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ผลของโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุ ขของผูส้ ู งอายุ
พัชรี ถุงแก้ว 
บทคัดย่อ
การวิจ ัยนี้ เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง แบบกลุ่ มเดี ยววัดก่ อ นและหลังการทดลอง มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความสุ ขของผูส้ ู งอายุของชุมชนบ้านหัวสะพาน ตาบล บ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ
อาสาสมัครที่เป็ นผูส้ ูงอายุกลุ่มติดสังคม อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบวัดความสุ ข มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88 แบบวัดคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .92 และโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ทีผ่ ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ส ถิ ติ ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที
ผลการวิจ ัยพบว่า คะแนนเฉลี่ ยคุ ณ ภาพชี วิตโดยรวมหลังเข้าร่ ว มโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ข ภาพจิ ตด้ว ย
รู ปแบบความสุ ข เชิงจิตวิทยา 5 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชี วิตสู งขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คะแนนเฉลี่ยความสุ ขหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ มีคะแนน
เฉลี่ยความสุ ขสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต, ความสุ ข, โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ, ผูส้ ูงอายุ
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The Effects of Mental Health Encourage Program on the Five - dimensional
Psychological Happiness Model to Develop the Quality of Life
and Happiness of the Elderly 
Patcharee Thungkaew 
Abstract
This research is a quasi-experimental research by one-group pretest -posttest design. The purpose of
this study was to study effects of mental health encourage program by using the five-dimensional psychological
happiness model to develop the quality of life for the elderly the sample was the 60 elderly people who was
volunteer in Ban Huasapan, Ban Yang Subdistrict, Phutthaisong District, Buriram Province. Samples were
volunteers who were elderly over 60 years old by purposive sampling. The instruments used in this study were
the happiness measure the reliability was .88 and quality of life test measure the reliability was .92. The program on
the five-dimensional psychological happiness model which passed an examination for content validity by experts.
Data were analyzed by using statistics; mean, standard deviation and paired t-test.
The results found that the overall quality of life after participating in the mental health encourage
program with the five-dimensional psychological happiness model was significant higher at .05 level (  = 81.93)
and mean scores of happiness after attending the mental health encourage program with the
Keywords: Quality of Life, Happiness, Mental Health Encourage Program on the Five-dimensional Psychological
Happiness Model, Elderly
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ความสาคัญของปัญหาการวิจยั
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสู งวัย (Aging Society) เข้าสู่ สงั คมผูส้ ูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ทาให้โครงสร้างอายุของประชากรย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สาเหตุที่
ทาให้ประชากรสูงวัย ส่วนหนึ่งมาจากความก้าวทางทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้มีการ
พัฒนาทางด้านการแพทย์และมีนวัตกรรมใหม่ที่รักษาโรคและควบคุมโรคระบาด การบารุ งร่ างกายให้มี
สุ ขภาพแข็ง แรง ท าให้ จ านวนและสัดส่ ว นประชากรสู ง อายุข องไทยเพิ่ มขึ้ น อย่างรวดเร็ ว (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ , 2555) การสู ง วัยของประชากรจึ งเป็ นประเด็น
ท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะเห็นว่าแนวโน้มประชากรผูส้ ูงอายุจะมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น ในทางชีววิทยาย่อมเกิดความเสื่ อมถอยทางด้านร่ างกาย โดยเฉพาะเมื่อเข้า
สู่วยั สูงอายุพบการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่ งผลให้ผสู้ ู งอายุมีปัญหาสุขภาพ
มากกว่าวัย อื่ น โดยเฉพาะสุ ขภาพกาย และเมื่ อ มี ปัญ หาสุ ขภาพกายแล้ว ย่อ มกระทบต่อ การเกิ ดปั ญ หา
สุ ขภาพจิ ตตามมา ดัง นั้น ผูส้ ู ง อายุจ ะมี ความเสี่ ย งในการเผชิ ญ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง กว่ากลุ่ม อายุอื่ น ๆ
