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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความสุ ขและวิถีการสร้างเสริ ม สุ ขภาพของ
ครอบครัวไทยซึ่งประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มวัยในชุมชน ได้แก่ วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยผูส้ ู งอายุใน
ครอบครัวเดียวกัน ครอบคลุมด้านการให้ความหมายของความสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สาเหตุ
ที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ข แนวทางการสร้างเสริ มความสุ ขและความสัมพันธ์ของสมาชิ กใน
ครอบครั ว รวมทั้ง ความต้อ งการระบบสนับ สนุ น ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ผูใ้ ห้ ข้อ มู ล เป็ น
ประชาชน 3 กลุ่ ม วัย ที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ 6 หมู่ บ ้า นของชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ งในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย วัยรุ่ น 100 คน วัยผูใ้ หญ่ 150 คน และวัยผูส้ ู งอายุ 80 คน รวมทั้งสิ้ น
330 คน จาก 75 ครอบครัวรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มร่ วมกับการระดมสมอง จานวน 25
กลุ่ม กลุ่มละ 12-15 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รับรู้ความหมายของความสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพต่างกัน ความสุ ขของวัยรุ่ น คือ อิสระ ไม่ถูก
ควบคุมจากผูใ้ หญ่ และได้รวมกลุ่มกับเพื่อน การสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาชี วิตให้ดีข้ ึน ขณะที่
ความสุ ขของวัยผูใ้ หญ่ (มารดา) คือความสามารถในการควบคุมและจัดการสมาชิ กในครอบครัว
การสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ส่ วนความสุ ขของบิดาคือความสามารถในการ
หารายได้ ไม่ถูกควบคุ มจากภรรยา การสร้ างเสริ มสุ ขภาพคือการทาให้ร่างกายแข็งแรง ทางานได้
สาหรับวัยผูส้ ู งอายุให้ความหมายความสุ ข คือ ได้รับการยอมรับและเอาใจใส่ ดูแลจากลูกหลาน การ
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สร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาชี วิตให้มีคุณค่า 2) สาเหตุที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ข ทุกกลุ่มเห็ น
ตรงกันว่าเกิดจากความขัดแย้งซึ่ งเป็ นผลจากความต้องการที่ แตกต่างกันระหว่างสมาชิกทั้ง 3 วัยใน
ครอบครัว 3) การทากิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ วมกันสามารถส่ งเสริ มความสุ ขในครอบครัว ทั้งนี้
ควรเป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นไปได้และสอดคล้องกับวิถีชี วิตพื้ นบ้า น และ 4) ระบบสนับสนุ น จาก
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่ช่วยให้เกิดความสุ ขในครอบครัวคือการมีส่วนร่ วมสร้างความรัก ความเข้าใจ
และเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารที่ ช่วยให้บุคคลแต่ละกลุ่ มวัยสามารถให้และรับการตอบสนอง
ความต้องการระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง

Abstract
The purpose of this study is to explore perceptions on happiness and health promotion
style among three generations of adolescents, adults, and aging people in one community, Nakhon
Si Thammarat Province. Aims in this study included the meaning of happiness and health
promotion, cause of family’s suffering, the way to enhance happiness and family relationships,
and health care need to facilitate health promotion. The 330 informants consist of 100
adolescents, 150 adults, and 80 aging people. There were 25 groups with each group comprised
12-15 informants. The data were collected by using the focus group discussion and brainstorming
techniques. The obtained data were analyzed by content analysis. The findings of this study were
categorized into 4 main themes: a) Adolescents’ perceived happiness as freedom, without being
controlled by adults, spending their time with peer groups and perceived the meaning of health
promotion as improving their life. Whereas their mother perceived happiness as an ability to
control and manipulate family members. They regarded a health promotion as enhancing their
life. Father perceived happiness as a capability for breadwinner, not being controlled by wife and
perceived the meaning of health promotion as ability to work. For aging people, their happiness
was being respected and taken care of by their family. The health promotion was to enhance
values of life; b) It seemed that the conflict among these three groups originated from different
needs for happiness; c) They all agreed that the activities that can improve happiness in the family
should be feasible and fit with their lifestyle; and d) They revealed that love, understanding, and
communication can promote happiness among them in the family .
