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Background Retired elderly should perceive and be ready to face physical, mental

and social changes. They could appropriately adapt to live happily for

the latter part of life. The researchers were interested in this topic and

could modify the result to promote happiness for the retired elderly.

Objectives To study the levels of happiness in the retired elderly and their association

with personal factors, self-esteem and life styles.

Methods Ninety-three samples were selected by simple random sampling from

the retiree of Suan Sunandha Rajabhat University. Data were collected

by mailed questionnaire which consisted of the questions constructed

by the researchers, Oxford Happiness Questionnaire and Self Assessment

of Coopersmith (1981). Cronbach coefficient of reliability for happiness,

self-esteem and life styles were 0.74, 0.74, and 0.60 respectively. Data

were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation,

Chi-square test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
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Results The study found that the happiness is the most not specify happy or

unhappy 63.4 % , followed by nearly unhappy and nearly happy 35.5%

and 1.1 % respectively. The statistically significant factors (P <0.05)

associated with happiness were positive association in self-esteem

(r = 0.581), occupation life styles (r = 0.291), exercise life styles

(r = 0.277), and negative association in elderly age (r = - 0.218).

The non-significant factors (P >0.05) associated with happiness were

general life styles, eating life styles, physical and mental health care,

social assistance in everyday life,sex ,marital status, education, classify

of work, monthly income, sufficiency income and healthy welfare.

Conclusion Government agencies should promote happiness in the retired elderly

by promoting self-esteem, exercise, and occupation.
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เหตุผลของการทำวิจัย ผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ ควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตามความเป็นจริงพึงพอใจตนเองรับรู้ และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาทั้ง

ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

และมีความสุข  ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต ด้วยเหตุนี้

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื ่องดังกล่าวเพื่อนำผลการวิจัยใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการมีความสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการและเพื่อ

ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง และวิถีชีวิต กับความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ

วิธีการทำวิจัย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 93 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple

random sampling) จากผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์ (mailed questionnaire) ด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

แบบประเมินความสุขของ Oxford และแบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเองของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith,1981) มีค่าความ เช่ือม่ันดังน้ี

ความสุข 0.74  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.74 และวิถีชีวิต 0.60

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ

(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard

deviations) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation

coefficient)

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างไม่ระบุเจาะจงว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขร้อยละ 63.4,

รองลงมาค่อนข้างไม่มีความสุขและค่อนข้างมีความสุขร้อยละ 35.5

และร้อยละ 1.1 ตามลำดับ ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับความสุข

อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.581) วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.291) วิถีชีวิตด้านการออกกำลังกาย
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มีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.277) และอายุมีความสัมพันธ์ทางลบ

(r = – 0.218)  ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความสุข

(P >0.05) ได้แก่ วิถีชีวิตโดยรวม วิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหาร

ด้านการดูแลสุขภาพด้านร่าง กายและด้านจิตใจ  ด้านการช่วยเหลือ

สังคมในชีวิตประจำวัน เพศ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา

สายงาน  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ความพอเพียงของรายได้ และสวัสดิการ

สุขภาพ

สรุป หน่วยงานรัฐบาลควรมีระบบดูแลส่งเสริมกลุ่มตัวอย่างให้มีความสุข

เพิ่มขึ ้น โดยส่งเสริมให้มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง  มีการออก

กำลังกาย มกีารประกอบอาชีพ

คำสำคัญ ความสุข, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, วิถีชีวิต, การประกอบอาชีพ,

การออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ.
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วิถีชีวิตเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามปกติ

ของบุคคลที่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อบุคคลทั้งที่ต้องการ

และไม่ต้องการ  บุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตสำเร็จใน

แนวทางที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของ สังคมก็จะก่อให้

เกิดความพึงพอใจมีความสุข  ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ  เป็นความรู ้สึกหรือ

อารมณ์ประเภทหนึ่ง  มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจ

เล็กน้อยหรือความ พอใจเพลิดเพลิน และเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยหลายด้านรวมทั้งวิถีชีวิตของบุคคลนั้นเอง ศาสนา

พุทธใช้ หลักธรรมที่เรียกว่ามรรคหรือหนทาง 8 ประการ

ในการดับทุกข์  เพื่อนิพพานอันเป็นสุขสูงสุดที่สามารถ

มีได้ด้วยการเอาชนะตัณหาทุกรูปแบบ ในขณะที่สุขจาก

ทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตและการมีมิตรภาพที่ดีก็

เป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลทั่วไป(1)  ไม่ว่าจะ

เกิดอะไรขึ ้นก็ตามบุคคลมีแนวโน้มที ่จะมีความสุขใน

ระดับเดิมที่เป็นระดับของตนเอง และหากมีเหตุการณ์ที่ดี

เกิดข้ึนในชีวิตก็อาจจะมีความสุขเพ่ิมข้ึน   แต่จะเป็นเพียง

แค่ชั่วคราวจากนั้นระดับความสุขจะค่อย ๆ ปรับลดลงมา

อยู่ ในระดับเดิมหรือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมี

ความสุขที ่ลดน้อยลงเป็นการชั ่วคราว  จากนั ้นระดับ

ความสุขก็จะค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นกลับคืนมาสู่ระดับเดิม