(George, L.K., 2010) สอดคล้อ งกับ ผลการสารวจสุ ข ภาพจิ ตผู้สูง อายุด้ว ยแบบคัด กรองความสุ ข ฉบับ
15 ข้อ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของผูส้ ูงอายุต่ากว่าช่วงวัยอื่น ๆ โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผูส้ ูงอายุเป็ นผู้
ที่มีความเปราะบางทางจิ ตใจ เพราะมีสาเหตุมาจากปั ญหาการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง ความรู้สึกมีคุณค่าและความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองลดลง ทาให้เกิ ดความวิตกกังวลกลัว เกิ ดความกลัว อารมณ์เศร้ าและสิ้ นหวัง (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2554; รศริ นทร์ เกรย์และคณะ, 2556)
พื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรผูส้ ู งอายุอยู่
จานวนมาก จากสถิ ติจ านวนผูส้ ู งอายุขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลบ้านยาง อ าเภอพุท ไธสง จัง หวัด
บุ รี รั ม ย์ ณ เดื อ นกัน ยายน 2560 มี ผู้สู ง อายุจ านวน 560 คน และจากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระสานงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ขอ้ มูลบริ บท
ของพื้นที่ในประเด็นเกี่ ยวกับผูส้ ูงอายุ พบว่าวัยผูส้ ู งอายุในพื้นที่น้ ีเป็ นวัยที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่ อม
ของร่ างกายระบบต่าง ๆ ตามวัยและผลจากโรคเรื้ อรังต่าง ๆ รวมทั้งสมาชิกส่ วนใหญ่ในครอบครัวต้องหา
รายได้เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ไม่มี เวลาให้ก ารดู แลผูส้ ู ง อายุ ผูส้ ู งอายุก ลุ่มนี้ ยัง ขาดโอกาสที่ จ ะได้รั บ ความรู้
ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ต ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจจะทาให้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ
เนื่ องจากพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญของคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ (Tae WL, Sun K,
Kyung JL, 2006) รวมทั้งมีผลการวิจยั ที่พบว่าโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพมีผลเพิ่มคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุได้
(ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ และคณะ, 2555)
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในพื้นที่ดงั กล่าว โดยเลือก
ดาเนิ น การศึ ก ษาผูส้ ู ง อายุที่อ าศัยอยู่ในชุมชนบ้านหัว สะพาน จ านวน 4 หมู่บ้าน ตาบลบ้านยาง อ าเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บ้านหัวสะพาน หมู่ 5 หมู่ 13 หมู่ 14 และหมู่ 18 เนื่องจากชุมชนดังกล่าวมี
สัดส่ วนจานวนผูส้ ูงอายุที่ค่อนข้างมาก โดยมีท้ งั หมด 560 คน มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมเป็ นประจา โดยมี
จุดศูนย์รวมการทากิจกรรมที่วดั เทพรังสรรค์ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่บา้ นหัวสะพาน หมู่ 14 และมีความพร้อมในการเข้า
ร่ วมกิ จกรรมและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านยาง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการให้ชุมชนหมู่บา้ นดังกล่าวเป็ นชุมชนนาร่ องและเป็ น
ชุม ชนสู ง วัยที่ เข้ม แข็ง ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาโดยใช้โ ปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ข ภาพจิ ตด้ว ยรู ป แบบ
ความสุ ข เชิ ง จิ ต วิ ท ยา 5 มิ ติ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้สู ง อายุ ซึ่ งเป็ นโปรแกรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนามาจากคู่มือความสุ ข 5 มิติของผูส้ ู งอายุของกรมสุ ขภาพจิต (2555) และแนวคิดคุณภาพชีวิตซึ่ ง
ครอบคลุ ม ด้านร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และปั ญ ญา และสอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาผู้สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2545-พ.ศ.2564) สาหรับแนวคิดของโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา
5 มิ ติ เป็ นการบู ร ณาการโดยใช้ฐ านแนวคิ ด ทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความต้อ งการของมาสโลว์ (Maslow)
โดยผสมผสาน กับเนื้ อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อดูแลผูส้ ู งอายุแบบองค์
รวมคือ กาย จิ ต สังคม และปั ญญา ให้มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ดี ทาให้ผสู้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
และมีความสุขในสังคมสูงวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ศึก ษาผลของโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิง จิ ตวิทยา 5 มิติ เพื่ อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและความสุขของผูส้ ูงอายุ

