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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ที่จะศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุไทยและ

เปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับปจจัยทางสังคมดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
และถ่ินที่อยู กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุชายและหญิงจํานวน 403 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ปจจัยทางสังคม แบบวัดสุขภาวะทางจิต สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุไทยมีสุขภาวะทางจิตใน
ระดับปานกลาง เพศชายมีสุขภาวะทางจิตสูงกวาเพศหญิง (p < 0.05) ผูสูงอายุที่สมรส มีสุขภาวะ
ทางจิตสูงกวากลุมที่เปนหมาย (p < 0.05) ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงและ ปานกลางมีสุขภาวะ
ทางจิตสูงกวากลุมไมไดรับการศึกษา (p < 0.05) ผูสูงอายุที่มีรายไดสูงมีสุขภาวะทางจิตสูงกวา
กลุมรายไดนอย และผูสูงอายุที่มีถ่ินที่อยูแตกตางกันมีสุขภาวะทางจิตดานการยอมรับตนเอง
แตกตางกัน (p < 0.05)

คําสําคัญ: สุขภาวะทางจิต ผูสูงอายุไทย

ABSTRACT
The purposes of this research were to investigate the level of psychological well-

being of the Thai elderly and to compare psychological well-being with social factors:
gender, marital status, level of education, income and hometown. The sample was 403
of the Thai elderly. The research instruments used were social factors questionnaires
and psychological well-being scale. The data were analyzed by percentage, mean,
standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and Scheffé’s multiple
comparisons test. The research findings were as follows: the psychological well-being
of the Thai elderly were at moderate level; the male elderly had higher psychological
well-being than female elderly (p < 0.05); the couple elderly had higher psychological
well-being than the widow elderly (p < 0.05); the high and the moderate educated
elderly had higher psychological well-being than the uneducated elderly (p < 0.05); the
high income elderly had higher psychological well-being than the low income elderly
(p < 0.05). There were also differences in self-acceptance of psychological well-being
for the elderly of different hometowns (p < 0.05).
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บทนํา
การขยายตัวของจํานวนผูสูงอายุกําลังเปนปรากฏการณ

สําคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ เพราะแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล,
2553; สงกรานต กันทวงศ, 2553) ตามพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ใหความหมายผูสูงอายุ (the elderly) วา
คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป
(ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ในขณะที่องคการอนามัยโลกได
กําหนดไววาผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง 60-74 ป
เทานั้น ถาอายุระหวาง 75-90 ป จัดเปนคนชรา (old) และ
ถามีอายุเกิน 90 ปขึ้นไป จัดเปนคนชรามาก (very old)
ทั้งนี้การแบงผูสูงอายุ ใชเกณฑอายุตามสภาพของการมีอายุ
เพ่ิมขึ้น (World Health Organization, 1997)

สมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติไดมีมติรับรอง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตั้งแตป พ.ศ. 2491 วา
มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับมาตรฐานในการครองชีพที่
เหมาะสม เพ่ือสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงตอมาไดมีแผนปฏิบัติการระหวางประเทศ
เก่ียวกับผูสูงอายุ ประเทศไทยก็มีพันธกรณีอยูดวย นับตั้งแต
ป พ.ศ. 2525 รัฐบาลไทยไดมีมติใหวันที่ 13 เมษายนของ
ทุ กป เ ป น วัน ผู สู ง อ า ยุ แ ห ง ชาติ  ใ น ข ณ ะ ที่ อ ง ค ก า ร
สหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ. 2542 เปนปสากลวาดวย
ผูสูงอายุ (อางถึงใน ไพศาล เก้ืออรุณ, 2553)

ในชวงกวาทศวรรษที่ผ านมา ประเทศไทยให
ความสําคัญกับผูสูงอายุมากขึ้นเปนลําดับ มีการกําหนด
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพ
ของผูสูงอายุใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา,
2546) ตลอดจนมีแผนยุทธศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอม
ของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ ซ่ึงเปน
กระบวนการสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ
เพราะนอกจากผูสูงอายุจะเปนเสาหลักของครอบครัวและ
สังคมแลว ผูสูงอายุยังนับเปนปราชญอันเกิดจากการส่ังสม
ประสบการณที่ยาวนาน ซ่ึงสามารถสรางประโยชนใหคน
รุนหลังไดอยางมากมายมหาศาล และเปนภูมิปญญาแหง
สังคม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,
2550)

