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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุใน
โรงเรี ยนผู้สูงอายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความสุข ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพและ
คุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุและศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ ความสุขกับคุณภาพชีวิต และความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้สงู อายุที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ประจาปี การศึกษา 2560
ที่ให้ ความยินยอมในการเข้ าร่ วมวิจัย เข้ าใจภาษาไทยหรื อภาษาคาเมือง ไม่มีความ
พิการทางด้ านร่ างกายที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสาร จานวน 226 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ น
แบบสอบถาม ได้ แก่ แบบบันทึกข้ อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก ชุดย่อฉบับภาษาไทย แบบประเมินความสุขคนไทย และแบบประเมินความ
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รอบรู้ ด้ านสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส. ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
หลัง รวบรวมข้ อมู ลได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ ความสุขกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ และคุณภาพชีวิตกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ
โดยใช้ สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุเป็ นคุณภาพชี วิตกลางๆ ความสุ ขของ
ผู้สงู อายุมีความสุขเท่ากับคนทัว่ ไป ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุอยู่ในระดับ
พอใช้ ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร พบว่า ความสุขมีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับ
ความรอบรู้ ด้ า นสุข ภาพอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และความสุข มี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับคุณภาพชี วิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ
คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความรอบรู้ ด้านสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ความสุข / ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ / คุณภาพชีวิต / โรงเรี ยนผู้สงู อายุ /
เชียงใหม่
Abstract
This research want to study about happiness (HP), health literacy (HL) and
quality of life (QOL) in elderly, and study the relationship between happiness
and health literacy, the relationship between happiness and quality of life, and
the relationship between health literacy and quality of life in elderly at Wiang
elderly schools, Fang district, Chiang Mai province. Sample group was 226
elderlies who attended the elderly school, agreed to participate in the research
and had no communication problems. The instruments used were general
information questionnaire, Thai version the World Health Organization Quality of
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Life QOL Assessment-Brief Instrument (WHOQOL-BREF), Thai’s happiness
index and Thailand Department of Health Service’s health literacy assessment
instrument. Analysis was used Descriptive Statistic and Pearson correlation
coefficient. It was found that elderly has common QOL, fair HP and fair HL, and
also found negative relation between HP and HL significantly at 0.05, positive
relation between HP and QOL significantly at 0.01, and positive relation
between QOL and HL significantly at 0.01.
Keywords: Happiness / Health Literacy / Quality of Life / Elderly School /
Chiang Mai province
บทนา
ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงวัย ตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ.2543-2544 คือมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด
จากสถานการณ์ และแนวโน้ มสังคมผู้สงู อายุไทย พ.ศ.2556-2573 คาดว่าจะมีดชั นีการ
สูงวัยอยู่ที่ 120-199.9 ซึ่งหมายถึง การเข้ าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Completed
Aged Society) และในปี พ.ศ.2573 คาดว่ าจะมี ดัชนี การสูงวัยอยู่ที่ 200 ขึ น้ ไป
ซึ่งหมายถึง การเข้ าสู่สงั คมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) (Ministry of
Social Development and Human Security, 2015) จากข้ อมูลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นหนึ่งในห้ าจังหวัดที่ จะเข้ าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2563 และจะเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ.
2568 ซึ่งถือว่าเป็ นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุนนส่
ั ้ งผลต่อโครงสร้ างเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้สงู อายุที่อยู่ตาม
ลาพังมีจานวนเพิ่มขึ ้นและมีผ้ ูสงู อายุจานวนหนึ่งที่ยังต้ องทางานอยู่ในตลาดแรงงาน
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(Podhisita, 2011) จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นว่าผู้สงู อายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ ้น และวัย
สูงอายุยงั เป็ นวัยที่ต้องเผชิ ญกับความเสื่อมโทรมของร่ างกายทาให้ มีปัญหาเกี่ ยวกับ
สุขภาพมากกว่าวัยอื่น ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเห็ นว่าคุณภาพชี วิ ตของผู้สูงอายุเป็ นประเด็ น
สาคัญที่นา่ ศึกษาในสังคมผู้สงู อายุ และความสุขเป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุที่มีความสุขทางใจจะเป็ นผู้ที่มีพฒ
ั นาการทางจิตใจค่อนข้ าง
สมบูรณ์ พึงพอใจกับประสบการณ์ที่ผ่านเข้ ามา นอกจากนี ้ความรอบรู้ ด้านสุขภาพยังมี
ผลในการเข้ ารับบริ การทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งผู้สงู อายุไทยส่วน
ใหญ่ต้องการที่จะมีสขุ ภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัย แต่การที่จะมีสขุ ภาพที่ดีได้ นนั ้
ผู้สงู อายุจะต้ องมีความรู้ ด้ านสุขภาพที่ดีก่อนจึงจะนามาปฏิบตั ิและสามารถถ่ายทอด
ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ เพื่อการมีสขุ ภาพที่ดีอย่างยัง่ ยืน (Nutbeam, 2009) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่
จะศึกษาความสุข ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพและคุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุและจากการ
ทบทวนงานวิจยั พบว่ามีงานวิจัยทังในและต่
้
างประเทศศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ชี วิ ต ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพและความสุขของผู้ สูง อายุ แต่ ง านวิ จั ยที่ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตกับความสุข
ยังมีน้อย และยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของความสุข ความรอบรู้
ด้ านสุขภาพและคุณภาพชีวิตในกลุม่ ผู้สงู อายุ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ของความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ
ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็ นชุมชนสังคมผู้สงู อายุ และจากการ
สัมภาษณ์ผ้ นู าชมรมผู้สงู อายุ พบว่าผู้สงู อายุในชมรมยังมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้
เนื่องจากบางคนไม่ได้ เรี ยนหนังสือและบางคนเรี ยนน้ อย จึงทาให้ ขาดโอกาสในการรับรู้
ข่าวสารด้ วยตนเอง ต้ องรอรับข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ หรื อผู้ร้ ู จึงขาดโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชี วิต ในการวิ จัยครั ง้ นีผ้ ้ ูวิ จัยได้ เลือกเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
โรงเรี ยนผู้สงู อายุ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่เข้ าถึงผู้สงู อายุในชุมชนได้ ง่ายและผู้วิจยั หวังว่า
จะนาผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือพัฒนาศักยภาพ
ให้ กับผู้สงู อายุในชุมชน โดยอาจเริ่ มต้ นโรงเรี ยนผู้สงู อายุ รวมทังส่
้ งต่อแก่หน่วยงานที่
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เกี่ยวข้ องทังด้
้ านสาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุมี
ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและสามารถถ่ายทอดให้ แก่ผ้ อู ื่นได้
เพิ่มคุณค่าในชีวิต ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ออธิบายความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุใน
โรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อ อธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสุข กั บ ความรอบรู้ ด้ านสุข ภาพ,
ความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ ระหว่างความรอบรู้
ด้ านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี การศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง ปริ มาณแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional Study) เพื่อศึกษาความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุ และความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของผู้สงู อายุที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในปี พ.ศ.2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้คือผู้สงู อายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ทังเพศชายและหญิ
้
ง
ที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2560
จานวน 250 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ 226 คน (ร้ อยละ 90.4 ของประชากรทังหมด)
้
ซึง่ มาจากประชากรที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1) เข้ าใจภาษาไทยหรื อภาษาคาเมือง
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2) ไม่มีความพิการทางด้ านร่ างกายที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร เช่น หูหนวก
ตาบอด
3) ยินดีและเต็มใจจะให้ ข้อมูล
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบบันทึกข้ อมูลทัว่ ไป จานวน 12 ข้ อ
2. แบบสอบถามคุณภาพชี วิ ต ขององค์ การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย
จานวน 26 ข้ อ (Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.8406)
3. แบบประเมิ นความสุขหรื อดัชนี ชี ว้ ัดความสุขคนไทย ของกรมสุขภาพจิ ต
จานวน 15 ข้ อ (Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.70)
4. แบบประเมินความรอบรู้ ด้ านสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส.ของกองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ จานวน 25 ข้ อ (Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
0.67-0.91)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ยื่นแบบเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอคารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิ จั ย ในคน สาขาสัง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล หลัง จากได้ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการทาวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข MU-SSIRB
No.:2017/191(B1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอข้ อมูลรายชื่อและที่อยู่ของผู้สงู อายุจากทางองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเวียง เพื่อไปเก็ บข้ อมูลที่บ้านผู้สูงอายุ จากนันผู
้ ้ วิจัยและผู้ช่วยเก็ บ
ข้ อมูล 2 ท่าน ได้ ศกึ ษาทาความเข้ าใจเครื่ องมือร่วมกันและฝึ กใช้ เครื่ องมือจนเชี่ยวชาญ
เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ และเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเอง โดยผู้วิจัยอธิ บาย
วิธีการทาแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างทราบ แล้ วให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบสอบถามโดย
มีผ้ ูวิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็ นผู้อ่านข้ อคาถามและอธิ บายให้ กลุ่มตัวอย่างฟั งเมื่ อเกิ ด
ข้ อสงสัย ใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล 1 เดือน คือ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลความสุข ความรู้ รอบด้ านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และใช้ สมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั หาความสัมพันธ์
ระหว่างความสุขกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สงู อายุ ความสุขกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุ และคุณภาพชีวิตกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุโดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบว่ า ผู้สูงอายุมี ความสุขเท่ ากับคนทั่วไป (27-32 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.46 คะแนน ความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้สงู อายุ อยู่ในระดับ
พอใช้ (45-59 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 47.97 คะแนน และคุณภาพชี วิ ตของ
ผู้สูงอายุเป็ นคุณภาพชี วิ ตกลางๆ (61-95 คะแนน) มี ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 93.92 โดยมี
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสุขของผู้สงู อายุ
ประสบการณ์ ในช่ วง 1 เดือนที่ผ่านมา
1. ท่านรู้สกึ ว่าชีวิตของท่านมีความสุข

