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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและที่อาศัยอยู่ใน
สถานดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุไทย จ�ำนวน 120 คน เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจ�ำนวน 60 คน
และผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นสถานดูแลผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 60 คน เครือ่ งมือวิจยั คือแบบสอบถามจ�ำนวน 30 ข้อ ซึง่ พัฒนา
มาจากแบบประเมินสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ และแบบประเมินความสุขของคนไทย ของกรมสุขภาพจิต หาดัชนีความตรง
ได้เท่ากับ 0.87และ ค่าความเทีย่ งได้เท่ากับ 0.93  วิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุด้วยสถิติทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุไทยยุค 4.0 มีความสุขในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ โดยรวม 3.52  ค่าเฉลีย่ จ�ำแนกตามกลุม่
พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสุขในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.60 ในขณะที่ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุมีความสุข
ในระดับปานกลางมีคา่ เฉลีย่ 3.44 และค่าเฉลีย่ รายด้านพบว่า ผูส้ งู อายุทง้ั ทีอ่ าศัยในชุมชนและในสถานดูแลผูส้ งู อายุ
มีความสุขด้านจิตใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.52 ตามล�ำดับ ในขณะที่ด้านร่างกายพบว่าผู้สูงอายุทั้งใน
ชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม มีความสุขระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.46 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความสุขมากกว่าผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอ
แนะคือ ผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาส
อยู่กับครอบครัวที่บ้านในชุมชน ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือสังคม โดยจัดหาสิ่งสนับสนุนและจัดให้เข้า
ถึงเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นพอควร รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการท�ำกิจกรรมที่เหมาะสม
จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขยิ่งขึ้นได้
ค�ำส�ำคัญ: ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุ
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Abstract

The objective of this research was to study the happiness level of Thai elderly in Thailand
4.0 who lived in community and foster homes. The 120 samples consisted of 60 Thai elderly who
lived in community with their families, and the others 60 who lived in the foster homes. The
instrument  was questionnaires consisted of 30 questions, developed from the Elderly Mental Health
Assessment and Thai Happiness Scales from Mental Health Department of Thailand. The content
validity was 0.87, and reliability was 0.93. The data were analyzed for mean, standard deviation, and
compared the average of happiness between the elderly in the community and in the foster homes
by independent t-test. The results indicated that the average of Thailand 4.0 elderly’s happiness
was at a high level, average score 3.52. When considered the two separate groups, the happiness
of Thai elderly who lived in community was high level, average scores 3.60 while the happiness of
Thai elderly who lived in foster homes was medium level, average scores 3.44. When considered
in every aspect, the psychological happiness of both groups were high level, average scores were
3.77 and 3.52 respectively, while the physical happiness of both groups were medium level,
average scores 3.49 and 3.46 respectively. The comparison of elderly’s happiness in community and
in foster homes has shown the statistical significance (p < .05), that the happiness level of elderly
who lived in community was higher than who lived in foster homes. This study suggest that Thailand
4.0 elderly both in community and in foster homes should have a chance to live with their families
in community, and do some social activities by giving supports and providing them some necessary
technology, as well as good and safe environment for social accessibility.
Keyword: happiness of Thailand 4.0 elderly, community, foster home

