูอ่าศยั มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของ

ผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4: การท างาน มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้ท างานมีความสุขมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้ท างาน โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะ

สุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า การท างาน มีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่าน
ภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5: ภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะสุขภาพกายและภาวะทาง

อารมณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า ภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6: ภาวะสุขภาพกาย มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะสุขภาพกาย มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบั
ความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่  7: ภาวะทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอาย ุ 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดบัความสุขของ
ผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 8: อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของ
ผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลายมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบวา่ อิทธิพลของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ
ตอนตน้ และตอนปลายมีอิทธิพลของกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทีมี่ต่อความสุขโดยรวมของผู้สูงอายุ  
 ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดบัความสุขของ
ผูสู้งอายไุดร้้อยละ 19 
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 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความสุขทั้งทางตรงและทางออ้ม ได้แก่ สถานภาพ
สมรส เขตท่ีอยูอ่าศยั และเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อระดบัความสุขทางออ้มเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่ ความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตรและการท างาน 
โดยความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ ส่วนเวลาท่ีใชใ้น
การปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนามีอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะสุขภาพกายและภาวะทาง
อารมณ์   
 เขตท่ีอยูอ่าศยั (-0.23) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ
โดยรวมมากท่ีสุด โดยผูสู้งอายท่ีุอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกว่าผูท่ี้อยูใ่นเขตชนบท ส่วนเวลา
ท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา (0.16) นั้นพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีการท ากิจกรรมมากก็จะ
มีความสุขมากตามไปดว้ย และสถานภาพสมรส (0.13) ผูสู้งอายท่ีุอยูก่บัคู่สมรสมีความสุขมากกว่า
ผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยูก่บัคู่สมรส นอกจากน้ียงัพบว่าอิทธิพลท่ีมีต่อความสุขของ
ตวัแปรทั้ง 3 ดงักล่าวมาน้ี ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงมากกว่าทางออ้ม ส่วนปัจจยัดา้นความถ่ีใน
การพบปะติดต่อกบับุตรและการท างานของผูสู้งอาย ุมีอิทธิพลต่อความสุขทางออ้ม โดยความถ่ีใน
การพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลต่อความสุขโดยผา่นภาวะทางอารมณ์ (0.02) ในขณะท่ีการท างาน
มีผลต่อความสุขโดยผ่านทางภาวะสุขภาพกาย (0.04) และผ่านภาวะทางอารมณ์ (0.01) ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไดคื้อผูสู้งอายท่ีุมีการพบปะติดต่อกบับุตรบ่อยกว่าหรือผูสู้งอายท่ีุท างานมากกว่าก็จะมี
ความสุขมากกวา่เช่นเดียวกนั 

ในส่วนของปัจจยัภายใน อนัไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์นั้น พบว่าโดยรวม

ภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อความสุขมากกวา่ภาวะทางอารมณ์ (0.29 และ 0.18 ตามล าดบั) และอิทธิพล

ของภาวะสุขภาพกายท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายนุั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.25) มีเพียงส่วน

น้อย (0.04) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่าปัจจยัภายนอกท่ีมี

อิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านทางภาวะสุขภาพกายมากท่ีสุด คือ สถานภาพ

การท างาน (0.04)  ส่วนสถานภาพสมรสและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาพบว่ามี

อิทธิพลต่อระดบัความสุขโดยผา่นสุขภาพกายในระดบัพอๆกนั (0.03) และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านภาวะทางอารมณ์มากท่ีสุด คือ ความถ่ีในการพบปะ

ติดต่อกบับุตร (0.02) 

 อา้งอิงจากผลการศึกษาท่ีปรากฏในตอนตน้ พบว่าผูสู้งอายุตอนตน้ท่ีมีอายุมากข้ึนจะมี

ระดบัความสุขท่ีเพิ่มข้ึน แตกต่างจากผูสู้งอายุตอนปลายท่ีมีอายมุากข้ึน จะมีระดบัความสุขท่ีลดลง 
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และจากทฤษฎีการเส่ือมและการถดถอย ท่ีกล่าววา่ผูท่ี้มีอายมุากข้ึนจะมีความเส่ือมถอยในดา้นต่างๆ

มากข้ึน ดงันั้นกระบวนการท่ีปัจจยัมีอิทธิพลน่าจะมีความแตกต่าง ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์อิทธิพล

ของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน แยกระหว่างผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย โดยผลการศึกษา

มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทีมี่ต่อความสุขของผู้สูงอายุตอนต้น  
 ปัจจยัภายนอกและภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายุได้
ร้อยละ14 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุคือ เขตท่ีอยู่อาศยั ส่วน
สถานภาพสมรส สถานภาพการท างาน และการพบปะติดต่อกบับุตร มีอิทธิพลทางออ้มเพียงอยา่ง
เดียว โดยสถานภาพสมรส และการท างานมีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย ส่วนการพบปะ
ติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ียงัพบว่าภารกิจทางสังคมและ
ศาสนาไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ
 เขตท่ีอยูอ่าศยั (-0.28) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ
ตอนตน้มากท่ีสุด โดยผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกว่าผูท่ี้อยู่ในเขตชนบท ปัจจยัท่ีมี
เพียงอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุข คือ สถานภาพสมรส การท างาน และการพบปะติดต่อกบั
บุตร โดยสถานภาพสมรสและการท างานมีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย (0.03 และ 0.02 
ตามล าดบั) และการพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลทางออ้มผา่นภาวะทางอารมณ์ (0.01) อยา่งไรก็
ตามผูสู้งอายท่ีุอยูก่บัคู่สมรสมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยูก่บัคู่สมรส 
ผูสู้งอายุท่ีมีการท างานเม่ือเทียบกบัไม่มีงานท าก็จะมีความสุขมากกว่า และผูสู้งอายุท่ีมีการพบปะ
ติดต่อกบับุตรบ่อยกวา่กจ็ะมีระดบัความสุขมากกวา่เช่นกนั  

นอกจากน้ี ส าหรับปัจจยัภายในนั้น โดยรวมภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่า

ภาวะทางอารมณ์ (0.22 และ 0.09 ตามล าดบั)  ทั้งน้ีอิทธิพลทั้งสองเป็นอิทธิพลทางตรงเพียงอยา่ง

เดียว  และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุ โดยผ่านทางภาวะ

สุขภาพกายมากท่ีสุด คือ สถานภาพสมรส (0.03)  ส่วนการท างานพบว่ามีอิทธิพลต่อระดบัความสุข

โดยผ่านภาวะสุขภาพกาย (0.02) และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของ

ผูสู้งอาย ุโดยผา่นภาวะทางอารมณ์ คือ ความถ่ีในการพบปะติดต่อกบับุตร (0.01)  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทีมี่ต่อความสุขของผู้สูงอายุตอนปลาย 
 ปัจจยัภายนอกและภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผูสู้งอายุได้
ร้อยละ 28 
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ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขทั้งทางตรงและทางออ้มไดแ้ก่ การท างานและภารกิจ
ทางสังคมและศาสนา ส่วนเขตท่ีอยู่อาศยัมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขทางตรงเพียงอย่างเดียว และ
สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อระดบัความสุขทางออ้มเพียงอยา่งเดียว 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุตอนปลายมากท่ีสุดคือ 
การท างาน (0.21) โดยผูสู้งอายท่ีุท างานมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่ไดท้  างาน รองลงมาคือ เวลา
ท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา (0.18) โดยผูสู้งอายุท่ีมีการท ากิจกรรมมากก็จะมี
ความสุขมากตามไปดว้ย นอกจากน้ียงัพบว่าอิทธิพลท่ีมีต่อความสุขของตวัแปรทั้ง 2 ดงักล่าวมาน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงมากกว่าทางออ้ม ดา้นเขตท่ีอยูอ่าศยัและสถานภาพสมรส พบว่าเขตท่ี
อยูอ่าศยัมีอิทธิพลทางตรงเพียงอยา่งเดียว (-0.13) ในขณะท่ีสถานภาพสมรสมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความสุข โดยผา่นภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ (0.03 และ 0.01 ตามล าดบั) แต่ถึงกระนั้น
ผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกว่าผูท่ี้อยู่ในเขตชนบท และผูสู้งอายท่ีุอยู่ในสถานภาพ
สมรสเม่ือเทียบกบัสถานภาพหมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู่ก็จะมีความสุขมากกว่าเช่นกนั ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางท่ีคาดไว ้

ดา้นปัจจยัภายใน พบว่าโดยรวมภาวะสุขภาพกายก็มีอิทธิพลต่อความสุขมากกว่าภาวะทาง

อารมณ์เช่นเดียวกบัผูสู้งอายตุอนตน้ (0.37 และ 0.28 ตามล าดบั)  ทั้งน้ีอิทธิพลของสุขภาพต่อความสุข

ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.28) ส่วนน้อย (0.09) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ 

และสถานภาพการท างาน (0.05) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุ

โดยผ่านทางภาวะสุขภาพกายมากท่ีสุด รองลงมาคือเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและ

ศาสนาและสถานภาพสมรสพบว่ามีอิทธิพลต่อระดบัความสุขโดยผ่านสุขภาพกาย (0.04 และ0.03 

ตามล าดบั) นอกจากน้ีปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยผา่นภาวะ

ทางอารมณ์มากท่ีสุด คือ การท างาน (0.02) ส่วนสถานภาพสมรสและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจ

ทางสงัคมและศาสนามีอิทธิพลต่อความสุขโดยผา่นภาวะทางอารมณ์พอๆกนั (0.01)  

 

5.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม คือ ปัจจยัทั้ง

เจ็ดปัจจยั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส การพบปะติดต่อกบับุตร เขตท่ีอยู่อาศยั การท างาน ภารกิจทาง

สังคมและศาสนา ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของ
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ผูสู้งอายตุอนตน้ และตอนปลาย ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส เขตท่ีอยูอ่าศยั การท างาน ภาวะสุขภาพกาย 

และภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ี พบว่าเวลาท่ีใชใ้นการพบปะติดต่อกบับุตรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้เพียงอย่างเดียว โดยเป็นอิทธิพลทางออ้มผ่านภาวะทางอารมณ์ 

ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุตอนปลายเพียงอย่างเดียว คือภารกิจทางสังคมและ

ศาสนา ซ่ึงมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุโดยอิทธิพลทางออ้ม

ผา่นภาวะสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ 

หากพิจารณาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอาย ุพบว่าส าหรับผูสู้งอายุ

โดยรวมนั้น เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขเช่นเดียวกบัผูสู้งอายุตอนตน้ และตอน

ปลาย โดยผูสู้งอายท่ีุอาศยัในเขตเมืองมีความสุขนอ้ยกว่าผูท่ี้อยูใ่นเขตชนบท กล่าวคือ แมว้่าการอยู่

อาศยัในเขตเมืองจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการท างาน 

รวมถึงทางเลือกในการบริโภคท่ีมากกว่า แต่ผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองก็ตอ้งพบกบัปัจจยัท่ีบัน่ทอนต่อ

ความสุขอยา่งมาก เช่น ความแออดั มลพิษ การแข่งขนั ฯลฯ ซ่ึงเขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี

ผูสู้งอายุจะตอ้งพบเจอ และตอ้งอยู่ร่วมกับส่ิงนั้นๆให้ได้ ดังนั้นปัจจัยน้ีจึงมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม ผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าความเป็น

เมืองส่งผลกระทบต่อความสุขของผูอ้ยูอ่าศยัในเชิงลบ (ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 

2550: 1-19) และเขตท่ีอยูอ่าศยัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุข โดยผา่นภาวะทางอารมณ์ของผูสู้งอายุ

โดยรวม อาจเป็นเพราะผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตท่ีมีสภาวะแวดลอ้มท่ีดีหรือไม่ดี ก็ย่อมท่ีจะส่งผลต่อ

ภาวะทางอารมณ์ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีวา่ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของ

ผูอ้ยูอ่าศยัในเชิงลบ (ปังปอนด ์รักอ านวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550: 1-19) 