สมมติฐานการวิจยั
1. หลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิ งจิ ตวิทยา 5 มิติ ผูส้ ู งอายุมี
ระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
2. หลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิ งจิ ตวิทยา 5 มิติ ผูส้ ู งอายุมี
คะแนนความสุขสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีของคุณภาพชีวิต
คุณ ภาพชี วิ ต ของผูส้ ู ง อายุ หมายถึ ง ระดับ ความพึ งพอใจของผูส้ ู ง อายุที่ มีต่อ เหตุก ารณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิต ตลอดจนความรู้ สึกและการรับรู้ ของผูส้ ูงอายุ สถานะของผูส้ ู งอายุในการดารงชีวิตในสังคม การมี
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สุขภาวะที่ดี ความสามารถในการดารงชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่นภายใต้บริ บทของวัฒนธรรมและ
ค่านิ ยมของสภาพแวดล้อ มนั้น ๆ ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 4 ด้าน คื อ ด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อ ม อธิ บายได้ ดงั นี้ (องค์การอนามัยโลก, 2014; อ้างถึงใน
ปิ ยภรณ์ เลาหบุตร, 2557)
1. คุ ณภาพชี วิ ตด้านร่ างกาย หมายถึ ง การรั บรู้ หรื อการประเมิ นตนเองในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ สภาพ
ร่ างกาย ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัตรประจ าวัน การปฏิ บ ัติต นในเรื่ อ งการรั บ ประทานอาหาร
การออกกาลังกาย การหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติด การพักผ่อน และการใช้บริ การทางการแพทย์ เป็ นต้น
2. คุ ณ ภาพชี วิ ตด้านจิ ต ใจ หมายถึ ง การรั บรู้ ส ภาพจิ ตใจในเรื่ อ งภาพลักษณ์ ของตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความมัน่ ใจในตนเอง และความรู้ สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
3. คุณ ภาพชี วิ ตด้านความสัมพันธ์ ทางสังคม หมายถึ ง การรับ รู้ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ผูส้ ูงอายุกบั บุคคลอื่น รวมถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม และการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง
4. คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม หมายถึ ง การรับรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อการดาเนิ น
ชีวิต เช่น การมีชีวิตอยูอ่ ย่างอิสระ ปลอดภัย และมัน่ คงในชีวิต การอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ดี
การมีโอกาสได้รับข่าวสารหรื อฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ เป็ นต้น
กรอบแนวคิดความสุ ข 5 มิติ
สานักส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2555) ได้จาแนกความสุขของผูส้ ูงอายุ 5 มิติ
ดังนี้
ด้านที่ 1 : สุ ขสบาย (Health) หมายถึง ความสามารถของผูส้ ู งอายุในการดูแลสุขภาพร่ างกายให้มี
สมรรถภาพร่ างกายที่แข็งแรงคล่องแคล่ว มีกาลังสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้ตาม
สภาพที่เป็ นอยูม่ ีเศรษฐกิจหรื อปัจจัยที่จาเป็ นพอเพียง ไม่มีอุบตั ิภยั หรื ออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
สุขภาพ ไม่ติดสิ่ งเสพติด
ด้านที่ 2 : สุ ขสนุก (Recreation) หมายถึง ความสามารถของผูส้ ู งอายุในการเลือกวิถีชีวิ ตที่รื่นรมย์
สนุกสนาน ด้วยการทา กิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็ นสุข จิตใจสดชื่นแจ่มใส กระปรี้ กระเปร่ า มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้สามารถลดความซึ มเศร้า ความเครี ยดและความวิตกกังวลได้
ด้านที่ 3 : สุขสง่า (Integrity) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง การยอมรับนับถือ ตนเอง ให้กาลังใจตนเองได้เห็ นอกเห็นใจผูอ้ ื่ น
มีลกั ษณะเอื้อเฟื้ อแบ่งปัน และมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสังคม
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ด้านที่ 4 : สุ ขสว่าง (Cognition) หมายถึงความสามารถของผูส้ ู งอายุด้านความจา ความคิดอย่างมี
เหตุมีผล การสื่ อสาร การวางแผนและการแก้ไขปั ญ หาความสามารถในการคิ ดแบบนามธรรมรวมทั้ง
ความสามารถในการจัดการสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้านที่ 5 : สุ ขสงบ (Peacefulness) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจความรู้ สึก
ของตนเอง รู้ จ ัก ควบคุมอารมณ์ และสามารถจัดการกับ สภาวะอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับตนเองได้ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวยอมรับสภาพสิ่ งที่
เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นี้
โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ข
เชิงจิตวิทยา 5 มิติ ของกรมสุ ขภาพจิต (2555) ได้แก่
1. สุ ขสบาย
2. สุ ขสนุ ก
3. สุ ขสง่า
4. สุ ขสว่าง
5. สุ ขสงบ

คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุสูงขึ้น

ความสุ ขของผูส้ ู งอายุสูงขึ้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธีวิจยั
การวิ จยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อ น
และหลังการทดลอง (One-group pretest -posttest design) (วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, 2555)
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้สู ง อายุที่มี อ ายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป ที่ อ าศัย อยู่ในพื้ น ที่ ตาบลบ้านยาง อ าเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 560 คน (สถิ ติจ านวนผูส้ ู งอายุขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตาบลบ้านยาง
อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เดือนกันยายน 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครที่เป็ นผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคม โดยมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนบ้านหัวสะพาน จานวน 4 หมู่บา้ น ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี การ
ควบคุมความแปรปรวนของกลุ่มตัว อย่าง เพื่ อ ให้ ก ลุ่มตัว อย่างมี ล กั ษณะที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดย
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sample size) ด้ว ยการค านวณค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) จากสู ต ร
comparison between two proportions ของ Kirkwood (1988) วิธีการวิเคราะห์ อานาจการทดสอบ (Power
analysis) โดยอาศัยอานาจการทดสอบ (Power) ที่ 0.90 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significant level) ที่ 0.05
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และก าหนดค่าขนาดอิ ทธิ พล (Effect size) ในระดับ ใหญ่ที่ 0.60 ได้ขนาดของกลุ่มตัว อย่างที่ คานวณคื อ
55.63 คน ผู้วิ จ ัย จึ ง ก าหนดขนาดตัว อย่างไว้ที่ 60 คน จากนั้นคัดเลื อ กกลุ่ มตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) โดยมีเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุติดสังคม ซึ่ ง หมายถึง กลุ่มผูส้ ู งอายุที่ยงั สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ดาเนิ นชีวิตใน
สังคมได้อ ย่างอิ สระ สามารถท ากิ จ วัตรประจ าวันพื้ นฐาน และกิ จ วัตรประจ าวัน ต่อ เนื่ อ งได้ เป็ นผูท้ ี่ มี
สุขภาพทัว่ ไปดี ไม่มีโรคเรื้ อรัง
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยประเมินจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันของผูส้ ูงอายุจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2557)โดยประยุกต์จากดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล
(Barthel ADL Index) มีความสามารถทางกายในระดับปานกลางและระดับดี โดยได้คะแนน 12 คะแนนขึ้นไป
3. มีความสามารถสื่ อความหมายเข้าใจและตอบแบบสัมภาษณ์ได้
4. ไม่เป็ นโรคที่แพทย์วินิจฉัยห้าม หรื อจากัดการออกกาลังกาย
5. ยินยอมและสมัครใจให้ความร่ วมมือในการวิจยั
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ข
เชิงจิตวิทยา 5 มิติ ได้แก่ มิติ 1 สุขสบาย มิติ 2 สุขสนุก มิติ 3 สุขสง่า มิติ 4 สุขสว่าง และมิติ 5 สุขสงบ
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ คุณภาพชีวิต และความสุขของผูส้ ูงอายุ
เครื่ องมือที่ใช้วิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง ประกอบด้วย
1.1 แบบวัดคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ เป็ นเครื่ องมือที่พฒั นามาจากเครื่ องชี้วดั คุณภาพชีวิตของ
องค์ก ารอนามัยโลก(World Health Organization Quality of Life Brief – Thai, WHOQOL-BREF-THAI)
โดยพัฒนามาจากปิ ยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ประเมินคุณภาพชีวิตด้านร่ างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสภาพแวดล้อม มีคาถาม 26 ข้อ ประเมินค่า 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์พิสยั ของคะแนนคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยรวม

ไม่ดี
7-16
6-14
3-7
8-18
26-60

ระดับการมีคุณภาพชีวิต
กลาง ๆ
17-26
15-22
8-11
19-29
61-95
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การแปลผล
26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ
96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 แบบวัดความสุ ขของกรมสุ ขภาพจิ ต โดยพัฒนามาจากอภิ ชยั มงคล และคณะ (2552) เป็ น
ดัชนี ว ดั ความสุ ขของคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (THI – 15) มี คะแนนเต็ม 60 คะแนน การให้คะแนนแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนความสุข
กลุ่ม