ค่ าเฉลี่ย
2.11

SD
0.37

การแปลความ
มาก

2. ท่านรู้สกึ ภูมิใจในตนเอง

2.04

0.27

มาก

3. ท่านต้ องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิต
และทางานได้ *
4. ท่านพึงพอใจในรู ปร่างหน้ าตาของท่าน

1.50

0.52

มาก

1.93

0.32

เล็กน้ อย

5. ท่านมีสมั พันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้ าน

2.12

0.32

มาก

6. ท่านรู้สกึ ประสบความสาเร็ จและความก้ าวหน้ าในชีวิต

1.88

0.50

เล็กน้ อย

7. ท่านมัน่ ใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ ้นในชีวิต

1.41

0.73

เล็กน้ อย

8. ถ้ าสิ่งต่างๆ ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ท่านจะรู้ สกึ หงุดหงิด*

1.71

0.62

มาก

9. ท่านสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันต่างๆ ด้ วยตัวท่านเอง

1.80

0.51

เล็กน้ อย

10. ท่านรู้สกึ เป็ นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

2.03

0.20

มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประสบการณ์ ในช่ วง 1 เดือนที่ผ่านมา
11. ท่านมีความสุขกับการริ เริ่ มงานใหม่ๆ และมุ่งมัน่ ที่จะทาให้ สาเร็ จ

ค่ าเฉลี่ย
1.88

SD
0.33

การแปลความ
เล็กน้ อย

12. ท่านรู้สกึ ว่าชีวิตของท่านไร้ ค่า ไม่มีประโยชน์*

2.95

0.25

เล็กน้ อย

13. ท่านมีเพื่อนหรื อญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่าน
ต้ องการ
14. ท่านมัน่ ใจว่าชุมชนที่ท่านอยูอ่ าศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

2.06

0.30

มาก

1.96

0.35

เล็กน้ อย

15. ท่านมีโอกาสได้ พกั ผ่อนคลายเครี ยด

2.10

0.36

ภาพรวม

29.46

2.11

มาก
มีความสุข
เท่ ากับคน
ทั่วไป (fair)

หมายเหตุ. * ข้ อคาถามเชิงลบ

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ตามองค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ด้ าน
องค์ ประกอบ
1. ความรู้ความเข้ าใจทางสุขภาพที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิตน
ตาม 3อ.2ส.
2. การเข้ าถึงข้ อมูลและบริ การ
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

คะแนนเฉลี่ย
3.94

ระดับความรู้
ถูกต้ องบ้ าง

7.10

พอใช้

3. การสื่อสารสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส.