อยางไรก็ตาม มีผูสูงอายุหลายคนตองเผชิญกับภาวะ
เบื่อ เหงา ไมมีอะไรทํา ขาดคนดูแลเอาใจใส รูสึกวาตนเอง
ไรคุณคา และหาความสุขในชีวิตที่เหลืออยูไมคอยได ทั้งๆ ที่
ผูสูงอายุจํานวนมากเปนทรัพยากรบุคคลที่ลํ้าคาของแผนดิน
ดังกลาวมาแลว การดูแลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเพื่อให
สามารถดํารงศักยภาพของการมีสวนรวมในสังคมไดอยาง
ตอเนื่องจึงเปนส่ิงสําคัญ เพราะผูสูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควร
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนของตนไดอยางมีคุณภาพที่สมเหตุ
สมผลและสมวัย ไมใชบุคคลดอยโอกาสหรือเปนภาระตอ
สังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุนั้น สามารถ
พิจารณาไดจากการมีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งดานรางกายและ
จิตใจ มีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค และไดรับการ
ยอมรับจากสังคม (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
2553)

ในตางประเทศ การศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตมีเปน
จํานวนมาก และมักเปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวย
หรือผูมีปญหาดานจิตเวช เชน งานวิจัยของ Borglin (2005)
ในประเทศสวีเดน ศึกษาผูสูงอายุวัย 75 ปขึ้นไป พบวา
ผู สูงอายุที่บนว า เหนื่อยลา  และมีความวิตกกังวล มี
ความสัมพันธในทางลบกับคุณภาพชีวิต และตัวแปรเหลานี้
สามารถทํานายไดวาจะมีคุณภาพชีวิตต่ํา ซ่ึงพบในผูหญิง
มากกวาผูชาย การวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ Nejati,
Shirinbayan, Kamrani, Foroughan, Taheri และ Sheikhavan
(2008) ในประเทศอิหราน จากกลุมตัวอยาง 386 คน ก็พบ
ความแตกตางระหวางเพศในดานสุขภาพจิต โดยภาพรวม
แลวเพศชายมีคุณภาพชีวิตดีกวาเพศหญิง สวนการศึกษา
ของ Tianli (2007) กับผูสูงอายุชาวจีนอายุ 65 ปขึ้นไป
จํานวน 41 คน ที่อาศัยอยูในประเทศแคนาดาพบวา เพศ
และการศึกษา เปนตัวบงช้ีที่สําคัญตอคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
งานวิจัยของ Tso (2007) เรื่องคุณภาพชีวิตผูหญิงสูงอายุ
ชาวจีนในฮองกงที่อาศัยอยูตามลําพัง เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ กลุมตัวอยางจํานวน 565 คน ผลแสดงวา
ความสุขและสุขภาวะทางจิตเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพชีวิต

การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชากร
ในยุโรปกับในสหรัฐอเมริกาของ Glatzer (2006) พบวา
โดยเฉล่ียแลวประชากรในสหรัฐอเมริกามีคุณภาพชีวิตที่
ดีกวาในยุโรปเล็กนอย หลายประเทศในยุโรปภาคเหนือและ
ตะวันตก มีความพึงพอใจในระดับสูงกวาสหรัฐอเมริกา



และยุโรปตะวันออกมีความพึงพอใจที่ต่ํากวา ผลการวิจัยนี้
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของคุณภาพชีวิตของคนที่
อาศัยในถ่ินที่อยูตางกัน