ข้อ

ไม่เลย
0
3

1
2

คะแนน
เล็กน้อย
มาก
1
2
2
1

มากที่สุด
3
0

1 , 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
3,4,5
การแปลผล
51 - 60 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทัว่ ไป (Good)
44 - 50 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทัว่ ไป (Fair)
43 คะแนนหรื อน้อยกว่า หมายถึง มีความสุขต่ากว่าคนทัว่ ไป (Poor)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง คือ โปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ข
เชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ กรอบของการพัฒนาโปรแกรมฯ มาจาก “คู่มือความสุ ข 5 มิติ สาหรั บผูส้ ู งอายุ” ของ
กรมสุ ขภาพจิต (2555) สาหรับกิจกรรมในโปรแกรมฯ มีจานวนทั้งหมด 10 กิจกรรม ใช้ระยะเวลาสัปดาห์ละ
2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชัว่ โมง รวมระยะเวลา 3 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ
กิจกรรม
ครั้งที่ 1 ปฐมนิ เทศและสร้างสัมพันธภาพ
/ทาแบบวัดความสุ ขและแบบวัดคุณภาพชีวิต
(ก่อนทดลองโปรแกรมฯ)
ครั้งที่ 2 กิจกรรมออกกาลังกายในท่านัง่
ครั้งที่ 3 กิจกรรมขวดน้ าวิเศษ
ครั้งที่ 4 กิจกรรมฟ้ อนรา

ความสุ ข 5 มิติ

วัน เดือน ปี

เวลา

สุ ขสบาย

9 ต.ค. 2560

10.00 – 12.00 น.

สุ ขสนุก

30 ต.ค. 2560

10.00 – 12.00 น.
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรม
ครั้งที่ 5-6 กิจกรรมฝึ กทาลูกบีบบริ หารสมอง
ครั้งที่ 7 กิจกรรมบริ หารสมองเป็ น 2 เท่า
ครั้งที่ 8 กิจกรรมต่อภาพจิ๊กซอว์
ครั้งที่ 9 กิจกรรมต่อภาพวิถีชีวิต
ครั้งที่ 10 กิจกรรมฝึ กการหายใจอย่างถูกวิธีเพื่อลด
ความเครี ยด/ทาแบบวัดความสุ ขและแบบวัดคุณภาพ
ชีวิต (หลังทดลองโปรแกรมฯ)

ความสุ ข 5 มิติ
สุ ขสง่า

วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2560

เวลา
10.00 – 12.00 น.

สุ ขสว่าง

6 พ.ย. 2560

10.00 – 12.00 น.

สุ ขสงบ

6 ธ.ค. 2560

10.00 – 12.00 น.

การหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ
1. แบบวัดความสุ ขและแบบวัดคุณภาพชีวิต ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดทั้งสองชนิ ดนี้ ไปทดลองใช้กบั
ผูส้ ู ง อายุที่ มีล กั ษณะใกล้เคี ย งกับ กลุ่ มตัว อย่างจ านวน 30 ราย แล้ว น ามาคานวณหาความเชื่ อ มัน่ ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ าครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) มี ค่าเท่ ากับ .88 และ .89 สาหรั บแบบวัด
ความสุข และแบบวัดคุณภาพชีวิต ตามลาดับ
2.โปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ ผูว้ ิจยั นาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลสาขาสุ ขภาพจิตและจิตเวช จานวน 1 ท่าน และอาจารย์สาขา
จิตวิทยา จานวน 2 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบ ความสอดคล้อง ความเหมาะสมด้านเนื้ อหาและการใช้
ภาษา หลังจากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุ งตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุุ่มตัวอย่าง โดยก่อนทาการเก็บข้อมูลการ
วิจยั ผูว้ ิจยั ได้ช้ ีแจงข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจยั ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ครั้งนี้ ตลอดจนทราบถึงสิ ทธิ ที่จะยกเลิกหรื อถอนตัว
ออกจากการวิ จ ัย ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อ งแจ้ง เหตุ ผลและไม่มีผ ลกระทบใด ๆ กับ กลุ่ มตัว อย่าง โดย
ผลการวิจ ัยในครั้ งนี้ จ ะนาเสนอเป็ นภาพรวม ไม่ร ะบุชื่อ /สกุล ของกลุ่มตัว อย่าง เมื่ อ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
รายละเอียดดังกล่าวแล้วและยินดีเข้าร่ วมการวิจยั โดยความสมัครใจ จึงให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อให้คา
ยินยอมในแบบฟอร์ มการให้คายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั เชิญชวนผูส้ ู งอายุเข้าร่ วมการวิจยั หลังจากนั้นอธิ บายโครงการวิจยั พร้อมเอกสาร ชี้แจง
แก่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐาน ก่อนดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมฯ
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2. ทดลองโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ โดยจัดกิ จกรรม
ทั้งหมด 10 กิจกรรม ตามตารางโปรแกรมที่กาหนด
3. เก็บข้อมูลหลังสิ้ นสุดโปรแกรมฯ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชีวิตและความสุ ขของผูส้ ู งอายุ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลักษณะของคุณภาพชีวิตและความสุขของผูส้ ูงอายุ
2. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและความสุขของผูส้ ูงอายุ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้
สถิติ Paired t-test