8.04

ไม่ดี

4. การจัดการตนเองตามหลัก
3อ.2ส.

10.48

พอใช้

การแปลผล
รู้และเข้ าใจในหลัก 3อ.2ส.อย่าง
ถูกต้ องเพียงพอต่อการปฏิบตั ิตน
เพื่อสุขภาพที่ดี
สามารถแสวงหาข้ อมูลและบริ การ
สุขภาพได้ บ้างแต่ยงั ไม่สามารถ
นามาใช้ ตดั สินใจให้ ถกู ต้ อง
แม่นยาได้
ยังมีปัญหาในด้ านทักษะการฟัง
การอ่าน การเขียนและการเล่าเรื่ อง/
โน้ มน้ าวผู้อื่นให้ เข้ าใจในการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อสุขภาพตนเองได้
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทังด้
้ าน
อารมณ์ ความต้ องการภายใน
ตนเองและจัดการสภาพแวดล้ อมที่
เป็ นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้
เป็ นส่วนใหญ่
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
5. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ตามหลัก 3อ. 2ส.

คะแนนเฉลี่ย
7.46

ระดับความรู้
พอใช้

6. การตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิที่
ถูกต้ องตามหลัก 3อ.2ส.

10.57

ดีมาก

สรุ ปคะแนนรวมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

47.97

พอใช้

การแปลผล
ยอมรับและเชื่อถือข้ อมูลที่เผยแพร่
ผ่านสื่ออยูบ่ ้ างโดยมีการวิเคราะห์
หรื อตรวจสอบก่อนในบางเรื่ อง
มีการตัดสินใจที่ถกู ต้ องโดยให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตาม
หลัก 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะต่อ
สุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่าง
เคร่งครัด
เป็ นผู้มีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมี
การปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส.
ได้ ถูกต้ องบ้ าง

ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคุ ณ ภาพชี วิ ต แยกตาม
องค์ประกอบ 4 ด้ าน
องค์ ประกอบ
ด้ านสุขภาพ
กาย
ด้ านจิตใจ
ด้ าน
สัมพันธภาพ
ทางสังคม
ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

คุณภาพชีวิต
ที่ไม่ ดี
n
(%)
0
(0)

คุณภาพชีวิต
กลางๆ
n
(%)
180 (79.65)

คุณภาพชีวิต
ที่ดี
n
(%)
46 (20.35)

0
1

(0)
(0.44)

70
189

(30.97)
(83.63)

156
36

0

(0)

144

(63.72)

82

ค่ าเฉลี่ย

SD

การแปลผล

24.78

1.98

(69.03)
(15.93)

23.24
10.21

1.42
1.27

คุณภาพชีวิต
กลาง ๆ
คุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชีวิต
กลาง ๆ

(36.28)