เช่นกัน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข 2 ปัจจัย ได้แก่

สถานการณ์ชีวิต หรือปัจจัยภายนอก เช่น ฐานะเศรษฐกิจ

ภาวะสุขภาพ  สถานภาพสมรส  ฐานะทางสังคม

การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต  วิธีคิด และกิจกรรมท่ีเลือกทำ

หรือปัจจัยภายใน เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา

เองเป็นความคิดการกระทำ และรูปแบบชีวิตที่เราเลือก

โดยตั้งใจ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การมองโลก

แง่ดี การออกกำลังกาย การอยู่กับปัจจุบัน เหล่านี้จะ

หมายถึง สมรรถภาพของจิตใจและคุณภาพของจิตใจ(2)

ความสุขเป็นที่มาของความสำเร็จหลายประการ

ทั้งต่อตนเองบุคคลรอบข้างและสังคม ความสุขเป็นดัชนี

วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่พึงประสงค์ ที่มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาคนและสังคม อย่างแท้จริง จุดมุ่งหมาย คือ

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และทำให้มี

ความสุข สรุป เรียกว่า ความสุขมวลรวมประชาชาติที่

เป็นแนวทางการสร้างความสุขให้บุคคลมีความสุข มี

ความพึง พอใจไปพร้อมกัน ท้ังทางจิตวิญญาณ  วัฒนธรรม

และอารมณ์  โดยยึดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งนี้

การพัฒนาดัชนีวัดความสุขของคนไทยแบ่งเป็น 4 ระดับ(3)

ได้แก่ 1. ระดับปัจเจกบุคคล และครอบครัว 2. ระดับชุมชน

และท้องถิ ่น 3. ระดับจังหวัด และ 4. ระดับประเทศ

ความสุขในระดับ บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้อง

ร่วมกันทั้งจากปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นเองและปัจจัย

ภายนอก  ซึ ่งแต่ละบุคคลต่างก็มีว ิธ ีการดูแลตนเอง

เพื่อให้ถึงซึ ่งมีความสุขตามแบบฉบับที่ตนเองคิดเลือก

และประเมินส่วนในแง่มุมข้อมูลทางวิชาการที่เกี ่ยวกับ

ความสุขนั ้น  ระบุไว้ว่าปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความสุข

ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  และใน

ทางพุทธศาสนาก็กล่าวถึงที่มาของการเกิด ความสุขแท้

สุขสงบสุขเย็นนั้นก็จะต้องมาจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

คิดให้เป็น รู้จักให้  มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่  รู้จักเสียสละ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรู้จักปล่อยวาง และสามารถทำลาย

ความยึดมั่นถือมั่นได้  ผู้ที่มีความสุขจะมองโลกในแง่บวก

ที่สำคัญ คือ การมองหรือคิดในแง่บวกจะทำให้สามารถ

ปรับตัว ใช้ช ีว ิตอยู ่ในสังคมท่ามกลางกระแสของ

การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งด้านร่างกายและการเปลี่ยน

สถานะ หรือบทบาทหน้าที่ทางสังคมได้อย่างปกติสุข

โดยปกติธรรมชาติของผู้สูงอายุ มีการเปล่ียนแปลง

พยาธิสภาพทางร่างกายไปในทางเสื่อมตามวัยที่เพิ่มขึ้น

รวมทั ้งการเปลี ่ยนแปลงหน้าที ่และบทบาททางสังคม

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังที่ กล่าวมาน่าจะมีผลกระทบต่อ

ความสุขของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากการทบทวนงาน

วิจัยเกี่ยวกับความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

เช่น จากการศึกษาของ พูนสุข ช่วยทอง และคณะ(4) และ

การศึกษาของสุรางค์ เช้ือวณิชชากร และคณะ(5)  ศึกษาใน

กลุ่มผู้สูงอายุในเขตชนบท พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขระดับ

มากเพียงร้อยละ1.7 และ 1.2 ตามลำดับ  นอกจากนี้ผล

การศึกษาของสุรางค์ เช้ือวณิชชากร และคณะ(5) ยังพบว่า

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
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นัยสำคัญ กับความสุขของผู้สูงอายุ และการศึกษาของ