สรุ ปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิ ตของผูส้ ู งอายุ ก่ อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ ม
สุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ แสดงดังตารางที่ 4
ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของผูส้ ูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ ม
สุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่งเสริ ม
สุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ
คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
ด้านสุ ขภาพร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสภาพแวดล้อม
โดยรวม

คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
หลังเข้าร่ วมโปรแกรม
S.D. ระดับ
S.D.
ระดับ


15.97 2.32 กลางๆ 17.15
2.40
กลางๆ
17.85 2.16 กลางๆ 22.78
1.30
ดี
10.10 3.29 กลางๆ 14.95
2.22
ดี
25.37 2.35 กลางๆ 27.05
2.06
กลางๆ
69.28 4.85 กลางๆ 81.93
3.99
กลางๆ

t

Sig.
(1-tailed)

-1.989
-12.980
-12.313
-4.876
-3.151

.05*
.000*
.000*
.003*
.000*

*p< .05
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุในด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านคามสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อม เมื่ อเปรี ย บเที ยบก่ อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้ว ย
รู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน ส่วนระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตด้วย
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รู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ ผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับกลาง ๆ (  = 69.28) และหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ขภาพจิ ตด้ว ยรู ปแบบความสุ ขเชิ ง จิ ตวิ ทยา 5 มิ ติ พบว่าผูส้ ู งอายุมีคุณ ภาพชี วิ ตใน
ระดับกลาง ๆ แต่มีแนวโน้มสู งขึ้นเมื่อดูจากคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต (  = 81.93) และเมื่อเปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ย คุณภาพชี วิ ตโดยรวมหลังเข้าร่ ว มโปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ขภาพจิ ตด้ว ยรู ปแบบความสุ ขเชิ ง
จิตวิทยา 5 มิติ มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุข ก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิต
ด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ

คะแนนความสุ ข

ระดับความสุ ขของผูส้ ู งอายุ
ก่อนโปรแกรม
หลังโปรแกรม
S.D.
แปลผล
S.D.
แปลผล


ความสุ ข
ความสุ ข
49.17 5.20
เท่ากับคน 53.03 5.68 มากกว่าคน
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป

t

Sig.
(1-tailed)