สําหรับงานวิจัยในประเทศไทย ศิริพร วีระเกียรติ
โสภา มุสิโก บุญพา ณ นคร เสาวภา ปานเพชร และดวงวิพร
พวงรอด (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 400 คน พบวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
โดยรวมอยูในระดับปานกลางรอยละ 65.50 และพบวา
สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได บรรยากาศใน
ครอบครัว ภาวะสุขภาพ และภาวะซึมเศรา มีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิต เชนเดียวกับการศึกษาผูสูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของ นันทพร จิตรประเสริฐ (2548) จาก
กลุมตัวอยางจํานวน 381 คน พบวา ผูสูงอายุรอยละ 54.3 มี
คุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และรอยละ 44.9 มีคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ ความพอเพียง
ของรายได และลักษณะการอยูอาศัย ลวนเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต นอกจากนั้น การวิจัยของ
พรเทพ ศิริวนารังสรรค, ธรณินทร กองสุข, หมอมเจายุพดี
ศิริวรรณ และคณะ (2546) ศึกษาจากประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไป ในพ้ืนที่ 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร จํานวน 9,632
คน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตระดับกลางรอยละ
73.5 เพศชายมีคุณภาพชีวิตดีมากกวาเพศหญิง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ
รายได สถานะทางการเงิน การอยูอาศัย และอื่นๆ

เม่ือประมวลงานวิจัยที่กลาวมา จะเห็นวามีการศึกษา
วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกลุมคนที่หลากหลาย
และพบวาปจจัยที่สะทอนคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได
ทางหนึ่ง คือ สุขภาวะทางจิต (psychological well-being)
ซ่ึงหมายถึง ความสมบูรณอยางสมดุลของสุขภาพบุคคลทั้ง
4 มิติ คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณหรือปญญา โดย
มิติทั้งส่ีจะเช่ือมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน (ประเวศ วะสี,
พระพิศาลธรรมวาที, แมชีศันสนีย เสถียรสุต และโสภณ
สุภาพงษ, 2544: 10) ในขณะที่ความหมายของสุขภาวะ
ทางจิต ตามแนวคิดทางตะวันตกของ Ryff และ Keyes (1995)
เสนอวา เปนคุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจที่ มีความ
หลากหลายดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล
โดยมีองคประกอบที่ทําหนาที่ของจิต 6 มิติ ไดแก 1) ความ

เปนตัวของตัวเอง (Autonomy หรือ AU) หมายถึง การคิด
และทําในส่ิงที่ตนเองคิดวาเหมาะสม ไมตามกระแสสังคม
ประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งไว 2) การยอมรับ
ตนเอง (Self-acceptance หรือ SA) หมายถึง การมีเจตคติตอ
ตนเองทางบวก รับรูและยอมรับทั้งดานดีและดานไมดีของ
ตนเอง รวมทั้งพึงพอใจชีวิตที่ผานมา 3) การมีความงอกงาม
ในตน (Personal Growth หรือ PG) หมายถึง ความตองการ
พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมหยุดยั้ง
4) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น (Positive Relations with
others หรือ PR) หมายถึง การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
ไววางใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น 5) ความสามารถในการจัดการ
กับสถานการณตางๆ (Environmental Mastery หรือ EM)
เปนความสามารถในการจัดการกับสภาพแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถเลือกหรือสรางบริบทที่เหมาะสม
กับความตองการและคานิยมสวนตัว และ 6) การมีจุดมุงหมาย
ในชีวิต (Purpose in Life หรือ PL) หมายถึง การมีเปาหมาย
ในชีวิต และดําเนินชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย

จากความสําคัญของผูสูงอายุ สภาพ ปญหาและแนวโนม
การเติบโตของผูสูงอายุ สงผลใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ระดับสุขภาวะทางจิต ตามโครงสรางแนวคิดของ Ryff และ
Keyes (1995) ดังที่กลาวมา เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุไทย ในชวงป พ .ศ. 2553 เนื่องจาก
การศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ควรกระทําไปอยางตอเนื่อง
เพราะภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในดานตางๆ
สามารถสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมใหเกิด
การเปล่ียนแปลงตามไปดวย โดยผูสูงอายุในการวิจัยครั้งนี้
จะหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนวัยที่กาวเขาสู
การเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ทางสังคม และสวนมากก็
เกษียณอายุการทํางานจากหนวยงานและองคการตางๆ
แลว แตทุกภาคสวนจําเปนตองหาแนวทางสงเสริมให
ผูสูงอายุสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศและโลกตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุไทย
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุ

ไทย ที่จําแนกตามปจจัยทางสังคม ดานเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได และถ่ินที่อยู



ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ (Survey

Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ คนไทย

เพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป กําหนดกลุม
ตัวอยางโดยตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คาความคลาดเคล่ือน ± 4% สุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยแบงถ่ินที่อยูออกเปน
6 ภูมิภาค ไดแกภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชวิธีจับสลาก
เลือกตัวอยางภาคละ 6 จังหวัด จํานวนกลุมตัวอยางรวม
403 คน เปนเพศชาย 181 คน หรือรอยละ 44.9 เพศหญิง
222 คน หรือรอยละ 55.1 สวนใหญมีสถานภาพสมรส คือ
รอยละ 73.2 เปนหมายรอยละ 16.4 เปนโสดรอยละ 7.4
และสถานภาพหยารางรอยละ 3.0 กลุมตัวอยางรอยละ 55.6

มีระดับการศึกษาต่ํา สวนรอยละ 24.8 มีการศึกษาปานกลาง
ในขณะที่รอยละ 11.4 มีการศึกษาสูง และรอยละ 7.7 ไมได
รับการศึกษา ปจจัยดานรายได พบวามีรายไดนอย (ไมเกิน
10,000 บาทตอเดือน) รอยละ 60.5 มีรายไดปานกลาง
(10,001-30,000 บาท) รอยละ 25.8 และรายไดสูง (มากกวา
30,000 บาท) รอยละ 12.2 สําหรับถ่ินที่อยูเปนคนภาคกลาง
รอยละ 23.6 สวนภูมิภาคอื่นมีจํานวนใกลเคียงกัน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม
ปจจัยทางสังคม และแบบวัดสุขภาวะทางจิต พัฒนาโดย
คัคนางค มณีศรี (2550) เปนมาตรวัดประมาณคา (rating
scale) 7 ระดับ จํานวน 45 ขอ ผูวิจัยนํามาทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง 122 คน วิเคราะหคาความเช่ือม่ันดวยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้ง
ฉบับไดเทากับ 0.93 สวนการวัดสุขภาวะทางจิตแตละมิติ
มีรายละเอียดดังนี้

- การมีจุดมุงหมายในชีวิต (PL) มี 8 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.86
- ความสามารถในการจัดการกับสถานการณตางๆ (EM) มี 7 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.76
- การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น (PR) มี 8 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.74
- การยอมรับตนเอง (SA) มี 8 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.75
- การมีความงอกงามในตน (PG) มี 6 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.80
- ความเปนตัวของตัวเอง (AU) มี 8 ขอ   คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.63

เกณฑการแปลผลมี 3 ระดับ คือ คาเฉลี่ย 1.00–3.99
คะแนน หมายถึง มีสุขภาวะทางจิตระดับต่ํา คาเฉล่ีย 4.00–
4.99 คะแนน หมายถึง มีสุขภาวะทางจิตระดับปานกลาง
และคาเฉล่ีย 5.00–7.00 คะแนน หมายถึง มีสุขภาวะทางจิต
ระดับสูง

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติเชิง
อางอิง ไดแก คาสถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน

(ANOVA) และการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียเปน
รายคูโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffé)

ผลการวิเคราะห
1. การวิ เคราะหระดับสุขภาวะทางจิต ผู สูงอายุ

โดยรวมและแตละมิติของผูสูงอายุ ดวยคาเฉล่ีย ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 1



ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุไทย
ตัวแปร X SD ระดับ

สุขภาวะทางจิต (PWB)โดยรวม 4.79 .67 ปานกลาง
สุขภาวะทางจิตแตละมิติ

- การมีจุดมุงหมายในชีวิต (PL) 5.12 .95 สูง
- ความสามารถในการจัดการกับสถานการณตางๆ (EM) 4.89 .92 ปานกลาง
- การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น (PR) 4.80 .91 ปานกลาง
- การยอมรับตนเอง ( SA) 4.76 .81 ปานกลาง
- การมีความงอกงามในตน (PG) 4.72 .92 ปานกลาง
- ความเปนตัวของตัวเอง (AU) 4.43 .86 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงผลวาผูสูงอายุไทยมีสุขภาวะทางจิต
โดยรวมระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวาผูสูงอายุ
มีมิติการมีจุดมุงหมายในชีวิต (PL) ระดับสูง นอกนั้นมิติ
ดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลางทั้งหมด

2. การเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับปจจัยทางสังคม
ดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และ

ถ่ินที่อยู รายละเอียดมีดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตระหวางเพศ

ใชการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางเปนอิสระ (Independent
Sample t-test) ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุกับเพศ

สุขภาวะทางจิต เพศ จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ
t p

SA - ชาย 181 4.81 .80 1.239 .216
- หญิง 222 4.71 .81

PR - ชาย 181 4.86 .92 1.270 .205
- หญิง 222 4.75 .89

AU - ชาย 181 4.59 .85 3.374 <.001*
- หญิง 222 4.30 .84

EM - ชาย 181 4.96 .89 1.525 .128
- หญิง 222 4.82 .93

PL - ชาย 181 5.23 .94 2.052 .041*
- หญิง 222 5.03 .96

PG - ชาย 181 4.85 .83 2.604 .008*
- หญิง 222 4.61 .98

PWB (รวม) - ชาย 181 4.88 .67 2.647 .008*
- หญิง 222 4.71 .67

* p < 0.05



จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุมีคาเฉลี่ย
สุขภาวะทางจิตโดยรวม (PWB) และมิติดาน AU ดาน PL
และดาน PG แตกตางกันระหวางเพศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉล่ียสุขภาวะทางจิตทุกดาน
ดังกลาวของเพศชายสูงกวาเพศหญิง

2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับ
สถานภาพสมรส

การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับสถานภาพ
สมรส ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และใน
กรณีพบวามีความแตกตางกัน จะวิเคราะหเปรียบเทียบ
รายคูโดยวิธีเชฟเฟ แสดงผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุกับสถานภาพสมรส

สุขภาพภาวะทางจิต สถานภาพสมรส จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ
F p

SA - โสด 30 4.98 .96 2.307 .076
- สมรส 295 4.79 .80
- หยาราง 12 4.60 .81
- หมาย 66 4.56 .72

PR - โสด 30 4.84 .98 2.558 .055
- สมรส 295 4.86 .89
- หยาราง 12 4.46 .86
- หมาย 66 4.56 .91

AU - โสด 30ab 4.59 .99 3.859 .010*
- สมรส 295a 4.49 .83
- หยาราง 12ab 4.26 .57
- หมาย 66b 4.12 .87

EM - โสด 30 4.85 1.02 1.689 .169
- สมรส 295 4.91 .94
- หยาราง 12 4.31 .69
- หมาย 66 4.89 .75

PL - โสด 30 5.24 .97 1.317 .268
- สมรส 295 5.16 .96
- หยาราง 12 4.77 .98
- หมาย 66 4.98 .91

PG - โสด 30 4.76 1.11 .962 .411
- สมรส 295 4.76 .90
- หยาราง 12 4.63 .70
- หมาย 66 4.55 .95

PWB (รวม) - โสด 30 4.88ab .76 2.832 .038*
- สมรส 295 4.83a .67
- หยาราง 12 4.51ab .65
- หมาย 66 4.61b .60

* p < 0.05
a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันหมายความวาคาเฉล่ียแตกตางกัน



จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียสุขภาวะทางจิต
ของผูสูงอายุโดยรวม และมิติดาน AU แตกตางกันระหวาง
สถานภาพสมรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยกลุมสถานภาพสมรสมีคาเฉล่ียสุขภาวะทางจิตโดยรวม
และมิติดาน AU สูงกวากลุมที่เปนหมาย

2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับ
ระดับการศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวน และ
เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีเชฟเฟ แสดงผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุกับระดับการศึกษา

สุขภาวะทางจิต ระดับการศึกษา จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ
F p

SA - ไมไดรับการศึกษา 31 4.64ab .72 3.072 .028*
- ต่ํา 224 4.67a .78
- ปานกลาง 100 4.93b .87
- สูง 46 4.89ab .79