28.61

2.20

คุณภาพชีวิต
กลาง ๆ

2. ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่ างความสุขกับ ความรอบรู้ ด้ า นสุข ภาพ
ความสุขกับคุณภาพชี วิต และความรอบรู้ ด้ านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ สถิ ติ Pearson
correlation coefficient ได้ ผลดังตารางที่ 4 ดังนี ้
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพ ความสุขกับ
คุณ ภาพชี วิ ต และคุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพ โดยใช้ สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficient)
ความสุข ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต
ความสุข
1.000
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-0.144*
1.000
คุณภาพชีวิต
0.395**
0.244**
1.000
หมายเหตุ. * ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ความสุขของผู้สูงอายุมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 29.46 ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย
เท่ ากับ 47.97 คะแนน และคุณภาพชี วิ ตของผู้สูงอายุเป็ นคุณภาพชี วิ ตกลางๆ
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 93.92 จากแบบสอบถามสรุปได้ ว่า ผู้สงู อายุมีสมั พันธภาพที่ดีกบั
เพื่อนบ้ าน รู้ สึกมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา รู้ สกึ มีเพื่อนหรื อญาติพี่น้อง
คอยช่วยเหลือมาก และผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ร้อยละ 99.6 เข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม เช่น
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจาปี กิจกรรมหมูบ่ ้ าน อธิบายได้ ว่า แรงสนับสนุนจาก
ครอบครั วและสังคมส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ
Chimjinda (2012) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตของผู้สงู อายุ พบว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความสุขในชี วิ ตของผู้สูงอายุ
นอกจากนี ้ผู้สงู อายุร้ ูสกึ ว่าสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันต่างๆ ด้ วยตนเองได้ เล็กน้ อย
เนื่ องจากส่วนใหญ่ มี โรคประจ าตัวและผู้สูงอายุต้ องไปรั บการรั กษาพยาบาลมาก
ซึ่งสอดคล้ องกับ Thumcharoen (2012) พบว่าปั จจัยภายในที่สง่ ผลต่อความสุขของ
ผู้สงู อายุคือ ภาวะสุขภาพ โดยภาวะทางสุขภาพหรื อโรคเรื อ้ รังส่งผลให้ ความสุขของ
ผู้สงู อายุลดลง
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ด้ านความรอบรู้ ด้ านสุขภาพ ความรู้ ความเข้ าใจทางสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับถูกต้ องบ้ าง และมีการสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี อาจเนื่องมากจากผู้สงู อายุ
ส่วนใหญ่ จบชัน้ ประถมศึกษา (ร้ อยละ 85) และมีรายได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000
บาท/เดือน (ร้ อยละ 68.1) การที่ ผ้ ูสูงอายุส่วนใหญ่ มี การศึกษาค่อนข้ างต่ าท าให้
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ และความสามารถในการเรี ยนรู้ น้ อยกว่าเมื่อ
เทียบกับคนที่มีการศึกษาสูง และรายได้ น้อยอาจทาให้ การเข้ าถึงแหล่งความรู้ ค่อนข้ าง
มีจากัด ประกอบกับผู้สงู อายุมีความเสือ่ มของอวัยวะที่ใช้ ในการสือ่ สาร จึงทาให้ สื่อสาร
ความรู้ ด้านสุขภาพได้ ไม่ดี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Tiller et al. (2015) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรอบรู้ ด้ านสุขภาพและภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 55-91 ปี ที่อาศัยในประเทศเยอรมนี พบว่าระดับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ กบั ระดับการศึกษาและรายได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Hossein et al.
(2016) ได้ ศึกษาความรอบรู้ ด้ านสุขภาพและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องของผู้สูงอายุทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของอิหร่าน พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ ได้ แก่
รายได้ และระดับการศึกษา นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Berkman et al.
(2010) ที่กล่าวว่า ระดับความสามารถในการอ่าน การรับรู้ ทางสายตา การได้ ยินเสียง
การประมวลผล การทาความเข้ าใจข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านสุขภาพที่ลดลงส่งผลทา
ให้ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่า นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่าการเข้ าถึง
ข้ อมูลและบริ การสุขภาพ การจัดการตนเองของผู้สูงอายุ และการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ อยูใ่ นระดับพอใช้ ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการสือ่ สารด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ
อยู่ในระดับไม่ดี และอาจยังมีแหล่งข้ อมูลข่าวสารที่เข้ าถึงได้ ยาก และไม่หลากหลาย