นุสรา นามเดช และคณะ(6) สอดคล้องกับแนวคิดของ

Layard R. ที่กล่าวว่าการมีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อ

บุคคลทุกคน และเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่มีความสำคัญต่อ

ความสุขผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุเข้าสู่วัยท่ีมีสุขภาพ

เสื่อมถอย และผลจากการเปลี่ยน แปลงที่เสื่อมถอยลงนี้

ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาจจะ เป็นเหตุให้

มีความสุขลดน้อยลงได้ รสรินทร์ เกรย์ และคณะ(7) ยังพบว่า

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากจะมีความสุขมาก

ที่สุด ส่วนการศึกษาของวิทมา ธรรมเจริญ(8) พบว่าภาวะ

สุขภาพกายมีอิทธิพล เชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

ระดับความสุขของผู้สูงอายุ โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ภาวะทาง อารมณ์  มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อระดับ

ความสุขของผู้สูงอายุ

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า ประเทศใด

มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ในสัดส่วนเกิน ร้อยละ 10 หรือ

มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากร

ทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

(aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสัมบูรณ์

(aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่ม

เป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14

สำหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้ังแต่ พ.ศ.

2548 คือมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10.5 และจาก

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 -

2573 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ15.7 ในปีพ.ศ. 2573

การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นน้ี ส่ิงสำคัญอย่างย่ิงคือ การมี

ความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย

และโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อน จะถึงวัยสูงอายุ

เพื่อให้มีความสุขและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้(9)

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทย

อายุระหว่าง 18 – 59 ปีคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2554 ของสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ

พบว่าถึงแม้ประเทศไทยได้ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากว่า

6 ปีแล้ว แต่พบว่าประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่า

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การตื่นตัวเรื่อง

ผู้สูงอายุยังอยู่ในแวดวงนักวิชาการมากกว่าประชาชน

ทั่วไป(10) วัยสูงอายุเป็นวัยสำคัญเพราะเป็นวัยที ่ผ่าน

ประสบการณ์อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย

จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่ออารมณ์

และจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียดเป็นทุกข์ และวิตกกังวล

ที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาทางด้านจิตใจและสุขภาพจิตได้

ฉะนั้นผู้สูงอายุควรได้รับการ ดูแลเพื่อให้มีทักษะในการ

ปรับตัวให้มีความสุขและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพการ

เตรียมตัวเพ่ือก้าว เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุจึงเป็นเร่ืองสำคัญ

ท้ังน้ีควรจะมีการเตรียมตัวต้ังแต่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงน่า

สนใจ ว่าความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการเป็น

อย่างไร

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์

ระหว่างความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุ ราชการกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและวิถีชีวิต

ที่ปฏิบัติงานในระบบราชการ  องค์กรสถาบันการศึกษา

ทั้งบุคคลากรที่อยู่ในสายวิชาการและอื่น ๆ ที่มีบทบาท

หน้าท่ีร่วมกันผลิต บัณฑิต มีความสุขอยู่ในระดับใด รวมท้ัง

มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความสุข เพื่อนำผล

การวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางส่งเสริม

ความสุขให้แก่ผ ู ้ส ูงอายุและการวางแผนดูแลตั ้งแต่

วัยก่อนเกษียณอายุ  โดยมีคำถามวิจัยว่า 1. ผู้สูงอายุ

เกษียณอายุราชการมีความสุขหรือไม่ ระดับใด และ

2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูง

อายุเกษียณอายุราชการ

วิธีการดำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยแบบสำรวจภาคตัดขวาง (cross -

sectional survey research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ

ที่เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวน 300 ราย หาขนาดตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป

ของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)(11) ได้ขนาด

ตัวอย่าง 169 ราย ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random

sampling) จากทะเบียนบัญชีรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วน

ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 8 ข้อ และวิถีชีวิต 29 ข้อ (ข้อ 2 - 7

ไม่คิดคะแนน) 5 ด้าน คือการประกอบอาชีพ การออก

กำลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพด้าน

ร ่างกายและจ ิตใจและการช ่วยเหล ือส ังคมในช ีว ิต

ประจำวัน เป็นข้อความให้เลือก ตอบ  ตอบไม่ใช่ให้

1 คะแนน และตอบใช่ ให้ 2 คะแนน  มคีา่พิสัย (range)

23 – 46 เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

โดยอิงเกณฑ์ของ Bloom BS.(12) ดังน้ี เหมาะสม (คะแนน

ร้อยละ  80) ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 - 79)

ไม่เหมาะสม (คะแนนร้อยละ  59) คะแนนมากแสดงว่า

มีวิถีชีวิตเหมาะสม

ส่วนที ่ 2  นำมาจากแบบสอบถามที ่พ ูนสุข

ช่วยทอง และคณะ(4) ใช้ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านบุคคล