 ดา้นสถานภาพสมรส มีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม ตอนตน้และตอน
ปลายโดยผา่นภาวะสุขภาพกาย ทั้งน้ีผูสู้งอายท่ีุอยูก่บัคู่สมรสมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย 
หรือหยา่ หรือแยกกนัอยูก่บัคู่สมรส อาจเป็นเพราะผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส จะมีคู่ชีวิตคอยให้
ค  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจ  ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้นต่างๆ แต่ผูท่ี้มีสถานภาพ หมา้ย 
หยา่ หรือแยกกนัอยูน่ั้น กจ็ะไม่มีคู่ชีวิตมาดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีวา่ผูท่ี้มีสถานภาพ
สมรสจะมีสุขภาพท่ีดีว่าสถานภาพอ่ืนๆ (Layard, 2005: 79-80) นอกจากน้ีสถานภาพสมรสมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2005: 
79-80) ท่ีอธิบายไวว้่า สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความสุข  
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 ดา้นการท างานมีผลต่อความสุขโดยผ่านภาวะสุขภาพกายของผูสู้งอายุโดยรวม ตอนตน้ 
และตอนปลายเช่นเดียวกนั โดยผูสู้งอายท่ีุประกอบอาชีพมีความสุขมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท างานท าใหผู้สู้งอายเุกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และการ
ท างานบางอยา่ง เช่น ดา้นเกษตรกรรม ถือเป็นการออกก าลงักายแบบหน่ึง จึงท าใหก้ารท างานมีผล
ต่อสุขภาพ นอกจากน้ีการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2005: 80-81) ท่ีพบว่าการว่างงานท าใหสู้ญเสียความเคารพตนเอง 
และลดความสุข และยงัพบว่าการท างานยงัมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพ อีกดว้ย และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุนนัทา คุม้เพชร (2545: 126) ท่ีพบว่าผูสู้งอายท่ีุประกอบอาชีพกบัไม่ประกอบอาชีพมี
ความสุขแตกต่างกนั จากท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการสรุปปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของทั้ง
ผูสู้งอายโุดยรวมตอนตน้และตอนปลาย 
 ดา้นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม และตอนตน้ นั่นคือ การ

พบปะติดต่อกบับุตร ซ่ึงมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุข โดยผ่านภาวะทางอารมณ์ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของจิราพร เกศพิชญวฒันา และคณะ (2544: 23) ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีการเยีย่มเยยีนจากบุตร 

จะท าให้รู้สึกสบายใจ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการได้พบปะติดต่อกับบุตร เป็นลักษณะของการมี

สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวอย่างหน่ึง และท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดท้ิง ซ่ึงการท่ี

ปัจจยัน้ีมีเพียงอิทธิพลทางออ้มต่อความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้โดยผา่นภาวะทางอารมณ์ อาจเป็น

เพราะผูสู้งอายุตอนตน้เป็นช่วงวยัท่ีเขา้สู่การเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยในดา้นต่างๆ และเร่ิมมี

การเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเอง มีการปรับตวัเพื่อเตรียมเป็นผูสู้งอายุ รวมถึงเร่ิมถอยห่างจาก

สังคม ดงันั้นหน่วยของสังคมท่ีเลก็ท่ีสุด ไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือการพบปะติดต่อกบั

บุตรยอ่มมีผลต่อภาวะทางอารมณ์ 

 นอกจากน้ีดา้นการปฏิบตัิภารกิจทางสังคมและศาสนา พบว่ามีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม และตอนปลาย โดยทางออ้มผา่นภาวะสุขภาพกาย 

และภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงอธิบายไดว้่าการท่ีผูสู้งอายมีุการท ากิจกรรมมากก็จะมีความสุขมากตาม

ไปดว้ยนั้น อาจเป็นเพราะผูสู้งอายท่ีุศึกษาน้ีเป็นผูท่ี้เกษียณอายจุากการท างานแลว้ ดงันั้นจึงมีเวลา

ว่างมากข้ึน และไดม้ีการพบปะสังสรรคห์รือท ากิจกรรมต่างๆ ที่ตนสนใจ ทั้งทางสังคมและ

ศาสนา จึงท าให้มีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดี รู้สึกว่าตนเองยงัมีความสามารถ มีประโยชน์ ไม่เป็น

ภาระต่อผูอ่ื้นและส่งผลใหมี้ความสุขมากข้ึน (รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554: 189-190; 

สุนนัทา คุม้เพชร, 2545: 124) โดยจากงานวิจยัของ Markides and Martin (1979: 86-93) พบว่าการ
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เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะสุขภาพ นอกจากน้ีผูสู้งอายุ

ท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมมากจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีความซึมเศร้านอ้ยหรือมี

ภาวะทางอารมณ์ท่ีดีนัน่เอง (กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, 2527: 53 อา้งถึงใน ไมตรี ติยะรัตนกูร, 

2536: 23) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนามีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัความสุข (มนพทัธ์ อารัมภว์ิโรจน์ และคณะ, 2554: 196-206) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

ทฤษฏีกิจกรรม (Activity Theory)  ท่ีอธิบายไวว้่าการท ากิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุจะมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุข และการท ากิจกรรมต่างๆยงัส่งผลต่อ

ภาวะสุขภาพกายดว้ย (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) แต่การท่ีปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อความสุขของ