PR - ไมไดรับการศึกษา 31 4.57 .77 2.530 .057
- ต่ํา 224 4.72 .92
- ปานกลาง 100 4.91 .90
- สูง 46 5.01 .83

AU - ไมไดรับการศึกษา 31 4.22a 1.00 2.784 .041*
- ต่ํา 224 4.36a .84
- ปานกลาง 100 4.50ab .88
- สูง 46 4.69b .73

EM - ไมไดรับการศึกษา 31 4.66 .81 1.644 .179
- ต่ํา 224 4.83 .89
- ปานกลาง 100 5.01 .93
- สูง 46 4.97 1.01

PL - ไมไดรับการศึกษา 31 4.67a 1.07 3.823 .010*
- ต่ํา 224 5.08ab .95
- ปานกลาง 100 5.28b .89
- สูง 46 5.25b .89

PG - ไมไดรับการศึกษา 31 4.20a .92 5.944 .001*
- ต่ํา 224 4.66ab .92
- ปานกลาง 100 4.92b .88
- สูง 46 4.88b .85

PWB (รวม) - ไมไดรับการศึกษา 31 4.50a .65 5.049 .002*
- ต่ํา 224 4.72ab .64
- ปานกลาง 100 4.92b .70
- สูง 46 4.95b .66

* p < 0.05
a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันหมายความวาคาเฉล่ียแตกตางกัน



จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียสุขภาวะทางจิต
ของผูสูงอายุโดยรวม (PWB) และมิติดาน SA ดาน AU
ดาน PL และดาน PG แตกตางกันระหวางระดับการศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดาน SA กลุม
การศึกษาระดับปานกลางมีคาเฉล่ียสูงกวากลุมการศึกษาต่ํา
ดาน AU ระดับการศึกษาสูงมีคาเฉล่ียสูงกวากลุมการศึกษาต่ํา

และกลุมไมไดรับการศึกษา สวนดาน PL ดาน PG และ
สุขภาวะทางจิตโดยรวม (PWB) กลุมการศึกษาสูงและ
ปานกลาง มีคาเฉล่ียสูงกวากลุมไมไดรับการศึกษา

2.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับ
รายได ใชการวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบรายคู
โดยวิธีเชฟเฟ แสดงผลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุระหวางรายได

สุขภาวะทางจิต รายได จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ
F p

SA - นอย 244 4.70 .82 1.715 .181
- ปานกลาง 104 4.83 .74
- สูง 49 4.89 .83

PR - นอย 244 4.75 .94 .850 .428
- ปานกลาง 104 4.88 .77
- สูง 49 4.85 1.01

AU - นอย 244 4.35 .87 2.455 .087
- ปานกลาง 104 4.50 .70
- สูง 49 4.61 1.05

EM - นอย 244 4.83 .89 .802 .449
- ปานกลาง 104 4.94 .87
- สูง 49 4.98 1.15

PL - นอย 244 5.00a .97 5.719 .004*
- ปานกลาง 104 5.27ab .80
- สูง 49 5.42b 1.06

PG - นอย 244 4.60a .93 5.826 .003*
- ปานกลาง 104 4.84ab .82
- สูง 49 5.02b .95

PWB(รวม) - นอย 244 4.71a .67 4.250 .015*
- ปานกลาง 104 4.88ab .59
- สูง 49 4.96b .82

* p < 0.05
a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันหมายความวาคาเฉล่ียแตกตางกัน

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ียสุขภาวะทางจิต
ของผูสูงอายุโดยรวม (PWB) มิติดาน PL และดาน PG
แตกตางกันระหวางกลุมรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยทุกดานดังกลาวกลุมที่รายไดสูงมีคาเฉลี่ย
สูงกวากลุมรายไดนอยทั้งหมด

2.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตกับ
ถ่ินที่อยู ใชการวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบ
รายคูโดยวิธีเชฟเฟ แสดงผลดังตารางที่ 6



ตาราที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุระหวางถ่ินที่อยู

สุขภาวะทางจิต ถ่ินที่อยู จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ
F p

SA ภาคกลาง 95 4.77a .84 2.509 .030*
ภาคเหนือ 54 4.80ab .96
ภาคใต 63 5.03b .73
ภาคตะวันออก 66 4.66ab .73
ภาคตะวันตก 58 4.76a .84
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.56a .68