ครอบครัว  และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ (2557) ได้แก่ แบบประเมิน

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith,

1981)(13) (ค่าความเชื ่อมั ่น 0.82) และแบบประเมิน

ความสุขของ Oxford (ค่าความเช่ือม่ัน 0.90) มีรายละเอียด

ของแต่ละแบบวัด ดังนี้  2.1 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

20 ข้อ เป็นมาตราวัดประเมินค่า (rating scale)   5 ระดับ

เป็นข้อความเชิงบวกและลบอย่างละ 10 ข้อ มีค่าพิสัย

(Range) 20 - 100 เกณฑ์แปลผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ

โดยอิงเกณฑ์ของ Bloom(12) คือ สูง (คะแนนร้อยละ  80)

ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 - 79) ต่ำ(คะแนนร้อยละ

 59) คะแนนสูง แสดงว่ามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

สูง 2.2 ความสุข 30 ข้อ (ร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา

และจิตวิญญาณ) ประกอบด้วยข้อความเชิงบวก 18 ข้อ

เชิงลบ 12 ข้อ เป็นมาตราวัดประเมินค่ามี 6 ระดับ  (rating

scale) มีค่าพิสัย (range)  30 -180 เกณฑ์การแปลผล

คะแนน  นำคะแนนรวมทั้งฉบับ 180 หารด้วย 30 มีค่า

พิสัย (range) เท่ากับ 1- 6 คะแนน  แบ่งออกเป็น 7 ระดับ

ดังนี้ (1) 1 - 2 คะแนน ไม่มีความสุข (2) 2 - 3 คะแนน

ค่อนข้างไม่มีความสุข (3) 3 - 4 คะแนน ไม่ระบุเจาะจงว่า

มีความสุขหรือไม่มีความสุข(4) 4 คะแนน มีความสุข

ระดับปานกลาง (5) 4 - 5 คะแนนค่อนข้างมีความสุข (6)

5 - 6 คะแนน มีความสุขมาก (7) 6 คะแนนมีความสุข

อย่างย่ิง

นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง

ตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน

มาทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่าง

จำนวน 30 ราย  วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (reliability) โดย

วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha

Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้ ความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง 0.74  วิถีชีวิต 0.60  และความสุข 0.74

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (mailed

questionnaire) 169 ฉบับ ได้แบบสอบถาม กลับคืน

ภายในระยะเวลาที ่กำหนดครั ้งที ่ 1 จำนวน 76 ฉบับ

(ร้อยละ 44.4) ผู้วิจัยติดตาม และได้รับตอบคืนกลับคร้ังท่ี

2 จำนวน 39 ฉบับ รวม 2 คร้ังเท่ากับ 115 (ร้อยละ 68.0)

เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ใช้ในการวิเคราะห์ 93 ฉบับ

จากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัยตามความสมัครใจ

โดยคำนึงถึงจริยธรรมการทำวิจัย และ  พิทักษ์สิทธ์ิ

การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version16 หา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-

square test) และสถิติสัมประสิทธ์ิสห สัมพันธ์แบบเพียร์สัน

(Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีอายุ

60 – 69 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.7) และมีอายุเฉล่ีย 72.1 ปี
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และร้อยละของแต่ละตัวแปรท่ีพบมากท่ีสุดมีดังน้ีเพศหญิง

(ร้อยละ 69.9) สถานภาพสมรสหม้าย (ร้อยละ 58.1)

การศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ร้อยละ 55.9) ปฏิบัติงาน

สายวิชาการ (ร้อยละ87.1)  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 -

30,000 บาท (ร้อยละ 50.5) ความพอเพียงของรายได้มี

พอใช้เหลือเก็บ(ร้อยละ 57.0) สวัสดิการสุขภาพมีสิทธิ

สวัสดิการรักษา พยาบาลข้าราชการ (ร้อยละ 97.8)

ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 93)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (ราย) ร้อยละ

เพศ
ชาย 28 30.1
หญิง 65 69.9

อาย ุ(ปี)
60 - 69 36 38.7
70 - 79 34 36.6
80 - 89 23 24.7

  = 72.1,S.D. = 7.6, Max = 85, Min = 61

สถานภาพสมรส
โสด
คู่ 17 18.3
หม้าย 54 58.1
หย่า 19 20.4
แยก 3 3.2

การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2 2.2
ปริญญาตรี 23 24.7
ปริญญาโท 52 55.9
ปริญญาเอก 16 17.2

สายงาน
สายวิชาการ 81 87.1

อาจารย์ 31 38.3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 46.9
รองศาสตราจารย์ 12 14.8
ศาสตราจารย์   -    -