ผูสู้งอายโุดยรวม และตอนปลายเท่านั้น อาจเพราะเป็นช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอย

ค่อนขา้งมากในทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ประกอบกบัผ่านการด าเนินชีวิตมาเป็น

เวลานาน มีประสบการณ์ดา้นต่างๆมามากกว่าคนในวยัอ่ืนๆ ดงันั้นจึงไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีเรียกว่า อนิจจงั 

ทุกขงั อนตัตา หรือความไม่เท่ียงนัน่เอง และจากประเดน็น้ีเองอาจท าใหผู้สู้งอายตุอ้งการท าจิตใจให้

สงบ ไม่อยากมีห่วง กงัวล หรือตอ้งการท่ีพึ่งทางจิตใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชินณั บุญเรืองรัตน์ 

(2551: 68-83) ไดพ้บว่าผูสู้งอายมีุการเนน้หนกัในเร่ืองการท าจิตใจใหส้งบมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ และ

ใหค้วามส าคญักบัการลดละความโลภ โกรธ หลง และกิจกรรมท่ีท าส่วนใหญ่ก็เป็นดา้นศาสนา เช่น 

สวดมนต ์หรือท าบุญ ทั้งน้ีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบติัตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ยดึหลกัศาสนาในการด าเนินชีวิต รวมถึงการพูดคุยกนัหรือปรับทุกขก์นั การร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน

รุ่นราวคราวเดียวกนั จะช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตใจดี มีความสุข โดยถา้เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของชุมชนจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองที่ไดท้  าส่ิงต่างๆ ไดต้ามศกัยภาพ (วิทธิลกัษณ์ 

จนัทร์ธนสมบติั, 2552: 152-154) ซ่ึงการท ากิจกรรมทางสังคมต่างๆเหล่าน้ีก็เป็นการช่วยพฒันา

ส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นการออกก าลงักายในทางหน่ึงดว้ย และจากการท่ีร่างกายสัมพนัธ์กบั

จิตใจ ดงันั้นเม่ือภาวะสุขภาพกายดี ยอ่มท าใหจิ้ตใจดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่าผูสู้งอายท่ีุมีร่างกาย

แขง็แรงจะมีภาวะทางอารมณ์ท่ีเป็นปกติดว้ย (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2531: 29) และการท่ีปัจจยั

ดา้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนาไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุข

ของผูสู้งอายตุอนตน้ อาจเป็นเพระวา่ผูสู้งอายตุอนตน้นั้น เป็นผูท่ี้เพิ่งเกษียณอายจุากการท างาน และ

อยูใ่นช่วงการปรับตวัเขา้สู่การเป็นผูสู้งอาย ุท าใหก้ารปฏิบติัภารกิจทางสังคมต่างๆลดลง สอดคลอ้ง
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กบัทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement Theory) ซ่ึงอธิบายว่าบุคคลจะอยู่ในสังคม เพื่อเป็นการ

รักษาความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ แต่จะปรับตวัค่อยๆถอยห่างจากสังคม มีการสนใจ

ตนเองมากข้ึน การถอยหนีจากสังคมช่วยให้ผูสู้งอายุประหยดัพลงังานของตนเอง และยงัเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้อยูใ่นวยัรุ่น วยัท างานไดแ้สดงบทบาทในสังคมมากข้ึน Jett (2008: 33-36 อา้งถึง

ใน ประนอม โอทกานนท์, 2554: 22-24) ดงันั้นเม่ือถอยห่างจากสังคมภายนอก สังคมภายใน

ครอบครัวหรือความสมัพนัธ์ในครอบครัวจึงเขา้มามีบทบาทมากข้ึน นัน่คือการพบปะติดต่อกบับุตร 

จึงมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายตุอนตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม ตอนตน้และตอนปลาย ไดแ้ก่ 

ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์นั้น พบว่าภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับ

ความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม ตอนตน้ และตอนปลาย โดยผูท่ี้มีสุขภาพท่ีดีก็ย่อมมีความสุขมาก

เช่นกนั ซ่ึงการมีสุขภาพกายท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจะท าให้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติ ไม่เป็น

ภาระของผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ มีก าลงัใจ สามารถใชชี้วิตประจ าวนั หรือด ารงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่า สุขภาพกายและความสุขมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (เขมิกา 

ยามะรัต, 2527: 93-94; รักษพล สนิทยา และวิราภรณ์ โพธิศิริ, 2554: บทคดัยอ่; สุนนัทา คุม้เพชร, 