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ
ประชากรโลกที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ
ส�ำหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุจ�ำนวน
10.7 ล้านคน คาดการณ์อีก 8 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 14.9 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มประชากร
สู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว สถานการณ์ ข อง
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย จากรายงานขององค์การ
สหประชาชาติ มี ทิ ศ ทางสอดคล้ อ งกั บ รายงานของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ที่สรุปแนวโน้มจ�ำนวน
ประชากรทั้งประเทศว่า ประเทศ ไทยก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และ
คาดว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในช่วง
ปี พ.ศ. 2564 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
ในปีพ.ศ. 2578 จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2559 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560)
พบว่ า สั ด ส่ ว นของผู ้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง นั้ น สู ง กว่ า เพศ
ชายเล็กน้อย รายงานเดียวกันนี้เผยว่าในปีพ.ศ. 2559
ประเทศไทยจะมีประชากรทั้งหมด 65.9 ล้านคน และ
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มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด โดยมีการจัดอันดับ
พืน้ ทีท่ มี่ ผี สู้ งู อายุมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย อันดับที่ 1 คือ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุจ�ำนวน 936,865 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.47 ของประชากรในจังหวัด อันดับที่ 2
นครราชสีมา 400,496 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 อันดับ
ที่ 3 เชียงใหม่ 284,497 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 อันดับ
ที่ 4 ขอนแก่น 276,209 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 และ
อันดับที่ 5 นครศรีธรรมราช 240,522 คน คิดเป็นร้อยละ
15.47 (Sanyasayan, 2018)
การที่ บุ ค คลมี อ ายุ ม ากขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท� ำ งานของร่ า งกายและสมองย่ อ มเสื่ อ มถอยลง
ความสามารถในการท�ำงานย่อมลดน้อยลงไป รวมทัง้ อาจ
มีข้อจ�ำกัดในการปรับตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเกิด
ภาวะเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการด�ำรงชีวิต
ความพึงพอใจในชีวติ ลดลง (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 2560)
ส�ำหรับระดับความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพบว่าความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0
มีความสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.52
นอกจากนี้ เ ทคโนโลยี ยั ง ช่ ว ยให้ ผู ้ สู ง วั ย ได้ สั ม ผั ส
ประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกทีไ่ ร้พรมแดน และยังช่วย
ลดปัญหาสุขภาพได้อกี ด้วย (วีรณัฐ โรจนประภา, 2560)
กลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเกษียณอายุจากการท�ำงานก็จะเป็น
กลุ่มที่มีเวลาว่างมาก จนท�ำให้เกิดความเหงา หรือมี
ความวิตกกังวลเกีย่ วกับสุขภาพร่างกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จึงเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งการการพูดคุย การเอาใจใส่และต้องการ
สื่อสารกับคนในครอบครัวมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ ท�ำให้
สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มคนเหล่านี้
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ นั้ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น
ช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้คลายความเหงา ความ
คิดถึงลูกหลาน ที่อาจมีเวลามาพบปะกันไม่บ่อยนัก
การสือ่ สารของกลุม่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะถนัดในการส่งภาพ
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คลิปวีดีโอ หรือการคุยแบบเห็นหน้ากันผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้มากกว่าการพิมพ์ข้อความ ดังนั้นลูกหลาน
เมื่อจะสื่อสารกับผู้สูงอายุในครอบครัว จึงควรเลือกใช้
วิธดี งั กล่าวมากกว่าพิมพ์ขอ้ ความทีผ่ สู้ งู อายุอาจจะติดขัด
ด้านการอ่าน (กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง, 2560) จากการ
ศึกษาความสุขของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่าต่างมีความสุขและพอใจในชีวติ ปัจจุบนั
ผูส้ งู อายุกล่าวว่าการมีอายุยนื ยาวมาจนถึงขณะนีน้ นั้ นับ
เป็นความโชคดีและการได้เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์
ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุขอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากผูส้ งู อายุ
ไม่ตอ้ งล�ำบากในการประกอบอาชีพ มีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแล
เอาใจใส่และยังมีแขกที่มาเยี่ยมเยือนท�ำให้ไม่รู้สึกเหงา
และผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและไม่ถูกทอดทิ้ง
ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุที่
อาศัยอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะผู้สงู อายุบางรายต้องอาศัย
เพียงล�ำพัง ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และ
ต้องท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตน (จรรญารักษ์ พันธ์ยิ้ม,
2557)
ในขณะเดียวกันการศึกษาของปิยภรณ์ เลาหบุตร
(2557) พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจและมีความสุข
ในบ้านที่ถูกสุขลักษณะและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีบ้านที่
อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการมีระบบ
สาธารณูปโภคทีท่ วั่ ถึงและมีความสะดวกสบายในการรับ
บริการ ไม่ว่าจะด้านการเงินหรือความสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันการได้รับบริการและ
สวัสดิการจากผู้น�ำชุมชนและสถานที่ในการท�ำกิจกรรม
ชุมชน แสดงถึงผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่ดีต่อการอยู่กับ
บ้าน ในชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัย รูส้ กึ ว่าบ้านน่าอยู่ สะดวกสบาย
มั่นคงปลอดภัย ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ เรื่องการศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้า
และความเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทยของ
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และคณะ (2561) พบว่าผูส้ งู อายุ
ทีม่ อี าการดีขนึ้ และหายกลับบ้านแล้ว กล่าวว่าสิง่ ทีต่ นคิด
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ว่าสิง่ ส�ำคัญก็คอื การมีญาติพนี่ อ้ งช่วยกันดูแล สนับสนุน
ช่วยเหลือให้กำ� ลังใจ โดยเฉพาะจากคูส่ มรสและลูกหลาน
อยู ่ ด ้ ว ยกั น ได้ ท� ำ บุ ญ ใส่ บ าตร ฝึ ก ธรรมะ ท� ำ สมาธิ
ท�ำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ดูทีวี ออกก�ำลังกาย สังสรรค์กับ
เพือ่ นฝูง และพยายามช่วยตัวเอง ดูแลตนเองทีด่ ี จะท�ำให้
มีความสุข แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุไทยยุค 4.0 มีความสุข
กับการที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวที่อบอุ่น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สังคมไทย
ยุค 4.0 เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเน้น
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสื่อสาร การด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวัน และพัฒนาประเทศ   ผู้สูงอายุในสังคม
ไทยยุค 4.0 ต้องการการปรับตัว และการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
มากกว่าวัยอื่นๆ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุต่างก็มีข้อ
จ�ำกัดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เนื่องจากสภาพทางชีววิทยา
ความเสือ่ มถอยทางด้านร่างกาย การเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในการ
ปรับตัว เกิดความเครียด วิตกกังวล ทั้งการท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวติ อยูร่ ว่ มกับครอบครัวมากกว่าวัยอืน่ ๆ โดย
เฉพาะการขาดผูด้ แู ลทีบ่ า้ น จึงเป็นเหตุให้ครอบครัวต้อง
น�ำผู้สูงอายุไปพักอาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็น
ประเด็นทีน่ า่ สนใจศึกษาว่า ความสุขของผูส้ งู อายุไทยยุค
4.0 ทีท่ งั้ อยูใ่ นชุมชนร่วมกับครอบครัว และในสถานดูแล
ผู้สูงอายุทั่วไปมีความสุขมากน้อยเพียงใด เพื่อน�ำไปเป็น
ฐานข้อมูลในการก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมความสุข
ของผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกันในยุค 4.0 ผู้ศึกษาคาดว่า
การศึกษาครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ตอ่ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไทยทั้งในชุมชนที่
อยู่กับครอบครัว และที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
โดยน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความสุขในการ
ด�ำรงชีวติ ในสังคมได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและ
ไม่เป็นภาระแก่ผอู้ นื่ ซึง่ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการ
ส่งเสริมความสุขของผู้สูงอายุ