PR ภาคกลาง 95 4.70 .88 1.507 .187
ภาคเหนือ 54 4.87 .96
ภาคใต 63 5.05 .88
ภาคตะวันออก 66 4.68 .98
ภาคตะวันตก 58 4.76 .86
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.80 .86

AU ภาคกลาง 95 4.36 .79 1.575 .166
ภาคเหนือ 54 4.36 1.02
ภาคใต 63 4.59 .83
ภาคตะวันออก 66 4.42 .88
ภาคตะวันตก 58 4.61 .84
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.28 .79

EM ภาคกลาง 95 4.78 1.00 1.861 .100
ภาคเหนือ 54 4.96 .93
ภาคใต 63 5.13 .94
ภาคตะวันออก 66 4.70 .87
ภาคตะวันตก 58 4.86 .82
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.95 .85

PL ภาคกลาง 95 5.06 .99 2.177 .056
ภาคเหนือ 54 4.94 .87
ภาคใต 63 5.46 .88
ภาคตะวันออก 66 5.07 1.04
ภาคตะวันตก 58 5.13 .96
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 5.09 .89

PG ภาคกลาง 95 4.82 .92 .846 .518
ภาคเหนือ 54 4.68 .95
ภาคใต 63 4.84 .97
ภาคตะวันออก 66 4.62 .95
ภาคตะวันตก 58 4.59 .90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.71 .85



ตารางที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุระหวางถ่ินที่อยู (ตอ)
สุขภาวะทางจิต ถ่ินที่อยู จํานวน X SD คาสถิติทดสอบ

PWB (รวม) ภาคกลาง 95 4.74 .67 1.986 0.080
ภาคเหนือ 54 4.77 .74
ภาคใต 63 5.02 .65
ภาคตะวันออก 66 4.69 .66
ภาคตะวันตก 58 4.79 .69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 4.73 .62

* p < 0.05
a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันหมายความวาคาเฉล่ียแตกตางกัน

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ียสุขภาวะทางจิต
มิติดาน SA แตกตางกันระหวางผูสูงอายุที่มี ถิ่นที่อยู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูสูงอายุที่อยูภาคใตมีคาเฉล่ียดาน SA สูงกวาผูสูงอายุที่อยู
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ
แตสุขภาวะทางจิตโดยรวมและมิติดานอื่นไมแตกตางกัน

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุไทยในชวงป พ.ศ.

2553 ยังมีสุขภาวะทางจิตโดยรวมในระดับปานกลาง
เหมือนกับผลการวิจัยในอดีต (ศิริพร วีระเกียรติ และคณะ,
2546; นันทพร จิตรประเสริฐ, 2548; พรเทพ ศิริวนารังสรรค
และคณะ, 2546) เม่ือพิจารณาสุขภาวะทางจิตเปนรายดาน
แตละมิติ พบวาผูสูงอายุไทยมีมิติการมีจุดมุงหมายในชีวิต
(PL) ระดับสูง สวนมิติดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
ทั้งหมด อาจเปนเพราะวัยสูงอายุเปนวัยบั้นปลายของชีวิต
สวนใหญจึงดําเนินชีวิตอยางมีจุดมุงหมายเพราะคิดวาเวลา
ของตนในการมีชีวิตอยูเหลือนอยเต็มทีแลว (Erikson, 1963
อางถึงใน Feldman, 2000: 389) และผูสูงอายุเพศชายมี
สุขภาวะทางจิตโดยรวม และมิติดาน AU ดาน PL และดาน
PG สูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซ่ึงผลการศึกษาอื่นๆ ก็มักจะแสดงผลในลักษณะเดียวกัน
(พรเทพ ศิริวนารังสรรค และคณะ, 2546; Borglin, 2005;
Nejati et al., 2008) อาจเปนเพราะวัฒนธรรมในสังคมไทย
ที่เพศหญิงมักจะมีภาวะหนาที่ในการดูแลบานและคนใน
ครอบครัวมากกวาก็ได สวนปจจัยดานสถานภาพสมรส
พบวา กลุมสถานภาพสมรสมีสุขภาวะทางจิต และมิติดาน
AU สูงกวากลุมที่เปนหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะผูสูงอายุที่มีคูสมรสยังมีคนที่จะ
ปรึกษาดูแลทุกขสุขซ่ึงกันและกัน ในขณะที่ผูเปนหมาย
อาจจะเหงาและขาดคูชีวิตที่อยูดวยกันมา ทําใหตองแกปญหา
ตางๆ ตามลําพังและตองพ่ึงพาผูอื่นมากขึ้น