-10.931

.000*

*p < .05
จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของผูส้ ูงอายุก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิ ต
ด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ เท่ากับ 49.17 และคะแนนเฉลี่ยความสุ ขของผูส้ ู งอายุหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ เท่ากับ 53.03 และเมื่อเปรี ยบเที ยบ
คะแนนเฉลี่ยความสุ ขหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ มี
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจยั
ตอนที่ 1 หลัง เข้าร่ ว มโปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ข ภาพจิ ต ด้ว ยรู ป แบบความสุ ข เชิ ง จิ ต วิ ท ยา 5 มิ ติ
ผูส้ ูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้สู ง อายุใ นด้า นสุ ข ภาพร่ า งกาย ด้า นจิ ต ใจ ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสภาพแวดล้อม เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ ม
สุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน สอดคล้อ งกับผลการวิ จยั ที่ พบว่าเมื่ อนาโปรแกรมด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตไปทดลองใช้ สามารถทาให้ผสู้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตสู งขึ้นกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับโปรแกรมฯ สามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผลดีและมีความสุขมากกว่าที่เป็ นอยู่ เนื่องจากพฤติกรรม
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การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญของคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ (ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ และคณะ, 2555;
กรฐณธัช ปัญญาใส, 2560; Rana A.K.M.M., Wahlin, A., Lundborg, C.S., and Kabir, Z.N., 2009)
ตอนที่ 2 หลัง เข้าร่ ว มโปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ข ภาพจิ ต ด้ว ยรู ป แบบความสุ ข เชิ ง จิ ต วิ ท ยา 5 มิ ติ
ผูส้ ูงอายุมีคะแนนความสุขสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
หลัง เข้าร่ ว มโปรแกรมส่ ง เสริ มสุ ข ภาพจิ ต ด้ว ยรู ป แบบความสุ ข เชิ ง จิ ต วิ ท ยา 5 มิ ติ ผู้สู ง อายุ
มีคะแนนความสุ ขสู ง ขึ้นกว่าก่ อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ จากผลการวิ จยั พบว่าคะแนนเฉลี่ ยความสุ ขของ
ผูส้ ู งอายุก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตด้ว ยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ เท่ากับ 49.17
และคะแนนเฉลี่ยความสุ ขของผูส้ ูงอายุหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิ ตด้วยรู ปแบบความสุขเชิง
จิตวิทยา 5 มิ ติ เท่ากับ 53.03 และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ยความสุ ขก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรม
ส่งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยความสุ ขสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่าความสุ ข ในการดาเนิ น ชี วิ ต เป็ นปั จ จัยหนึ่ งที่
สามารถทานายคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุได้ ทั้งนี้ เพราะความพอใจในชีวิตของตนเอง การมองโลกในแง่
บวก การมีความภูมิใจใน ตนเอง และการเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น ส่งผลต่อความสุขในการดาเนินชีวิต และส่งผล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ ย (ปรี ยาภรณ์ ตั้งเพียร, 2551; พรรณทิภา ศัพทะนาวิน, 2551; ชุติเดช เจี ยนดอน,
2554; Gabriel & Bowling, 2004)
สรุ ปได้ว่าโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของผูส้ ู งอายุส่งผลให้ผสู้ ูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีข้ ึน เช่น รู้สึกเป็ นสุข สนุก ผ่อนคลาย
รู้ สึกมี ชีวิตชี วาได้หัว เราะ ได้พูดคุยกับกลุ่ม รู้ สึกมีความหวังเพราะมีเป้ าหมายในชีวิ ต ลดความรู้ สึกด้าน
ลบลง คลายความรู้ สึกเหงาเพราะได้มาทากิ จกรรมกับเพื่อนๆ รวมถึงรู้ สึกมีเพื่อน มีเครื อข่าย คลายความ
หงุดหงิดราคาญใจจากสภาพร่ างกายจิ ตใจ อารมณ์ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง รู้ สึกมัน่ ใจมากขึ้นที่จะเผชิญ
ปั ญ หาและความเครี ย ดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในวัน ข้างหน้า รั บ รู้ ถึ ง แหล่ ง สนับ สนุ น เพิ่ ม ความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเอง จึ งกล่าวโดยสรุ ปได้ว่าโปรแกรมส่ งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิ ตวิทยา 5 มิติ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผูส้ ูงอายุสามารถพัฒนาทุกองค์ประกอบของสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. สามารถนาโปรแกรมการส่ งเสริ มสุขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความสุ ขของผูส้ ู งอายุไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนอื่ น ๆ ต่อ ไปได้ โดยสามารถปรับ รู ปแบบกิ จกรรมได้ตามความเหมาะสม ก าหนดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามบริ บทการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุในชุมชนนั้น ๆ
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2. จัด อบรมแกนนาผูส้ ู งอายุ เพื่ อ เป็ นผูน้ าในการจัดกิ จ กรรม โดยใช้โ ปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ให้กบั ผูส้ ู งอายุในชุมชนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นประจา
อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาเป็ นต้นแบบชุมชนผูส้ ูงอายุให้เกิดขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามภาวะสุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุที่ได้รับ โปรแกรมการส่งเสริ มสุ ขภาพจิ ต
ด้วยรู ปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ในระยะยาว เพื่อประเมินผลการคงอยูข่ องภาวะสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั และนาโปรแกรมการส่งเสริ มสุ ขภาพจิตด้วยรู ปแบบความสุ ขเชิงจิตวิทยา
5 มิติ ไปปรับปรับใช้ในกลุ่มผูส้ ู งอายุ อื่น ๆ เช่น ผูส้ ู งอายุที่ประเมินแล้วเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้า เสี่ ยงต่อการ
หกล้ม และเสี่ ยงต่อภาวะสมองเสื่ อม เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา และสร้างเครื อข่ายในการทางานร่ วมกันจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลส่งเสริ มสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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