โมเดลของประเทศไทยยุ ค 4.0 คื อ มั่ น คง
มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยใช้โครงสร้างด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุม
ประชากรมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงทุกภาคส่วน
ได้อย่างไม่สะดุด  เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ (2561) กล่าวว่า
Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง จึงต้องมีพฒ
ั นาโครงสร้างเศรษฐกิจ
ใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนสามารถสร้างราย
ได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุก
มิติ ทั้งภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษาและแรงงาน
เปลีย่ นจากระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการผลิตโดยใช้แรงงาน
เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบน
ฐานความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ
ดังนั้น ความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ในยุค 4.0 ณ
ทีน่ ี้ จึงมุง่ เน้น ความสุขในลักษณะของความรูส้ กึ สุขสบาย
ของผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวในการด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการด�ำเนินชีวิตได้ด้วยความสะดวก
สบายในสังคมทั้งในครอบครัว และในสถานที่ที่ภาครัฐ
หรือเอกชนส่งเสริมทางสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่อง
ของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวก
สบาย รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวม
ถึงผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่กับครอบครัวและผู้สูงอายุใน
สถานดูแลผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความสุขของ
ผูส้ งู อายุไทยยุค 4.0 ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนร่วมกับครอบครัว
และความสุขของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในสถานดูแล
ผู้สูงอายุ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เน้นการ
ส�ำรวจข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ โดยด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง  เป็นผูส้ งู อายุไทย
ยุค 4.0 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 120 คน เลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ น
ชุมชนร่วมกับครอบครัวบริเวณวัดปรก แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 60  คน และผูส้ งู อายุ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นสถานดูแลผูส้ งู อายุจำ� นวน 60 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้เลือกสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้ง
3 แห่ง ประกอบด้วยผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นบ้านพักคนชรา
พระวิสุทธิ์วงศ์ อ�ำเภอล�ำไทร จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน
20 คน อาศัยทีบ่ า้ นพักผูส้ งู อายุบา้ นเบธานี อ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 14 คน และศูนย์สงเคราะห์
ผูส้ งู อายุบา้ นคามิเลียน ปราจีนบุรจี ำ� นวน 26 คน ใช้วธิ กี าร
เลือกหน่วยงานที่ศึกษาแบบเจาะจง
ผู้วิจัยก�ำหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า
คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีสัญชาติไทย
อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน และผู้ที่
อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านพักคนชราทั้ง 3 แห่ง
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นสถานที่บริการด้านองค์กร
ศาสนจักร ที่ให้ความร่วมมือในการตอบค�ำถาม ส�ำหรับ
เกณฑ์การคัดออกคือ เป็นผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถสือ่ สารได้
และปฏิเสธการตอบค�ำถาม
2. การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบ
กลุ่มตัวอย่าง ขอความร่วมมือ และชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ โดยอธิบายให้
กลุ่มตัวอย่างรับฟังถึงผลประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้
เพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน
ส� ำ หรั บ การน� ำ เสนอข้ อ มู ล จะเสนอผลในภาพรวม
หากผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่พร้อมจะตอบค�ำถามใดๆ ก็ตาม
สามารถยกเลิกได้ ตลอดเวลาและการวิจัยนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่รับรอง E. 051/2562
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3. เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถามทีค่ ณะผูว้ จิ ยั
ได้พัฒนาขึ้น 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย และโรคประจ�ำตัว
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความสุข โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาจากแบบประเมินความสุขของกรมสุขภาพจิต
ซึ่งจ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน
30 ข้อที่มีความหมายทั้งทางบวกและทางลบ ข้อค�ำถาม
ด้านร่างกาย 7 ข้อ ด้านจิตใจ 8 ข้อ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมและเทคโนโลยี 8 ข้อ และด้านสิ่งแวดล้อม
7 ข้อ ลักษณะของค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับมีเกณฑ์ค�ำตอบดังนี้ ไม่เลย
หมายถึง ไม่มคี วามรูส้ กึ เช่นนัน้ เลย รูส้ กึ ไม่พอใจมากหรือ
รูส้ กึ แย่มาก เล็กน้อย หมายถึง มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ นานๆ
ครั้ง รู้สึกเช่นนั้นเล็กน้อย รู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกแย่ปาน
กลาง หมายถึง มีความรู้สึกเช่นนั้นปานกลาง รู้สึกพอใจ
ระดับกลางๆ หรือรูส้ กึ แย่ระดับกลางๆ รูส้ กึ มาก หมายถึง
มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ บ่อยๆ รูส้ กึ พอใจหรือรูส้ กึ ดี มากทีส่ ดุ
หมายถึง มีความรู้สึกเช่นนั้นเสมอ รู้สึกเช่นนั้นมากที่สุด
หรือรู้สึกว่าสมบูรณ์ รู้สึกพอใจมาก รู้สึกดีมาก   
4. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามได้ ผ ่ า นการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้ค่าความ
ตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.87 จากนั้นหาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่
อาศัยในชุมชนเมืองและสถานดูแลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 30
คน แล้วน�ำมาหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้วธิ ี
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค (Cronbach ’s Alpha
Coefficient) ได้ เท่ากับ 0.93 การแปลผลโดยคะแนน
เฉลี่ยที่ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ (Best, 1981) ดังนี้ คะแนน
เฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49
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หมายถึง ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ดุ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เริม่ ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์
2563 เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบตามทีก่ ำ� หนด จึงน�ำข้อมูลทัง้ หมด
มาวิเคราะห์  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป หา ค่าความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุขของ
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในชุมชนและผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในสถานดูแล
ผูส้ งู อายุ และใช้สถิตทิ ดสอบค่าที (Independent t-test)
ในการเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุอาศัยในชุมชน
และผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุ

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.70
อายุ 66 ถึง 71 ปี ร้อยละ 31.70 มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ
65.00 คือโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ส่วนใหญ่การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.30
ไม่ประกอบอาชีพร้อยละ 60.00 รายได้เพียงพอร้อยละ
76.70 อาศัยอยู่กับครอบครัวร้อยละ 93.30 ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 61.70 อายุ 72 ถึง 77 ปีร้อยละ 25.00 และ

78 ถึง 83 ปีร้อยละ25.00 เท่ากัน มีโรคประจ�ำตัวร้อย
ละ 60.00 คือโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง เช่นกัน การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ
70.00 ไม่ประกอบอาชีพ ร้อยละ90.00 มีรายได้เพียงพอ
ร้อยละ 85.00 ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน อาศัยอยู่กับ
สามี/ภรรยา ร้อยละ 93.30 แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ อาศัยอยู่คนเดียวร้อยละ 96.70     
ในภาพรวมพบว่าผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในชุมชนมีความสุข
โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนผู้สูงอายุใน
สถานดูแลผูส้ งู อายุ มีความสุขโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ
และด้านสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม มีความสุขอยู่
ในระดับมาก โดยผู้สูงอายุในชุมชนมีความสุขด้านจิตใจ
โดยเฉลี่ย 3.77 ที่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุมีความสุข
ค่าเฉลีย่ 3.52 ส�ำหรับด้านสิง่ แวดล้อมผูส้ งู อายุทงั้ 2 กลุม่
มีความสุขด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมากเช่นกัน โดย
ผู้สูงอายุในชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.67 ผู้สูงอายุในสถานดูแล
ผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย 3.82 ส�ำหรับด้านสังคมและเทคโนโลยี
ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสุขในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.50
ส่วนผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอยู่ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.18 ส�ำหรับด้านร่างกายผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม
มีความสุขในระดับปานกลาง คือผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความสุขเฉลี่ย 3.49 ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ
มีความสุขเฉลี่ย 3.46 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและในสถานดูแล
ผู้สูงอายุรายด้านและในภาพรวม
ข้อค�ำถาม
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสังคมและเทคโนโลยี
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

ชุมชน (n=60)
Mean
3.49
3.77
3.50
3.67
3.60

SD
.76
.74
.91
.64
.42

สถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)
ระดับ
Mean
SD
ระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.46
3.52
3.18
3.82
3.44

.98
.94
1.05
.75
.45

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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ด้านร่างกายพบว่า ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
และในสถานดูแลผู้สูงอายุ ต่างก็มีความสุขด้านร่างกาย
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และ 3.46
ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชน
ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการได้ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วย
ตนเองมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมาก็คือ การได้
ไปไหนมาไหนด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และ
มีความสุขในการรับประทานอาหารได้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.57 แต่มีความพึงพอใจในสภาพร่างกายน้อยที่สุด

ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.25 ส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นสถาน
ดูแลผู้สูงอายุพบว่า 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ความสุขใน
การรับประทานอาหารได้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 รองลงมา
ความสุขทีน่ อนหลับได้เป็นประจ�ำ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.72
และความสุขทีส่ ามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 แต่ความพึงพอใจที่สามารถ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง และความสุขในการ
ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.48 และ 2.92 ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและ
ผู้สูงอายุที่  อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
ข้อค�ำถาม
1. ความพึงพอใจในสภาพร่างกาย
2. ความสุขที่สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรงได้
3. ความพอใจที่สามารถท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง
4. ความพึงพอใจในการไปไหนมา
ไหนได้ด้วยตนเอง
5. ความสุขที่นอนหลับได้เป็น
ประจ�ำ
6. ความสุขในการรับประทาน
อาหารได้
รวม

ชุมชน (n=60)
Mean
3.25
3.45

SD
.63
.59

ปานกลาง
ปานกลาง

3.28
3.52

.90
.98

ปานกลาง
มาก

3.73

.71

มาก

3.48

1.07

ปานกลาง

3.62

1.04

มาก

2.92

1.33

ปานกลาง

3.37

.82

ปานกลาง

3.72

.83

มาก

3.57

.81

มาก

3.87

.81

มาก

3.49

.76

ปานกลาง

3.46

.98

ปานกลาง

ส�ำหรับด้านจิตใจพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนและสถานดูแลผู้สูงอายุต่างก็มีความสุขด้านจิตใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.52 ตามล�ำดับ  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้สูงอายุในชุมชน มีความสุข
ในระดับมากทุกข้อ โดยมีลำ� ดับของความสุขดังนี้ ล�ำดับแรก
ของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ความรู้สึกว่าครอบครัว
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สถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)
ระดับ
Mean
SD
ระดับ

มีค วามอบอุ่นเท่ากับความรู้สึกมีค วามสุขเมื่ออยู่กับ
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมา มีความสุขกับชีวิต
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.85 และใช้ชีวิตอย่าง
อิสระและมีความสุข มีค่าเฉลี่ย 3.83 และมีความสุข
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน 3.78 ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 3.75 และความสุขในการด�ำเนินชีวติ ค่าเฉลีย่ 3.55
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ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
มีความสุขในระดับมากเพียง 4 ข้อ คือ รูส้ กึ ว่าชีวติ ทีผ่ า่ นมา
เป็นสิง่ มีคา่ ค่าเฉลีย่ 3.93 รองลงมาก็คอื การใช้ชวี ติ อย่าง
อิสระค่าเฉลี่ย 3.78 ความสุขในการด�ำเนินชีวิตค่าเฉลี่ย
3.77 และความภาคภูมิใจในตนเองค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วน
ข้อที่มีความสุขระดับปานกลางก็คือ การหัวเราะบ่อยๆ

ในชีวิตประจ�ำวันค่าเฉลี่ย 3.48 ความสุขกับชีวิตที่เป็น
อยู่กับปัจจุบันค่าเฉลี่ย 3.45 ความพร้อมที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.35 ส่วนความรู้สึก
ว่าครอบครัวมีความอบอุ่น และมีความสุขเมื่ออยู่กับ
ครอบครัวอยู่ในล�ำดับท้ายค่าเฉลี่ย 3.13 และ3.08 ตาม
ล�ำดับ (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
ข้อค�ำถาม
1. รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นสิ่งมีค่า
2. ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข   
3. รู้สึกมีความสุขในการด�ำเนินชีวิต
4. รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
5. หัวเราะบ่อยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
6. มีความพร้อมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต
7. รู้สึกว่าครอบครัวมีความอบอุ่น
8. รู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว
9. มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
			
รวม

ชุมชน (n=60)
Mean
3.82
3.83
3.55
3.75
3.78
3.62

SD
.65
.85
.65
.73
.85
.72

3.90
3.90
3.85

3.77

ด้ า นสั ง คมและเทคโนโลยี พ บว่ า ผู ้ สู ง อายุ
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความสุขด้านสังคมและเทคโนโลยี
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนผู้สูงอายุ
ในสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข ในระดั บ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.18 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้สูงอายุ
ในชุ ม ชนมี ค วามสุ ข 3 ล� ำ ดั บ แรก ได้ แ ก่ พอใจกั บ
การได้ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น เท่ า กั บ มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ มี ค ่ า เฉลี่ ย 3.92 รองลงมา
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 3.88 และสามารถ

สถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)
ระดับ
Mean
SD
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
3.78
3.77
3.73
3.48
3.35

.84
.72
.77
.84
.97
.84

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

.75
.80
.76

มาก
มาก
มาก

3.13
3.08
3.45

1.30
1.32
.95

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

.74

มาก

3.52

.94

มาก

รับรู้ข่าวสารและพักผ่อนหย่อนใจตามความบันเทิงได้
จากการใช้เทคโนโลยี มีคา่ เฉลีย่ 3.73 แต่เรือ่ งหน่วยงานใน
ชุมชนมาดูแลช่วยเหลือเมือ่ เดือดร้อน และความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยี มีความสุขในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เพียง 2.87 ส�ำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแล
ผูส้ งู อายุมคี วามสุขด้านสังคมและเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับมาก
เพียง 4 ข้อ คือ มีความสุขทีม่ หี น่วยงานในชุมชนดูแลช่วยเหลือ
3.68 ยอมรั บ และปรั บ ตั ว ได้ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ค่ า เฉลี่ ย 3.58 เมื่ อ พิ จ ารณา
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รายข้อ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ มีหน่วยงานในชุมชนมาดูแล
ช่วยเหลือเมือ่ เดือดร้อน มีคา่ เฉลีย่ 3.68 และมีเพือ่ นหรือ
บุคคลทีส่ ามารถขอความช่วยเหลือได้เมือ่ จ�ำเป็น มีคา่ เฉลีย่
3.57 ส�ำหรับหัวข้อที่ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุฯ

มีความสุขระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
กับครอบครัวค่าเฉลี่ย 2.50 และความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 2.38 (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขด้านสังคมและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
ข้อค�ำถาม
1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2. พอใจกับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
3. มีเพื่อนหรือบุคคลที่สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้เมื่อจ�ำเป็น
4. มีสมาชิกในครอบครัวให้ความ
ช่วยเหลือ
5. มีหน่วยงานในชุมชนมาดูแล
ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน
6. สามารถยอมรับและปรับตัวได้กับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ท�ำให้มีความสุข
8. มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
9. มีความสุขที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารหรือใช้ในการ
สร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว
10. สามารถรับรู้ข่าวสารและพักผ่อน
หย่อนใจตามความบันเทิงได้จาก
การใช้เทคโนโลยี
รวม
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ชุมชน (n=60)
Mean

SD

สถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)
ระดับ
Mean
SD
ระดับ

3.88
3.92
3.67

.72
.72
.82

มาก
มาก
มาก

3.58
3.43
3.57

.94
1.11
.83

มาก
ปานกลาง
มาก

3.92

.77

มาก

3.18

1.26

ปานกลาง

2.87

1.31

ปานกลาง

3.68

0.70

มาก

3.57

.79

มาก

3.58

.83

มาก

3.33

1.12

ปานกลาง

2.72

1.21

ปานกลาง

2.87
3.28

1.17
1.18

ปานกลาง
ปานกลาง

2.38
2.50

1.22
1.30

ปานกลาง
ปานกลาง

3.73

.61

มาก

3.25

1.17

ปานกลาง

3.50

.91

มาก

3.18

1.05 ปานกลาง
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ด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
และในสถานดูแลผู้สูงอายุมีความสุขด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมากทั้ง 2 กลุ่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ 3.82
ตามล�ำดับ  เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูส้ งู อายุในชุมชน
มีความสุขด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมากทุกด้าน โดย
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ สามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้
เมือ่ จ�ำเป็น มีคา่ เฉลีย่ 3.85 รองลงมา รูส้ กึ พอใจกับสภาพ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยมีคา่ เฉลีย่ 3.77 สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั
ส่ ง ผลให้ มี สุ ข ภาพดี และรู ้ สึ ก ปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น
เมื่ออาศัยอยู่ในสถานที่นี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.58
แต่พึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย

เป็นล�ำดับท้ายค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส�ำหรับผู้สูงอายุที่
อาศัยอยูใ่ นสถานดูแลผูส้ งู อายุมคี วามสุขด้านสิง่ แวดล้อม
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อคือสภาพแวดล้อมที่อยู่ในปัจจุบัน
ส่งผลให้มีสุขภาพดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมา คือ
ความรูส้ กึ ปลอดภัยในทรัพย์สนิ เมือ่ อาศัยอยูใ่ นสถานทีน่ ี้
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.93  ความรูส้ กึ พอใจในสภาพแวดล้อม
ที่มีความปลอดภัย และความรู้สึกพอใจกับที่อยู่อาศัย
ค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ  3.90 แต่มคี วามสุขในระดับปานกลาง
คื อ สามารถไปใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ เ มื่ อ จ� ำ เป็ น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (ดังตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสุขด้านสิง่ แวดล้อมของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นชุมชนและ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
ข้อค�ำถาม
1. สภาพแวดล้อมที่อยู่ในปัจจุบัน
ส่งผลให้มีสุขภาพดี
2. พึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย
3. รู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออาศัย
อยู่ในสถานที่นี้
4. รู้สึกพอใจกับสภาพที่อยู่อาศัย
5. สามารถไปใช้บริการสาธารณสุข
ได้เมื่อจ�ำเป็น
		
รวม

ชุมชน (n=60)
Mean
3.58

SD
.59

3.57

สถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)
ระดับ
Mean
SD
ระดับ
มาก

3.98

.62

มาก

.72

มาก

3.90

.68

มาก

3.58

.70

มาก

3.93

.73

มาก

3.77
3.85

.67
.55

มาก
มาก

3.90
3.42

.82
.91

มาก
ปานกลาง

3.67

.64

มาก

3.82

.75

มาก

2. ผลการเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแล
ผูส้ งู อายุ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าข้อมูลทัง้ กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในชุมชนและผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีลักษณะ
ของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันทั้งเพศ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และความเพียง
พอของรายได้ ผู้วิจัยจึงน�ำคะแนนเฉลี่ยความสุขของ