นอกจากนั้น ระดับการศึกษาและรายไดก็เปนปจจัย
ที่ทําใหสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุแตกตางกัน โดยกลุม
การศึกษาสูงและปานกลาง มีสุขภาวะทางจิตและมิติดาน
PL และดาน PG สูงกวากลุมไมไดรับการศึกษา กลุม
การศึกษาปานกลางมีดาน SA สูงกวากลุมการศึกษาต่ํา
กลุมการศึกษาสูงมีดาน AU สูงกวากลุมการศึกษาต่ําและ
กลุมไมไดรับการศึกษา รวมทั้งพบวากลุมรายไดสูงมี
สุขภาวะทางจิตและมิติดาน PL และดาน PG สูงกวากลุม
รายไดนอย ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
อื่น (ศิริพร วีระเกียรติ และคณะ, 2546; พรเทพ ศิริวนา-
รังสรรค และคณะ, 2546) ที่ผลแสดงดังนี้ อาจเปนเพราะ
คนที่ มีการศึกษาสูงกวาอาจสามารถปรับตัวไดดีกวา
เพราะมีความรูและความเขาใจในดานตางๆ มากกวา สวน
ผูที่มีรายไดสูงกวาก็ไมตองเผชิญกับปญหาดานคาใชจาย
ในการดําเนินชีวิตเทากับคนที่มีรายไดนอย จึงอาจเปน
สาเหตุใหสุขภาวะทางจิตดีกวาก็ได เพราะผลสํารวจของ
กรมสุขภาพจิตก็พบวา คนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
สุขภาพจิตดีที่สุด สวนผูที่ไมมีการศึกษาและมีการศึกษาต่ํา
กวาประถมศึกษามีสุขภาพจิตต่ําสุดทั้งในป พ.ศ. 2551 และ
พ.ศ. 2552 ในทํานองเดียวกับที่พบวาผูที่มีรายไดสูงจะมี
สุขภาพจิตดีกวา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552)

สําหรับปจจัยดานถ่ินที่อยู ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวา
สุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุ ในมิติดานการยอมรับตนเอง
(SA) ของแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน โดยผูสูงอายุ



ภาคใตมีสุขภาวะทางจิตดานนี้สูงกวาผูสูงอายุภาคกลาง
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงผลเหมือนงานวิจัย
อื่นๆ (นันทพร จิตประเสริฐ, 2548; ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ,
2554; Glatzer, 2006) อาจเปนเพราะสภาพของถ่ินที่อยูใน
ภาคใตประสบปญหานอยกวาภาคอื่นๆ ในชวง 2-3 ปที่
ผานมา (ไมรวมจังหวัดที่กําลังมีปญหาดานการกอความ
ไมสงบ) เพราะการสํารวจของกรมสุขภาพจิตก็ระบุวา
คนในภาคใตมีสุขภาวะทางจิตสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาคอื่นของไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552)

ขอเสนอแนะ
องคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนใน

เชิงนโยบายแกหนวยงาน องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอันที่จะกําหนดแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น เพ่ือใหสงผลตอการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในสังคม นอกจากนั้น ยังเปนพื้นฐาน
ขอมูลสําหรับการวิจัยที่ตองการขยายผลใหกวางขวางหรือ
ลุมลึกในประเด็นตางๆ ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.คัคนางค มณีศรี

เปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหแบบวัดมาใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย ขอบคุณอาจารยมารยาท โยทองยศ ที่ชวย
วิเคราะหขอมูล ขอบคุณอาจารย Philip Mathias ที่กรุณา
ชวยตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณสถาบัน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่สนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนขอขอบคุณผูชวยวิจัยและผู
รวมตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ทุกคน
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