เท่ า ที่ ค วร จะเห็ น ได้ ว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะรั บข้ อมู ลข่ า วสารมาจากประชาคมหมู่ บ้ าน
โรงพยาบาลและชมรมผู้สงู อายุ และรับข้ อมูลข่าวสารมาจากบุคคลอื่นเป็ นผู้ถ่ายทอด
ข้ อมูลให้ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการสื่อสารแบบทางเดี ยว การอ่านหรื อศึกษาข้ อมูลเอง
ค่อนข้ างลาบากในผู้สงู อายุ ดังนันการสื
้
่อสารและผู้สื่อสารจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ที่จะ
ทาให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าถึงข้ อมูลได้ ดีที่สดุ โดยคานึงถึงการใช้ ภาษาที่ง่ายต่อการเข้ าใจ และ
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ออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Kaeodumkoeng
and Thummakul (2015) ได้ ศึกษาถึงการออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ผู้สูงอายุ ต้ องค านึงถึ งขนาดตัวอักษรและสีที่ เหมาะสม การเว้ นพื น้ ที่ ว่ าง การใช้
ข้ อความสันๆ
้ ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย ใช้ แผนภาพหรื อภาพถ่ายประกอบในการสื่อความรู้
เป็ นต้ น ซึ่งหากสามารถส่งเสริ มในด้ านการสื่อสารและการเข้ าถึงข้ อมูลให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ได้ แล้ ว จะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีความรู้ความเข้ าใจ การรู้เท่าทันสือ่ และมีการจัดการตนเอง
ด้ านสุขภาพที่ดีขึ ้น จะช่วยลดภาวะความเจ็บป่ วยและการใช้ บริ การรักษาพยาบาลของ
ผู้สงู อายุได้
ด้ านคุณภาพชีวิต ผู้สงู อายุร้ ูสกึ พึงพอใจในชีวิต รู้สกึ ว่าชีวิตมีความหมายมากและ
มีความรู้ สึกเหงา เศร้ า เพียงเล็กน้ อย สอดคล้ องกับการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและ
ทัศนคติกบั ความชราของผู้สงู อายุในตุรกีของ Mehmet et al. (2012) ที่พบว่าทัศนคติ
การเปลี่ ยนแปลงทางอารมณ์ และจิ ตใจมี ผลต่ อระดับคุณภาพชี วิ ตของผู้สูงอายุ
นอกจากนี ้จากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตยังพบว่า ผู้สงู อายุได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มีบตุ รหลานคอยดูแล ผู้สงู อายุร้ ูสกึ ว่าชีวิตมี
ความมัน่ คงปลอดภัยและพอใจกับสภาพบ้ านเรื อนปานกลาง รู้ สกึ พอใจ ที่จะสามารถ
ไปใช้ บริ การสาธารณสุขและรู้ เรื่ องราวข่าวสารที่จาเป็ นปานกลาง รู้ สึกพอใจกับการ
คมนาคมและสภาพแวดล้ อมดี ต่อสุขภาพปานกลางและมี เงิ นพอใช้ จ่ ายเล็ กน้ อย
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Kamwong et al. (2011) พบว่า ปั จจัยด้ านระดับ
การศึกษา รายได้ และฐานะการเงิ นมี ความสัมพันธ์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ กับ
คุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุ และการศึกษาของ Jumsri (2011) พบว่าปั ญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เช่น สิ่งรบกวนเสียง หรื อกลิ่นเหม็น และการมีรายได้ น้อยกว่ารายจ่าย
ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของผู้สงู อายุลดลง
ในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างความสุข กับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุพบว่า ความสุขมี ความสัมพันธ์ เชิ งลบกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่า (r = -0.144) แสดง
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ว่าความสุขและความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้สงู อายุมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกัน
ข้ าม คือ ถ้ าผู้สงู อายุมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพมากจะสัมพันธ์ กบั ความสุขที่ลดลง หรื อ
หากผู้สงู อายุมีความสุขมากจะสัมพันธ์ กบั ความรอบรู้ สุขภาพที่ต่า ซึ่งผลการศึกษาใน
ครัง้ นี ้อาจไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมา โดยงานวิจยั ของ Angner et al. (2009)
ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและความสุขของผู้ป่วย อายุ 50
ปี ขึน้ ไป ในรั ฐแอละแบมา สหรั ฐอเมริ กา โดยใช้ สมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ สเปี ยร์ แมน
ผลพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั ความสุขอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.261) ความไม่สอดคล้ องกันของผลการศึกษาอาจเนื่องมาจาก
ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และ
การเลือกใช้ เครื่ องมือประเมินที่แตกต่างกัน เช่นการศึกษาของ Shaw et al. (2009)
พบว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับสุขภาพและความเจ็บป่ วยและเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความสามารถในการทาความเข้ าใจและดาเนินการตามคาแนะนาของแพทย์ซึ่งมี
ผลต่อการให้ คะแนนความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้ป่ วย ผลการวิ จัยในครั ง้ นีพ้ บว่า
ความสุขมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรอบรู้ ด้านสุขภาพนันอาจมี