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย
สถิติทดสอบค่าที พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความสุขของ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนสู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความสุ ข ของ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โดยพบว่ า ผู ้ สู ง อายุ
ในชุ ม ชนมี ค วามสุ ข มากกว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น
สถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
(ดังตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่อาศัยในชุมชน (n=60)
ที่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุ (n=60)

Mean

SD

t

p-value

3.60
3.44

.42
.45

2.05

.04*

*p<.05

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าภาพรวมระดับ
ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
และผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในสถานดูแลผูส้ งู อายุ มีความสุขอยู่
ในระดับมาก และพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความสุขด้านจิตใจ
ในระดับมากเช่นกัน จากรายละเอียดของข้อมูลพบว่า
ผูส้ งู อายุมคี วามสุขมากเมือ่ ได้อยูก่ บั ครอบครัว มีอสิ ระใน
การไปไหนมาไหนได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความสุข
ที่ได้ท�ำกิจกรรมพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ได้เข้าวัดท�ำบุญ
ได้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ มีความสุขทีไ่ ม่ปว่ ย ไม่มโี รค มีความสุข
ที่เกิดจากการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง นอกจาก
นี้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข
ด้านสิง่ แวดล้อมในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.67 และ 3.80 ซึง่
ข้อมูลนีส้ อดคล้องกับการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เรือ่ งการ
ศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจาก
การสูญเสียของผูส้ งู อายุไทยของอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
และคณะ (2561) พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ อี าการดีขนึ้ และหาย
กลับบ้านแล้ว กล่าวว่าสิง่ ทีต่ นคิดว่า สิง่ ส�ำคัญและมีความ
สุขก็คอื การมีญาติพนี่ อ้ งช่วยกันดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ก�ำลังใจ โดยเฉพาะจากคู่สมรสและลูกหลาน อยู่ด้วย
กันได้ท�ำบุญใส่บาตร ฝึกธรรมะ ท�ำสมาธิ ท�ำกิจกรรม
ทีช่ อบ เช่น ดูทวี ี ออกก�ำลังกาย สังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง และ
พยายามช่วยตัวเอง ดูแลตนเองที่ดี จะท�ำให้มีความสุข
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 มีความสุขกับการที่
อยูท่ บี่ า้ นกับครอบครัวทีอ่ บอุน่ ซึง่ ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
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การเปรียบเทียบความสุขของผูส้ งู อายุในชุมชนกับความสุข
ของผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ
จากการทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มกับครอบครัว ย่อมมีความสุข มีความอบอุน่
มากกว่าการอยูใ่ นสถานดูแลผูส้ งู อายุ หากผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ น
สถานดูแลผูส้ งู อายุสามารถใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สารกับ
ครอบครัวได้เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนร่วม
กับครอบครัวได้ ย่อมมีความรู้สึกอบอุ่น และมีความสุข
มากขึ้น  
ส�ำหรับด้านร่างกาย พบว่าผูส้ งู อายุทงั้ ในชุมชน
และในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีความสุขระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.46 ซึ่งสอดคล้องกับที่บุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน์ (2560) กล่าวว่า การทีบ่ คุ คลมีอายุมากขึน้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของร่ า งกายและสมอง
ย่อมเสือ่ มถอยลง ความสามารถในการท�ำงานย่อมลดน้อย
ลงไป รวมทัง้ อาจมีขอ้ จ�ำกัดในการปรับตัว ส่งผลให้ผสู้ งู อายุ
ส่วนหนึง่ เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล ไม่มคี วามสุขในการ
ด�ำรงชีวิต ความพึงพอใจในชีวิตลดลง
ส�ำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุยุคไทยยุค
4.0 ทั้งชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีความสุขด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับมากสามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจุบัน
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านสามารถ
ได้รบั ความสุขได้ทงั้ สิง่ แวดล้อม ด้านสถานทีท่ ที่ นั สมัย มี
สือ่ บันเทิงต่างๆ ออนไลน์ได้พอควร ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุใน

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 1 January-June 2020

ชุมชนก็ได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
ท�ำให้มคี วามสุขระดับมากขึน้ ดังการศึกษาของกนกกาญจน์
บัญชาบุษบง (2560) ทีก่ ล่าวว่าปัจจุบนั สือ่ สังคมออนไลน์
เป็นช่องทางการสือ่ สารทีช่ ว่ ยให้คลายความเหงา ความคิดถึง
ลูกหลาน ทีอ่ าจมีเวลามาพบปะกันไม่บอ่ ยนัก การสือ่ สาร
ของกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จ ะถนั ด ในการส่ ง ภาพ
คลิปวีดโี อ หรือการคุยแบบเห็นหน้ากันผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
ได้มากกว่าการพิมพ์ขอ้ ความ ดังนัน้ ลูกหลานเมือ่ จะสือ่ สาร
กับผู้สูงอายุในครอบครัว จึงควรเลือกใช้วิธีดังกล่าว
มากกว่าพิมพ์ขอ้ ความทีผ่ สู้ งู อายุอาจจะติดขัดด้านการอ่าน
ส�ำหรับด้านสังคมและเทคโนโลยี พบว่าผูส้ งู อายุ
ในสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข ในระดั บ ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.18 โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
กับครอบครัวค่าเฉลี่ยเพียง 2.50-2.38 แสดงให้เห็นว่า
ผูส้ งู อายุในสถานดูแลผูส้ งู อายุมโี อกาสใช้เทคโนโลยีนอ้ ย
หากสามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ออนไลน์ในกลุม่ ผูส้ งู อายุในสถานดูแลผูส้ งู อายุได้เพิม่ ขึน้
น่าจะท�ำให้ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุมีความสุข
เพิ่มขึ้น ดังงานวิจัยของวีรณัฐ โรจนประภา (2560)
ทีพ่ บว่าหากผูส้ งู อายุในโลกยุค 4.0 มีความสุขและมีความ
ต้องการใช้สื่อออนไลน์แต่พอดีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มี
ความสุขมากที่สุด และผู้สูงอายุก็อาจใช้เทคโนโลยีที่มี
ในการติดต่อสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ครอบครัว สร้างสุขให้
ยั่งยืน นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้ผู้สูงวัยได้สัมผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกทีไ่ ร้พรมแดน และยังช่วย
ลดปัญหาสุขภาพได้อกี ด้วย โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุเมือ่
เกษียณอายุจากการท�ำงานก็จะเป็นกลุม่ ทีม่ เี วลาว่างมาก
จนท�ำให้เกิดความเหงา หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการ
การพูดคุย การเอาใจใส่และต้องการสื่อสารกับคนใน
ครอบครัวมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มคนเหล่านี้

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าผูส้ งู อายุไทยยุค 4.0
ในภาพรวมต่างก็มคี วามสุขในระดับมาก และพบว่าผูส้ งู อายุ
ที่อยู่กับครอบครัวมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานดูแลผูส้ งู อายุ โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนให้เห็นว่า ความสุข
ของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ทั้งที่อาศัยในชุมชนและอาศัย
ในสถานดูแลผูส้ งู อายุ มีความต้องการสูงสุดและมีความสุข
ทีส่ ดุ เมือ่ ได้อยูก่ บั ครอบครัวทีอ่ บอุน่ มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปลอดภัย สามารถ
ไปใช้บริการสาธารณสุขได้เมื่อจ�ำเป็น มีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและบันเทิงที่จ�ำเป็นบ้าง ก็จะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างอบอุ่น และ
มีความสุข ส่งผลให้มสี ขุ ภาพดีทงั้ ร่างกายและจิตใจ ผูว้ จิ ยั
จึงขอเสนอให้บคุ ลากรทางสาธารณสุข และครอบครัวทีม่ ี
ผูส้ งู อายุในบ้าน พึงตระหนักถึงความรูส้ กึ ของผูส้ งู อายุวา่
ตัวผู้สูงอายุเองมีความต้องการอยู่ร่วมกับครอบครัวและ
ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว อยากให้สมาชิกในครอบครัว
ดู แ ลจะมี ค วามสุ ข มากกว่ า อยู ่ ใ นสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำผูส้ งู อายุเข้าอยูใ่ นสถานดูแล
ผู้สูงอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น เจ็บป่วย ไม่มีผู้ดูแล
ญาติและครอบครัว ต้องอธิบายให้ผสู้ งู อายุเข้าใจถึงความ
จ�ำเป็น และในขณะเดียวกันขอให้ผู้บริหารในสถานดูแล
ผู้สูงอายุและรัฐพึงสนับสนุน และตระหนักถึงการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานดูแลผูส้ งู อายุทอี่ บอุน่ ปลอดภัย
เสมือนอยู่บ้าน มีเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นทั้งการสื่อสารและ
บันเทิง มีญาติใกล้ชิดดูแล และเข้าเยี่ยมได้เป็นประจ�ำ

ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผูส้ งู อายุ และผูด้ แู ลในสถานดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ หาแนวทาง
ในการส่งเสริมความสุขและการใช้พลังของผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพทางกาย
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2. พัฒนาโครงการหรือวิธีการสนับสนุนให้มี เนือ่ งวงศ์ ทวยเจริญ. (2559). เวอร์ชนั ใหม่ ‘ประเทศไทย
โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
4.0. ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/colum
ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย การป้องกันโรคภัยต่างๆ ทัง้ ผูด้ แู ล
nist/48324
และตัวผู้สูงอายุเอง ที่เข้าถึงความต้องการของสังคม
ยุค 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์. (2560). กรมสุขภาพจิต
เปิดเวทีวชิ าการสุขภาพจิตและ จิตเวชผูส้ งู อายุ
ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงอายุควรได้รับ
ระดับชาติ แนะ ยอมรับ ปรับตัวอยู่อย่างพอดี
การสนับสนุนจากสังคมให้สามารถท�ำประโยชน์ และ
มีคุณ ค่า ใช้ 5 สุข ในยุค 4.0. คมชัดลึก.
สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมต่อไป
สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/
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