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ความสาคัญของปัญหา
วิถีการดาเนินชีวติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของครอบครัว
ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ก่อให้เกิ ด
ปั ญ หาโดยตรงต่ อ ชี วิ ต มากมาย (Pichler, 2006) ทั้ง ทางด้า นร่ า งกายและจิ ต ใจ โดยพบว่า
ความสัมพันธ์ ทางด้านสุ ขภาพจิ ตระหว่างบิดามารดาและลูก ที่ ลดลงเป็ นสิ่ งบัน่ ทอนความสุ ขใน
ครอบครัว เนื่ องจากเมื่อบุคคลขาดแหล่งประโยชน์ ขาดความสัมพันธ์ที่ดี ไม่คุน้ เคย ส่ งผลให้ขาด
สมรรถนะทางด้านร่ างกายและจิตใจในการทางาน เกิ ดภาวะสุ ขภาพเบี่ยงเบนในที่สุด (Kehle &
Bray, 2004; Roberts, Alegria, Roberts, & Chen, 2005)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (health promotion) เป็ นกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพและเป็ นการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองให้ดีข้ ึน (WHO,
1998) การสร้ างเสริ มสุ ขภาพควรเริ่ มต้นจากความสุ ขและวิถีการสร้างเสริ มสุ ขภาพของเยาวชน
ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นพลังหรื อขุมทรั พย์ทางสุ ขภาพที่ สาคัญของชุ มชน ถื อเป็ นการเสริ ม
รากฐานที่เข้มแข็งเพื่อการร่ วมพัฒนาชุ มชนไปสู่ “ครอบครัวและชุมชนสุ ขภาพดี ” เพราะความสุ ขมี
ความสัมพันธ์กบั ประโยชน์และภาวะสุ ขภาพดี ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อครอบครัว (Hershberger, 2005)
ความสมดุลระหว่างการเชื่ อฟั ง การเคารพสิ ทธิ และความเสมอภาคกันภายในครอบครัวจะเกิดผล
เป็ นความเข้มแข็ง ความสาเร็ จ ความสุ ข และการเติ มเต็มความสมบูรณ์ในชี วิตได้เป็ นอย่างดี (Yang
& Rettig, 2003) นอกจากนี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพยังเป็ นการให้อานาจด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนใน
การตัดสิ นใจและดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ รวมทั้งการจัดระบบเพื่อนาแหล่ง
ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านการศึ กษา สังคม และสิ่ งแวดล้อมมาใช้เพื่อเกื้ อกูลให้บุคคลมี พฤติ กรรม
สุ ขภาพที่ดี ลดปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคและภาวะเจ็บป่ วย ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนเอง
และครอบครัวจึงเป็ นบทบาทสาคัญของทุกคนที่มีต่อตนเอง สมาชิ กทุกคนในครอบครัว และส่ งผล
ถึงชุมชนสุ ขภาพดีร่วมด้วย
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับประชาชนชุ มชนบ้านศาลาบางปู
เล็งเห็ นความสาคัญของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพโดยบู รณาการความรู ้ และสร้ า งแนวร่ วมระหว่า ง
บุ ค คลกลุ่ ม วัย ต่ า งๆ ในครอบครั วและชุ มชน การศึ ก ษาเชิ งลึ ก ในเรื่ อ งการรั บรู้ และความเข้าใจ
เกี่ ยวกับความสุ ข ตลอดจนวิถีแห่ งการสร้ างเสริ มสุ ขภาพจากคนในพื้นที่เป็ นวิธีการเชิ งรุ กที่สาคัญ
อย่า งยิ่ง ในการเริ่ มต้นเป็ นข้อมู ล พื้นฐานโดยการค้นหาช่ องว่า งของวิถี ก ารสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่
ก่อให้เกิดความสุ ขและความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มวัย ครอบคลุมด้านการให้ความหมายของ
ความสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สาเหตุที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ข แนวทางการสร้างเสริ ม
ความสุ ขและความสัมพันธ์ของสมาชิ กในครอบครัว รวมทั้งความต้องการระบบสนับสนุ นด้านการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มวัย
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ในครอบครัวและชุมชน จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด (shift paradigms) เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับการรับรู ้ ของแต่ละกลุ่ มวัย การสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่สอดคล้องกับ
บริ บ ทครอบครั วและสั ง คมไทยในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ตลอดจนความต้อ งการระบบการสนับ สนุ น ที่
เหมาะสมกับประชาชนทุ กกลุ่ มวัยอย่างแท้จริ งจึงมีความสาคัญและเป็ นข้อมูลสาคัญในการพัฒนา
รู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพในประชาชนไทยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรู้ความสุ ขและวิถีการสร้างเสริ มสุ ขภาพในบริ บทครอบครัวไทยของบุคคล
3 กลุ่มวัยในชุมชน ได้แก่ วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยผูส้ ู งอายุ
คาถามการวิจัย
การรับรู้ความสุ ขและวิถีการสร้างเสริ มสุ ขภาพในบริ บทครอบครัวไทยของบุคคล 3 กลุ่มวัย