สายสนับสนุนวิชาการ 11 11.8
ไม่ตอบ 1 1.1
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มีความสุขระดับที ่ 3 คือ ไม่ระบุเจาะจงว่ามี

ความสุขหรือไม่มีความสุข (ร้อยละ 63.4) มากที ่สุด

รองลงมามีความสุขระดับที่ 2 คือ ค่อนข้างไม่มีความสุข

(ร้อยละ 35.5) ท่ีเหลือมีความสุขระดับท่ี 4 คือ ค่อนข้างมี

ความสุข (ร้อยละ 1.1) เท่าน้ัน  ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1. (ต่อ) จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 93)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (ราย) ร้อยละ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 10,000 3 3.2
10,001 -  30,000 47 50.5
30,001 – 60,000 32 34.4
60,001 – 90,000 2 2.2
90,001 –120,000 2 2.2
>120,000 2 2.2
ไม่ตอบ 5 5.3

  = 40,325.6,S.D.= 54, 222.3, Max = 400,000, Min =  800

ความพอเพียงของรายได้
พอใช้มีเหลือเก็บ 53 57.0
พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ 29 31.2
ไม่พอใช้แต่ไม่มีหนี้สิน 10 10.7
ไม่พอใช้แต่มีหนี้สิน 1 1.1

สวัสดิการด้านสุขภาพ
สิทธิประกันสังคม 1 1.1
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 1.1
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ต้นสังกัด) 91 97.8

ตารางท่ี 2. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความสุข (n = 93)

1 1 - 2 ไม่มีความสุข 0 0.0
2 2 - 3 ค่อนข้างไม่มีความสุข 33 35.5
3 3 - 4 ไม่ระบุเจาะจงว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุข 59 63.4
4 4 - 5 ค่อนข้างมีความสุข 1 1.1
5 5 - 6 มีความสุขมาก 0 0.0
6 6 มีความสุขอย่างยิ่ง 0 0.0

 = 92.52, S.D.=11.229, MAX = 127, MIN =  70

ความสุขระดับที่ ความหมาย จำนวน ร้อยละ
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มีความร ู ้ส ึกม ีค ุณค ่าในตนเองในระด ับส ูง

มากท่ีสุด (ร้อยละ 74.2) รองลงมาปานกลางและ ต่ำ ร้อยละ

23.7และ  2.1 ตามลำดับ ดังตารางที่ 3

มีวิถีชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด

ร้อยละ 51.6 รองลงมาเหมาะสม และไม่เหมาะสม ร้อยละ

46.2 และ 2.2 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4 โดยมีวิถีชีวิต

รายด้าน ดังนี้คือ ด้านการประกอบอาชีพมีการทำงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากท่ีสุดร้อยละ 31.2  รองลงมา

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนร้อยละ 25.8  ด้านการออก

กำลังกาย มีการเล่นกีฬา (ร้อยละ 88.2) รองลงมามี

การเคล่ือนไหวร่างกายใช้แรงทุกวันเพ่ือให้ร่างกายเผาผลาญ

พลังงาน ได้แก่ เดินขึ้นลงบันได ทำงานบ้าน อย่างน้อย

วันละ 30 นาที (ร้อยละ 82.8) และมีพียงร้อยละ 43.0

เท่านั้น ที่มีการบริหารร่างกายโดยยืดกล้ามเนื้อ ได้แก่

เล่นโยคะ รำมวยจีน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ

10–15นาที ด้านการรับประทานอาหาร  มีการรับประทาน

อาหารครบ 3 ม้ือ โดยมีความหลากหลาย ของชนิดอาหาร

ในปริมาณพอดีต่อร่างกาย (ร้อยละ86.0) รองลงมามีการ

รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน (ร้อยละ 81.7)

และ มีเพียงร้อยละ 25.8 เท่านั้น ที่รับประทานอาหารที่

ชอบโดยไม่คำนึงถึง คุณค่าด้านการดูแลสุขภาพ  ด้าน

ร่างกายและจิตใจ  มีการใช้เวลาว่างในการทำงานอดิเรก

(ร้อยละ 87.2) รองลงมามีการตรวจตามแพทย์นัดเป็น

ประจำ  เนื่องจากปัญหาสุขภาพและใช้เวลาว่าง ในการ

อ่านหนังสือ (ร้อยละ 82.8) และมีการเข้ารับการตรวจ

สุขภาพทุกปี (ร้อยละ 73.1) มีรักษาอุโบสถศีลในวันพระ

หรือวันสำคัญทางศาสนา (ร้อยละ 28.0) และปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน (ร้อยละ 25.8) ด้านการช่วยเหลือ