2545: 122; ชินณั บุญเรืองรัตน์, 2551: 78) นอกจากน้ีภาวะทางอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุข

ของของผูสู้งอายุโดยรวม ตอนตน้ และตอนปลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทธิลกัษณ์ จนัทร์

ธนสมบติั (2552: 153) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การระมดัระวงัภาวะอารมณ์ เช่นหงุดหงิด ฉุนเฉียว นอ้ยใจ ท า

ใจให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง เม่ือเขา้สู่วยัสู่อายุ โดยถา้ท าไดก้็จะมีความสุข และสอดคลอ้งกบั

แนวคิด ทฤษฎีของ Layard (2005: 216 -217) ท่ีกล่าวไวว้่าความรู้สึกในเชิงบวก หรือการมีภาวะทาง

อารมณ์ท่ีดี จะท าใหมี้ความสุขเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ตามส าหรับผูสู้งอายุโดยรวม และตอนปลาย พบว่าภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อความสุขโดยผ่านภาวะทางอารมณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ว่าผูสู้งอายุที่มีร่างกาย

แข็งแรงจะมีภาวะทางอารมณ์ที่เป็นปกติดว้ย (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2531: 29) และยงั

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเส่ือมและการถดถอย (Wear and Tear Theory) ท่ีกล่าวว่า ร่างกายจะเส่ือม

ลงเม่ืออายุมากข้ึน และเม่ืออวยัวะภายในร่างกายเส่ือมลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงกายและจิตมีความสัมพนัธ์กนั เม่ือร่างกายไม่แขง็แรง ย่อมส่งผลต่อจิตใจ ท าให้
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ผูสู้งอายรูุ้สึกว่าตนเป็นภาระ (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.; ประนอม โอทกานนท์, 2554: 11-24) 

ดงันั้นผูสู้งอายโุดยรวม และตอนปลายซ่ึงมีอายเุฉล่ียมากกว่าผูสู้งอายตุอนตน้ ร่างกายมีความเส่ือม

ถอยมากกว่า ท าให้รู้สึกเชิงลบต่อตนเองไดง่้าย ในท่ีสุดเม่ือสุขภาพกายไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อ

ภาวะทางอารมณ์ ดังนั้นส าหรับผูสู้งอายุโดยรวม และตอนปลายภาวะสุขภาพกายจึงมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อความสุข โดยผา่นภาวะทางอารมณ์ดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากผูสู้งอายตุอนตน้ท่ีภาวะสุขภาพ

กายมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขเพียงอยา่งเดียว 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม 
ตอนตน้ และตอนปลาย  และท าให้ทราบว่าควรส่งเสริมปัจจัยใดให้มีข้ึน เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนก าหนดนโยบายเพื่อใหผู้สู้งอายมีุความสุข ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  
 5.3.1  ด้านความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 ปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สถานภาพสมรส และการ
พบปะติดต่อกบับุตร โดยการพบปะติดต่อกบับุตรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขของผูสู้งอายุ
โดยรวม และตอนตน้ ซ่ึงปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุข โดยผา่นภาวะทางอารมณ์ ผูท่ี้
มีการพบปะติดต่อกบับุตรบ่อยกวา่กจ็ะมีความสุขมากกวา่ จากผลท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การท าให้ผูสู้งอายุโดยรวม และตอนตน้มีความสุข โดยครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีดูแลผูสู้งอาย ุ
ดังนั้ นควรเสริมสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น ส่งเสริมให้ลูกหลาน หรือบุคคลใน
ครอบครัวมีความกตญัญูกตเวที ดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดท้ิงผูสู้งอายุและท่ีส าคญัควรมาเยี่ยมเยียน
พบปะหรือติดต่อกบัผูสู้งอายุ เพราะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้ผูสู้งอายุมีความสุข ทั้งน้ีภาครัฐก็มี
ส่วนในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวโดยการใช้มาตราการทางภาษีมาจูงใจ เช่น การ
ลดหย่อนภาษีแก่ครอบครัวท่ีให้การดูแลเล้ียงดูผูสู้งอายุในครอบครัว หรืออาจใชม้าตราการหยุด
ชดเชยในวนัส าคญัต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนในวยัท างานมีเวลาในกลบัภูมิล าเนา เพื่อเพิ่มการพบปะ
หรือติดต่อกบัผูสู้งอายใุหม้ากข้ึน 
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 5.3.2  ด้านเขตทีอ่ยู่อาศัย 
 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยน้ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม 
ตอนตน้ และตอนปลาย ซ่ึงผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองและเขตชนบท มีระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั โดย
ผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตชนบทมีความสุขมากกว่าผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง เน่ืองจากผูสู้งอายุในแต่ละ
พื้นท่ีมีการด าเนินชีวิต มีปัญหาและความตอ้งการท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั ดงันั้นการก าหนดนโยบาย 
แผนการด าเนินงาน และแนวทางให้กบัผูสู้งอายุจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพของผูสู้งอายใุนแต่ละพื้นท่ี รวมถึงภาครัฐตอ้งมีการด าเนินงาน และนโยบายเก่ียวกบัผูสู้งอายุ
อยา่งต่อเน่ือง เพราะผูสู้งอายมีุจ านวนมากข้ึนทุกปี 
 
