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ชื่อเร่ือง : “เร่ืองดชันีความสขุของประชากรในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.สระดอกเกษ “ 
 ผู้วจัิย : นางนวลประกาย   สนุนท์ชยั  และคณะ  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลสระดอก
เกษ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : จากการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยในปัจจบุนั  
ท าให้ต้องประสบกบัปัญหาหลายอย่างท าให้เกิดความเครียดสง่ผลตอ่สขุภาพ และไมเ่กิดความสขุใน
ชีวิต ซึ่งปัญหาเหลา่นีก้็สง่ผลกระทบตอ่ประชากร.ในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษ  เช่น การเข้า
กบัเพ่ือนร่วมงานไมไ่ด้  การมีปัญหากบังานท่ีท า  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม  เช่น การมัว่สมุดื่ม
สรุา  ชู้สาว  การทจุริต  พฤติกรรมเหลา่นีจ้ะเกิดปัญหาตามมา ปัญหาเหลา่นีล้้วนท าให้ไมม่ีความสขุใน
ชีวิตทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ  การท่ีเรามองไมเ่ห็นคณุคา่ในตนเองหรือมองคณุคา่ตนเองต ่า  จะ
ท าให้เราเกิดความทกุข์  ซึ่งตรงข้ามกบับคุคลท่ีมองเห็นคณุคา่ของตนเองสงูมกัจะมีความรับผิดชอบ  มี
ความมัน่ใจในตนเอง  เป็นคนดี คนเก่งหรือคนท่ีมีคณุภาพ  สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สงัคม
ได้  การมองเห็นคณุคา่ของตนเองเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้เกิดความสขุ(กรมสขุภาพจิต,2543 : 1-3) การท่ี
เราปลกูฝังให้ประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษเห็นคณุคา่ของตนเองท าได้โดยบคุคลรอบ
ข้าง  เช่น พ่อ แม ่เพ่ือนร่วมงาน หวัหน้าหน่วยงาน รวมถึงตวัของประชาชน.ด้วยและพบวา่การท่ีเราคิด
บวกในทกุเร่ืองจะท าให้เรามีความสขุทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจอารมณ์และสงัคมและสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสขุ 
 ด้วยเหตดุงักลา่วผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาดชันีวดัความสขุของประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.
สต.สระดอกเกษ 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือประเมินภาวะความสขุของประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษ 
2.เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ดชันีวดัความสขุของประชากรในเขตรับผิดชอ บ                        

รพ.สต.สระดอกเกษ 
 
ระเบียบวธีิวจิัย  

  - รูปแบบการศึกษา   เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา ( Descriptive   research) ศกึษา
ดชันีวดัความสขุของประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษ 

 
 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา  ได้แก่  ประชากรในเขต

รับผิดชอบ รพ,.สต.สระดอกเกษทัง้ 5หมูบ้่าน รวมทัง้หมด 3, 569 คน การค านวณขนาดของกลุม่
ประชากรโดยค านวณจากสตูรของ  Taro  Yamane   



- 2 - 
 

- 2 - 

 

 - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยยึดแบบประเมินทางสขุภาพจิต กรมสขุภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 5  หมูบ้่าน คือ กระแอก  981  คน  นาดี   662 คน   สระ
ดอกเกษ  825 คน กระแอกเหนือ360 คน สระดอกค ู741 คน  จากนัน้ท าการเก็บข้อมลูโดยการทดสอบ
เคร่ืองมือจ านวน 50 ชดุ จากกลุม่ประชากรทัว่ไปในเขตรับผิชอบรพ.สต.สระดอกเกษ และสรุปผลการ
ทดสอบเคร่ืองมือจ านวน 50 ชดุและท าการแก้ไขปรับปรุง  

 - การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจัิย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู สถิติท่ีใช้ คือ คา่ความถ่ี  คา่เฉล่ีย  ร้อยละ  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   

 
ผลการศึกษา และอภปิรายผล 
 1.ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62    หมูบ้่านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่สว่นใหญ่เป็นหมูบ้่านกระแอก  

จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาคือหมบู้านสระดอกเกษ  จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5   อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  สว่นใหญ่อยู่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 285คน  คิดเป็นร้อยละ
71.25 รองลงมาคือค้าขายจ านวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 รายได้สว่นใหญ่ 10,00-20,000 บาท 
จ านวน154 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ระดบัการศกึษาคือ ป. 6 จ านวน  
236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และสว่นใหญ่อาศยัครอบครัวเดี่ยว จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 
  2.ความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อดัชนีความสุขของประชากรใน
เขตรับผดิชอบรพ.สต.สระดอกเกษ ผลการศกึษา ประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษมี

ความคิดเห็นตอ่ดชันีชีว้ดัความสขุอยู่ในระดบัมาก ( 2.76X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคือ ท่านรู้สกึภมูิใจในตนเอง ( 3.00X  )ท่านรู้สกึ

วา่ชีวิตของท่านมีความสขุ  ( 2.98X  )และท่านมีความสขุกบัการริเร่ิมงานใหม่ๆ   และมุง่มัน่  ท่ีจะท า

ให้ส าเร็จ( 2.92X  ) 
 

3.การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีชีว้ัดความสุข 
                - ปัจจยัทางสงัคม ประชากรในแตล่ะหมูบ้่านมีคา่ดชันีวดัความสขุและดชันี
วดัสขุภาพจิตไมท่ี่แตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบั ระดบัการศกึษา และรายได้ท่ีตา่งกนั ไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัอาชีพของประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษ ซึ่งพบวา่ในแตล่ะหมูบ้่านมี
อาชีพและวฒันธรรมท่ีคล้ายคลงึกนัท าให้ไมพ่บความแตกตา่งในการตอบแบบสอบถามแตพ่บวา่
บคุคลท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีผลการวดัดชันีความสขุท่ีตา่งกนัเน่ืองจากสิ่งแวดล้อมเพ่ือนร่วมงาน
และภาระงานท่ีได้รับมอบหมายท าให้เกิดความแตกตา่งกนั 
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      - ปัจจยัทางครอบครัว  พบวา่ลกัษณะครอบครัวมีผลตอ่ระดบัของดชันีวดั
ความสขุคือครอบครัวท่ีอยู่แบบครอบครัวเดียวจะมีความรู้สกึท่ีมัน่คงเวลาท่ีอยู่ในครอบครัว และมีท่ี
ปรึกษาเวลามีปัญหาท าให้ไมเ่กิดความเครียดและผอ่นคลายและบคุคลท่ีอยู่ในครอบครัวเดี่ยวจะมี
ความรู้สกึอบอุน่มัน่คงน้อยกวา่ครอบครัวขยายซึ่งมีญาติพ่ีน้องอยู่รวมกนัท าให้เกิดความแตกตา่งกนัใน
การวดัดชันีความสขุประชากรท่ีมีลกัษณะการอยู่อาศยักบัครอบครัวมีคา่ดชันีวดัความสขุและดชันีวดั
สขุภาพจิตไมท่ี่แตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบั ระดบัการศกึษา และรายได้ท่ีตา่งกนั ไมม่ีความสมัพนัธ์
กบัอาชีพของประชากรในเขตรับผิดชอบรพ.สต.สระดอกเกษ   

- ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อม พบวา่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ความสขุ
ของมนษุย์เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีมัน่คงได้โดยเฉพาะครอบครัวท่ีเป็นสิ่งแวดล้อม
ท่ีใกล้ตวัและมีอิทธิพลท่ีมนษุย์ รวมไปถึงเพ่ือนท่ีมีผลตอ่ความสขุเน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมต้องมี
การติดตอ่กนัตลอดเวลา 

- ปัจจยัทางเทคโนโลยีและข้อมลูขา่วสาร การได้รับค าแนะน า และการได้รับ
ข้อมลูขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัดชันีความสขุ  หมายความวา่บคุคลท่ีมีการได้รับค าแนะน า และการ
ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีดี จะมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุของบคุคลนัน้ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ทราบถึงระดบัความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง5 กลุม่โรค ในต าบลโนน

กลาง อ าเภอส าโรงจงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 

 2.ได้แนวทางในการแนะแนวหรือให้การปรึกษาในความเครียด และเผชิญความเครียด
แก่ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค 