สังคมในชีวิตประจำวัน มีการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล

(ร้อยละ 93.1) รองลงมาทำงานอาสาสมัครและทำกิจกรรม

ทางการเมือง (ร้อยละ 23.7 และร้อยละ 4.3)  ตามลำดับ

ตารางท่ี 3. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ จำแนกตามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
(n = 93)

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (คะแนน) จำนวน (ราย) ร้อยละ

สูง (80 - 100) 69 74.2
ปานกลาง (60 - 79) 22 23.7
ต่ำ (20 – 59) 2  2.1

  = 84.15, S.D.= 8.97, MAX =100, MIN =  59

ตารางท่ี 4. จำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเกษียณอายุ ราชการจำแนกตามวิถีชีวิต (n = 93)

เหมาะสม (36.8 - 46) 43 46.2
ปานกลาง (27.6 - 36.7) 48 51.6
ไม่เหมาะสม (23 - 27.5) 2 2.2

  = 36.22, S.D.= 4.018, Max = 44, Min = 17

วิถีชวิีต (คะแนน) จำนวน (ราย) ร้อยละ
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ผลการทดสอบทางสถิติ

จากตารางที่ 5 และ 6 พบว่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับความสุขอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ได้แก่

วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวก

(r = 0.291) วิถีชีวิตด้านการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์

ทางบวก (r = 0.277) อายุมีความสัมพันธ์ทางลบ

(r = - 0.218) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  มีความสัมพันธ์

ทางบวก (r = 0.581)

ตารางท่ี 5. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  สายงาน ความพอเพียงของรายได้
สวัสดิการสุขภาพ กับความสุข (n = 93)

ปัจจัยส่วนบุคคล                             ความสุข 2 df P -value
ค่อนข้างไม่มีความสุข ไม่ระบุเจาะจงว่ามี

ความสุขและมี
(ระดับความสุข 1, 2) ความสุข

(ระดับความสุข 3, 4)
n = 33 ร้อยละ n = 60 ร้อยละ

เพศ
ชาย 7 25 21 75 1.923 1 0.165
หญิง 26 40 39 60

สถานภาพสมรส
โสด 5 29.4 12 70.6 3.153 3 0.357
คู่ 17 31.5 37 68.5
หม้าย 10 52.6 9 47.4
หย่า 1 33.3 2 66.7

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 50 1 50 3.085 3 0.370
ปริญญาตรี 10 43.5 13 56.5
ปริญญาโท 19 36.5 33 63.5
ปริญญาเอก 3 18.8 13 81.2

สายงาน*

สายวิชาการ 23 33.3 46 66.7 4.148 1 0.386
สายสนับสนุนวิชาการ 7 46.7 8 53.3

ความพอเพียงของรายได้
พอใช้และมีเหลือเก็บ 14 26.4 39 73.6 6.632 3 0.061
พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ 12 41.4 17 58.6
ไม่พอใช้แต่ไม่มีหนี้สิน 6 60.0 4 40.0
ไม่พอใช้และมีหนี้สิน 1 100.0 0 0.0

สวัสดิการสุขภาพ
  - สิทธิประกันสังคม 1 50.0 1 50.0 .188 1 0.586

และหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

  - สิทธิสวัสดิการ 32 35.2 59 64.8
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ (ต้นสังกัด)

* เฉพาะผู้ท่ีตอบ n = 84
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ส่วนวิถีชีวิตโดยรวม วิถีชีวิตด้านการรับประทาน

อาหาร  วิถีชีวิตด้านการดูแลสุขภาพ  วิถีชีวิตด้านร่างกาย

และด้านจิตใจ  วิถีชีวิตด้านการช่วยเหลือสังคมในชีวิต

ประจำวัน  เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สายงาน

รายได้ต่อเฉลี ่ยเดือน  ความพอเพียงของรายได้ และ

สวัสดิการสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความสุข

(P >0.05)

อภิปรายผล

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง มีความสุขระดับ

ที่ 4 คือ ค่อนข้างมีความสุขเพียงร้อยละ 1.1 เท่านั ้น

ซึ่งเป็นร้อยละของการมีความสุขที่ต่ำมาก ใกล้เคียงกับ

ผลการศึกษาเรื่องความสุขในชีวิตของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสมุทรสงคราม ของสุรางค์ เชื ้อวณิชชากร

และคณะ (5) พบว่าความสุขของผู ้ส ูงอายุในจังหวัด

สมุทรสงครามมีความสุขระดับมาก (ร้อยละ1.2) และการ

ศึกษา เร่ือง ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว และสังคมท่ีมีความ

สัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัด ศรีสะเกษ

ของพูนสุข ช่วยทอง และคณะ(4) ที่พบว่าความสุขของ

ผู ้ส ูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ มีความสุขระดับมาก

(ร้อยละ1.7)  ท้ังน้ีเน่ืองจากว่าผู้สูงอายุเป็นวัยของการเส่ือม

ทางร่างกาย และมักมีปัญหาสุขภาพร่วมด้วยบุคคลที่

คุ้นเคยล้มหายตายจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคม

มีการสูญเสียตำแหน่งทางสังคม จากที่เคยเป็นหัวหน้า

ครอบครัวก็จะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หรือ

อาจเป็นผู้อาศัย(20)

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง

ถึงร้อยละ 74.2 ตามตารางที่ 3 แสดงว่าเป็นกลุ่มที่มี

ความรู้สึกเก่ียวกับตนเองในแง่บวก  ด้านการยอมรับนับถือ

ตนเองรู ้ส ึกว่าตนเองมีคุณค่าก่อให้เกิดความเชื ่อมั ่น

ในตนเองตามมา  การมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง

หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง(16)

ทั ้งนี ้อาจจะเป็นเพราะกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทำงาน

สายวิชาการ  ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ตลอดระยะเวลาของ

ตารางท่ี 6. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับความสุข
(n = 93)

ปัจจัยที่ศึกษา ความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุ
ราชการ  P - value
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)

วิถีชีวิต
วิถีชีวิตโดยรวม 0.129 0.219
ด้านการประกอบอาชีพ 0.291** 0.005
ด้านการออกกำลังกาย 0.277** 0.008
ด้านการรับประทานอาหาร 0.024 0.890
ด้านการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ 0.009 0.934
ด้านการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน 0.136 0.197

ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ -0.218* 0.036
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.181 0.090
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.581** 0.000

**P <0.01 *P <0.05



827ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการกับปัจจัยส่วนบุคคล

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและวิถีชีวิต

Vol. 62  No. 5
September- October 2018

การปฎิบัติงานต้องพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  รวมทั้ง

การถ่ายทอดความรู้ การอบรมขัดเกลานักศึกษาก่อให้เกิด

จากการยอมรับจากนักศึกษา และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง

บุคคลรอบข้าง  อาจจะรู ้ส ึกว่าได้ร ับการยกย่องหรือ

ประสบความสำเร็จมีคนรัก ก็จะประเมินคุณค่าตนเอง

ในด้านดีจะเห็นคุณค่าของตนแต่ถ้าประเมินตนเองออก

มาในด้านลบจะเกิดความรู ้สึกตนเองไร้คุณค่า  ซึ ่งมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน(14)

ด้านวิถีชีวิตตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบ

ครึ่งหนึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ในระดับเหมาะสม (ร้อยละ 46.2)

ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ดี มีการ

ศึกษาสูง  ทำให้มีการดูแลตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีแต่

ยังมีความสนใจด้านการปฏิบัติธรรมค่อนข้างน้อย คือ

มีเพียงมากกว่าหนึ่งในสี่ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ

28.0) ที ่ร ักษาอุโบสถศีลในวันพระหรือวันสำคัญทาง

ศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตรงกันข้ามกับด้าน

การช่วยเหลือสังคมในชีวิตประจำวันที่เป็นผู้ที่มีจิตกุศล

มีการ บริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศลสูงถึงร้อยละ 93.1 ท้ังน้ี

เนื่องจากความมั่นคงทางด้านการเงิน

ผลการทดสอบทางสถิติ

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลจากตารางที่ 6 อายุมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

(r = -0.218, P <0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี

อายุมากขึ้นมีความสุขน้อยลง อาจเนื่องจากผู้สูงอายุยิ่ง

อายุมากขึ้น ยิ่งต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางถดถอยทั้งด้านร่างกายและสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุ

ต้องแยกตัวอยู ่ติดกับบ้าน  ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงด้านจิตใจ และอาจจะ

วิตกกังวล เช่น คิดว่าตนเองเป็นภาระของบุตรหลาน ทำให้

มีความสุขน้อยลง เมื่ออายุมากขึ้นเสื่อมความเคารพและ

การถูกทอดทิ้ง ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในตัวเองและจะเพิ่ม

มากขึ้นตามระดับอายุ(20)  เหตุด้วยสูงอายุจึงต้องยุติการ

ประกอบอาชีพ เพราะการว่างงานมีผลทำให้ความสุขของ

คนลดลง

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความสุขอย่างมีนัยสำคัญ  มีค่าความสัมพันธ์ใน

ระดับกลาง (r = 0.581, P <0.05) สอดคล้องกับการศึกษา

ของชุติไกร ตันติชัยวนิช(15) และการศึกษาของณัฐกานต์

สำเนียงเสนาะ(18)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเห็นคุณค่า

ในตนเองเกิดจาก การยอมรับของบุคคลรอบข้าง ทำให้

บุคคลรู ้ส ึกว่ามีคนรักได้ร ับการยกย่อง จึงทำให้เกิด

ความรู ้สึกว่า ตนเองประสบความสำเร็จก็จะประเมิน

คุณค่าตนเองในด้านดีเห็นคุณค่าของตนเองนำมาซึ ่ง

ความสุข(13) และใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ(19)

วิถีชีวิตโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ

ความสุข และมีวิถีชีวิต 2 ด้าน คือด้านการประกอบอาชีพ

มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญกับความสุข

(r = 0.291, P < 0.05) เป็นไปตามทฤษฏีของ Layard R.