้
ปัจจัยต่างๆ เข้ ามา
เกี่ ยวข้ อง อาทิ เมื่ อมีความรอบรู้ สุขภาพ เรื่ องการสื่อสารสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ที่ไม่ดี ยังมีปัญหาในด้ านทักษะการฟั ง การอ่าน การเขียนและการเล่าเรื่ อง/โน้ มน้ าว
ผู้อื่ นให้ เข้ าใจในการปฏิ บัติ ตนเพื่ อสุขภาพตนเองได้ ท าให้ มี ความกังวล หรื อไม่ มี
ความสุขในการดาเนินชีวิต ภายใต้ สงั คมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และเข้ าสูย่ คุ การ
เปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั (Digital Transformation) ที่การสื่อสารอยู่ในรู ปดิจิทลั เพิ่มมาก
ขึ ้น ซึง่ เป็ นประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ พบว่า
ความสุขมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับคุณภาพชี วิ ตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 (r = 0.395) แสดงว่าความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ถ้ าผู้สงู อายุมีความสุขมากจะสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตที่ดี หรื อถ้ า
ผู้สงู อายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ต่าก็จะสัมพันธ์กบั ความสุขที่ต่าด้ วย จากการศึกษางานวิจยั ที่
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เกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับคุณภาพชี วิตส่วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ไม่ได้ เจาะจงในผู้สูงอายุ แต่ผลการศึกษาก็ ยังมีความสอดคล้ องกัน โดย
ความสุขกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก เช่น การศึกษาของ Veenhoven
(2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความสุขโดยสุม่ กลุม่ ตัวอย่างวัยผู้ใหญ่จาก
11 ประเทศ พบว่าคุณภาพชี วิ ตที่ แบ่งเป็ นปั จจัย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ านความสามารถส่วนบุคคล และด้ านผลลัพธ์ ในการใช้ ชีวิต มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับความสุข นอกจากนี ้ Senasu and Singhapakdi (2014) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ของ
คุณภาพชี วิ ตด้ านครอบครั ว ชุ มชนและการท างานกับ ความสุข ในประชากรไทย
วัยทางาน จานวน 81,564 คน โดยใช้ สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั พบว่าคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัว คุณภาพชีวิตของชุมชนและคุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับความสุขอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.331, 0.309
และ 0.254 ตามลาดับ)
ในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรอบรู้ ด้ านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.244) แสดงว่าคุณภาพชีวิตและความรอบรู้
ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน คือถ้ าผู้สงู อายุมีคุณภาพ
ชีวิตสูงก็จะมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพสูงด้ วย หรื อถ้ าผู้สงู อายุมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
สูงก็จะมีคุณภาพชีวิตที่สงู ด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Aurelia et al. (2011) ได้
ศึกษาความรอบรู้ ด้ านสุขภาพและคุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุที่เป็ นโรคหัวใจ พบว่า
ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงและปานกลางจะมีความรู้ เกี่ยวกับโรคประจาตัวสูง
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ป่วยที่มีความรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพต่า เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Panagioti et al. (2017) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง อายุ 65 ปี ขึ ้นไป
ในเมืองซัลฟอร์ ด ประเทศอังกฤษ พบว่าความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่ต่าจะมีความสัมพันธ์
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กับคุณภาพชีวิตที่ต่าด้ วย และความรอบรู้ ด้านสุขภาพยังสามารถทานายคุณภาพชีวิต
ของผู้สงู อายุได้ อีกด้ วย
สรุ ปผลการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสุ ข ความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพ
และคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ: กรณี ศึกษาผู้สงู อายุในโรงเรี ยนผู้สูงอายุ ตาบลเวียง
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional Study) ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาได้ แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) และหาความสัมพันธ์ ระหว่างความสุขกับความรอบรู้ ด้ านสุขภาพ ความสุขกับ
คุณภาพชี วิ ต และคุณ ภาพชี วิ ต กับ ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้ สูง อายุ โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficient) โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. ผู้สงู อายุมีความสุขเท่ากับคนทัว่ ไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.46 (SD = 2.11)
ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.97
คะแนน คือเป็ นผู้มีระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบตั ิตน
ตามหลัก 3อ.2ส. ได้ ถกู ต้ องบ้ าง เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ พบว่า
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจทางสุขภาพที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิตนตามหลัก 3อ.2ส.
ของผู้สงู อายุ อยูใ่ นระดับถูกต้ องบ้ าง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 คะแนน ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูลและบริ การสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.10
คะแนน ด้ านการสื่อสารสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับไม่ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
8.04 คะแนน ด้ านการจัดการตนเองตามหลัก 3อ. 2ส. อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.48 คะแนน ด้ านการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก 3อ. 2ส. อยู่ใน
ระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.46 คะแนน และด้ านการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้ องตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.57 คะแนน และ
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คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุเป็ นคุณภาพชีวิตกลางๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.92 (SD =
5.76) เมื่อแยกตามองค์ ประกอบคุณภาพชีวิต 4 ด้ าน พบว่า ด้ านจิตใจเป็ นคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยค่าเฉลีย่ เท่ากับ 23.24 (SD = 1.42) ส่วนด้ านสุขภาพกาย สัมพันธภาพทาง
สังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นคุณภาพชีวิตกลางๆ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.78 (SD = 1.98),
10.21 (SD = 1.27) และ 28.61 (SD = 2.20) ตามลาดับ
2. ความสุข มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ ความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่า (r = -0.144)
ความสุขมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับคุณภาพชี วิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง (r = 0.395) และความรอบรู้ ด้านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่า (r = 0.244)
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาข้ อมูลเปรี ยบเที ยบระหว่ างกลุ่มตัวอย่างที่ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน
ผู้สูงอายุและไม่ได้ เข้ าโรงเรี ยนผู้สงู อายุ และศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล
เชิงลึกและละเอียดมากขึ ้น
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบในกลุม่ ผู้สงู อายุตอนต้ น ตอนกลาง และตอนปลาย หรื อ
ศึกษาในกลุม่ วัยเตรี ยมเกษี ยณ
3. ควรศึกษาการออกแบบกิ จกรรมที่สามารถส่งเสริ มความสุข ความรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
4. ควรศึกษาปั จจัยในบริ บทของวัฒนธรรม ความเชื่ อและค่านิยม ที่ส่งผลต่อ
ความสุข ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้สูงอายุมี ความสุขเท่ากับคนทั่วไป และคุณภาพชี วิ ตอยู่ในระดับกลางๆ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรจัดการเกี่ ยวกับความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้ อมที่
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เหมาะสมกับ การด าเนิ น ชี วิ ตของผู้สูงอายุ และส่ งเสริ มอาชี พจากการท าสิ นค้ า
หัตถกรรมของผู้สงู อายุ ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสัมพันธ์กบั ความสุขของผู้สงู อายุ
ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
2. ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ ความเข้ าใจด้ านสุขภาพ เช่ น การออกก าลังกายที่
ถูกต้ องเหมาะสม การจั ดการอารมณ์ และการรั บประทานอาหารที่ เหมาะสมกับ
ผู้สงู อายุ และการสือ่ สารด้ านสุขภาพยังอยูใ่ นระดับไม่ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการ
ส่งเสริ มความรู้และทักษะในด้ านนี ้กับผู้สงู อายุ
3. ความรอบรู้ ด้ านสุขภาพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความสุขของผู้สงู อายุ อาจ
เนื่องมาจากความเชื่ อ ค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้สงู อายุที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนันในการประเมิ
้
นความรอบรู้ด้านสุขภาพหรื อการให้ ข้อมูลด้ านสุขภาพควรเป็ นเรื่ อง
ที่อาจจะเกี่ ยวข้ องกับค่านิ ยม ความเชื่ อและวัฒนธรรมที่ อาจเกี่ ยวข้ องกับวิ ถี ชี วิ ต
ผู้สงู อายุในท้ องถิ่น เช่น การใช้ สมุนไพร การนวดแผนไทย เป็ นต้ น
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