 5.3.3  ด้านการท างาน 
 ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุโดยรวม และ
ตอนปลาย โดยผ่านภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ส่วนผูสู้งอายุตอนตน้ การท างานมี
อิทธิพลทางออ้มต่อความสุข ผ่านภาวะสุขภาพกาย นอกจากน้ียงัพบว่า ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่มีการ
ท างาน โดยผูสู้งอายุโดยรวม ตอนตน้และตอนปลายท่ียงัมีการท างานอยู่มีความสุขมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่มีงานท า ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุท างานตามความถนัด หรือความ
สนใจของแต่ละบุคคล เพื่อท าให้ผูสู้งอายุมีความสุข และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของ
ผูอ่ื้น ดงันั้นภาครัฐ เช่นกระทรวงแรงงาน ควรเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานให้แก่ผูสู้งอายท่ีุ
ตอ้งการท างานและประสานบริษทัต่างๆ ท่ีตอ้งการรับผูสู้งอายุเขา้ท างาน และอาจท าหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมเก่ียวกบัผูดู้แลและทดสอบมาตรฐานผูดู้แลผูสู้งอายรุวมทั้งฝึกอบรมทกัษะอาชีพ
ต่างๆ ใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุสนใจ นอกจากน้ีควรใหค้วามสนใจต่อผูสู้งอายมุากข้ึน เพราะผูสู้งอายเุป็นผูท่ี้
มีประสบการณ์ และมีคุณค่าต่อสงัคม  
 
 5.3.4  ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมและศาสนา 
 ผลการศึกษา พบวา่ผูท่ี้มีการท ากิจกรรมทางสงัคมและศาสนามากกว่าจะมีความสุขมากกว่า
เช่นกนั  และปัจจยัน้ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายโุดยรวม และ
ตอนปลาย ซ่ึงหน่วยตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและ
ศาสนานอ้ย ดงันั้นจึงควรส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่างๆท่ีตนถนดั
หรือสนใจ ทั้งน้ีควรจดัให้มีการท ากิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยัของผูสู้งอายุ โดยกิจกรรมนั้นก็ควรมี
ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนแต่ละเขตท่ีอยูอ่าศยัดว้ย การส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
เป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ ท าให้ผูสู้งอายุมี
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ปฏิสัมพนัธ์กนั นอกจากน้ีทุกภาคส่วนควรให้ความส าคญัและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและทาง
ศาสนาต่างๆ เช่น งานบวช งานมงคลสมรส รวมถึงการส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัท่ี
ชุมชนจดัข้ึน เช่น ประเพณีรดน ้ าด าหัวผูสู้งอายุ วนัสูงอายุ และในการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ ภาครัฐ
ควรใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น งบประมาณหรือบุคลากร เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึก
ภาคภูมิใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท าใหรู้้สึกว่าตนเองยงัเป็นประโยชน์ ไม่เป็นภาร่แก่ผูอ่ื้น ท า
ใหมี้ความเพลิดเพลิน และมีความสุขในชีวิต 
 