ท่ีระบุไว้เก่ียวกับปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อความสุขน้ัน คือ การมี

งานทำ(10)  และการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญกับความสุข (r = 0.277,P <0.05) ทั้งนี้

การออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีนหรือ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารสุข  ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความ

สุข ดังนั ้นการออกกำลังกายจึงเป็นการสร้างความสุข

อย่างยิ ่ง(17)  จากการศึกษาของ อัญญา ปลดเปลื ้อง

และคณะ(23)พบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้

สุขภาพดีขึ้น และจากการศึกษาของ พรทิพย์ สุขอดิศัย

และคณะ(24) พบว่าการออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตของผู้สูง

อายุที่มีสุขภาวะ

เพศไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติก ับความสุข

(P >0.05)  ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ รศรินทร์ เกรย์

และคณะ (22) ที ่พบว่าประเทศตะวันตกผู ้สูงอายุชายมี

ความสุขมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต่าง

วัฒนธรรมกัน และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับความสุข (P>0.05) แตกต่างกับการศึกษาของ

กัลยาณี เสนาสุ(21) สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับ ความสุข (P>0.05) ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ

วิทมา ธรรมเจริญ (8) ที ่พบว่าผู ้ท ี ่ม ีสถานภาพสมรสคู ่

มีความสุขมากกว่าผู ้ที ่เป็นหม้ายหย่าหรือแยกกันอยู ่
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อาจเนื ่องจากว่าสถานภาพสมรสเป็นตัวแปรที ่ไม่ได้

สะท้อนถึงคุณภาพของการใช้ชีวิตคู่ที่แท้จริง  จึงทำให้

ผลการศึกษาแตกต่างกัน  ทั้งนี้ในกรณีที่สามารถปรับตัว

ได้ดีในการใช้ชีวิตคู่ย่อมที่จะมีความสุขตรงกันข้ามกับผู้ที่

มีปัญหาในการปรับตัว ย่อมจะมีความผูกพันไม่ดีและ

ขาดการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้สวัสดิการ

สุขภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ

กับความสุข  ซึ่งแนวคิดของ Layard R. ระบุไว้ว่าปัจจัย

ท่ีมีผลต่อความสุขข้ึนอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ

มีความสำคัญโดยเฉพาะจะมีผลชัดเจนเมื ่อบุคคลมี

รายได้น้อย(10) แต่กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มที่มีสวัสดิการสุขภาพ และรายได้ปานกลางฐานะ

เศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง เพราะเป็นข้าราชการบำนาญ

จึงทำให้สวัสดิการสุขภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความ

สัมพันธ์กับความสุข

จากผลการศึกษาที่พบมีข้อเสนอแนะว่าหน่วย

งานรัฐบาลควรมีระบบติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม

ให้ผู ้สูงอายุเกษียณอายุราชการมีความสุขเพิ่มขึ ้นโดย

1.ให้เกียรติและยกย่องผู้สูงอายุที ่เกษียณอายุราชการ

เพ่ือรักษาและคงไว้ซ่ึงมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึน

2.มีระบบสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานมีการประกอบ

อาชีพหลังเกษียณอายุราชการ 3. ส่งเสริมให้มีการออก

กำลังกาย

สรุป

ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ

กับความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการ ได้แก่ วิถี

ชีวิตด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวก  วิถี

ชีวิตด้านการออกกำลังกายมีความ สัมพันธ์ทางบวก  อายุมี

ความสัมพันธ์ทางลบ  ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมี

ความสัมพันธ์ทางบวก  ส่วนวิถีชวิีตโดยรวม  วิถีชวิีตด้าน

การรับประทานอาหาร  วิถีชีวิตด้านการดูแลสุขภาพ   วิถี

ชีวิตด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  วิถีชีวิตด้านการช่วยเหลือ

สังคมในชีวิตประจำวัน  เพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา สายงาน รายได้ต่อเฉลี่ยเดือน ความพอเพียง

ของรายได้ และสวัสดิการสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความสุข

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระค ุณสถาบ ันว ิ จ ั ยและพ ัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที ่สนับสนุนทุนใน
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