 5.3.5  ด้านภาวะสุขภาพกาย 
 ผลการศึกษา พบว่าภาวะสุขภาพกายซ่ึงเป็นปัจจัยภายในมีความส าคญัอย่างยิ่ง และมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดบัความสุขของทั้งผูสู้งอายโุดยรวม ตอนตน้และตอนปลาย ส าหรับ
ผูสู้งอายุโดยรวม และตอนปลายปัจจยัน้ียงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุข โดยทางออ้มผ่านภาวะ
ทางอารมณ์อีกดว้ย และผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพกายดีมาก (เป็นการประเมินสุขภาพกาย
ดว้ยตนเองของผูสู้งอายุ ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยแพทย)์ โดยผูท่ี้มีสุขภาพกายดี จะมีความสุขมาก 
ดังนั้ นจึงควรจัดให้มีทั้ งการส่งเสริมสุขภาพ และตรวจร่างกาย เพราะผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง มีความเปราะบางทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม โดยทางผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดแ้ก่ กรมพฒันาสังคม
และสวสัดิการ ควรจดัหน่วยเคล่ือนท่ีส าหรับเยี่ยมเยือนผูสู้งอายุ และท่ีส าคญัควรให้ความรู้แก่
ผูสู้งอายุ และบุตรหลานในเร่ืองการดูแลสุขภาพดว้ย นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขควรส่งเสริม
สุขภาพและเฝ้าระวงัป้องกนัรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพอนามยัผูสู้งอายอุยา่งทัว่ถึง รวมถึงหน่วยงานเอกชน 
เช่น สภากาชาดไทย ควรจดัหน่วยเคล่ือนท่ีดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนอยา่งครอบคลุมทัว่ถึงเช่นกนัเพื่อ
ร่วมมือกนัในการส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
 
 5.3.6  ด้านภาวะทางอารมณ์ 

ผลการศึกษา พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีภาวะทางอารมณ์ดีมาก (เป็นการประเมินภาวะทาง

อารมณ์ดว้ยตนเองของผูสู้งอาย ุไม่ใช่การวินิจฉยัโดยแพทย)์โดยผูท่ี้มีภาวะทางอารมณ์ท่ีดี จะมี

ความสุขมาก ซ่ึงจากงานวจิยัน้ีจะเห็นวา่ปัจจยัดา้นการพบปะติดต่อกบับุตรมีอิทธิพลต่อภาวะทาง

อารมณ์ ของผูสู้งอายตุอนตน้ ส่วนภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อภาวะทางอารมณ์ของผูสู้งอายุ

โดยรวม และตอนปลาย ดงันั้นหากมีการใหค้วามส าคญัดา้นภาวะสุขภาพกายจากหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุตรหลานท่ีอยูใ่กลชิ้ด คอยดูแลใหก้ารช่วยเหลือดา้นต่างๆ กจ็ะส่งผลให้
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มีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีข้ึนดว้ย และในกรณีของผูสู้งอายตุอนตน้กเ็ช่นเดียวกนั คือหากมีการส่งเสริม

ดา้นการพบปะติดต่อกบับุตร กจ็ะท าใหผู้สู้งอายใุนช่วงวยัดงักล่าวมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีข้ึน และ

ส่งผลท าใหผู้สู้งอายมีุความสุขนัน่เอง 

 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
 1. เน่ืองจากการศึกษาถึงความสุข เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอตัตวิสัย (subjective) ดงันั้นจึงควรมี
การศึกษาเชิงคุณภาพมาใชป้ระกอบในการศึกษาดว้ย เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข
ของผูสู้งอายใุนเชิงลึกวา่ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญักบัอะไร หรือเพราะอะไร เป็นตน้ 
 2. ควรมีการน าตวัแปรอ่ืนๆ มาใชใ้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนของระดบัความสุขของผูสู้งอายุไดเ้พิ่มข้ึน เช่น เสรีภาพส่วนบุคคล และค่านิยมส่วน
บุคคล การเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายุ ความสามารถในการดูแลตนเอง เป็นตน้ ทั้งน้ีในโครงการ 
HART ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ และในอนาคตจะมีโครงการระดบัชาติท่ีสามารถเลือกน ามาใช้
ในการวิจยัคร้ังต่อไปได ้
 3. เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองและชนบทมีระดบัความสุขท่ีแตกต่าง
กนัค่อนขา้งมาก จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุในเขตเมืองและชนบท เพื่อศึกษาว่าผูสู้งอายุในแต่ละเขตให้
ความส าคญักบัปัจจยัใด เน่ืองจากในแต่ละเขตนั้นยงัมีความแตกต่างดา้นบริบทในสังคมไทยอยู ่
 4. เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา จึงท าการศึกษาเฉพาะ One way impact 
ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงตวัแปรท่ีส่งผลต่อกนัและกนั (Interaction) ดว้ย 
เพื่อใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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