ในชุมชน ได้แก่ วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยผูส้ ู งอายุเป็ นอย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี การศึกษาเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
(focus group discussion) และการระดมสมอง (brainstorming) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นบุคคล 3 กลุ่ มวัยใน
ครอบครัวเดี ยวกัน ได้แก่ วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยผูส้ ู งอายุ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 6 หมู่บา้ น
ของชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัดนครศรี ธ รรมราช จานวนรวมทั้ง สิ้ น 330 คน ใช้วิธี ก ารคัดเลื อก
ครอบครัวแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัติที่กาหนด คือ เป็ นครอบครัวที่มี
สมาชิกประกอบด้วยผูส้ ู งอายุ (ปู่ ย่า ตายาย) ผูใ้ หญ่ (บิดามารดา) ลูกวัยรุ่ น จากนั้นผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
รับสมัครครอบครัวที่มีความประสงค์และสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั ทั้ง 6 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 12-13
ครอบครัว รวม 75 ครอบครัว ดาเนิ นการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เพื่อขออนุญาตรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อจากสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงหน่วยงานและ
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องค์กรในพื้นที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการดู แลประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ อบต. และสถานี อนามัย ใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ขออนุ ญ าตและขอความร่ ว มมื อ ด าเนิ น การวิ จ ัย พร้ อ มกับ คัด เลื อ กประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย 3 กลุ่มวัยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
3. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั วิธีการรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเข้าร่ วมการวิจยั จากนั้นถามความสมัครใจของกลุ่มเป้ าหมายในการเข้าร่ วมการวิจยั
4. แบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 25 กลุ่ม กลุ่มละ 12-15 คน โดยแยกกลุ่มตามวัย ได้แก่ วัยรุ่ น
วัยผูใ้ หญ่แยกกลุ่มบิดากับมารดา และวัยผูส้ ู งอายุ
5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูลวิจยั ด้วยการสนทนากลุ่มและการระดมพลังสมอง โดย
ใช้เวลาการสนทนากลุ่มประมาณกลุ่มละ 1.5-2 ชัว่ โมง และขออนุญาตทาการบันทึกเทป
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
1. ผูว้ จิ ยั ให้อิสระในการเข้าร่ วมและถอนตัวออกจากการวิจยั โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. การสนทนากลุ่มและระดมพลังสมองคานึงถึงความสะดวก ความพร้อม และความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน
3. ข้อมูลทั้งหมดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ เอกสารบันทึกการสนทนาทั้งหมดจะ
ถูกทาลายทันทีที่งานวิจยั เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแนวคาถามกึ่งโครงสร้าง (semi-structured guideline)
ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็ นคาถามปลายเปิ ด ครอบคลุมประเด็นการ
รับรู้ ของบุคคล 3 กลุ่มวัยเกี่ ยวกับความสุ ขและวิถีการสร้ างเสริ มสุ ขภาพในบริ บทครอบครัวไทย
ประกอบด้วย 1) ความหมายของความสุ ขเป็ นอย่างไร 2) ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้ง
ทางร่ า งกายและจิ ตใจเป็ นอย่างไร 3) อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ครอบครั วขาดความสุ ข 4) แนว
ทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ก่อให้เกิดความสุ ขและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวควรเป็ น
อย่างไร และ 5) หากจะทาให้มีการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเพื่อก่อให้เกิ ดความสุ ขและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ดีข้ ึน ท่านต้องการการสนับสนุนอย่างไร
ผูว้ จิ ยั นาแนวคาถามกึ่งโครงสร้างที่พฒั นาขึ้นไปดาเนิ นการตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหา
(content validity) และความเหมาะสมของภาษา จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้าง
เสริ มสุ ข ภาพในครอบครั วและชุ มชนจานวน 3 ท่าน จากนั้นนาข้อคาถามดังกล่ าวไปทดลองใช้
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สัมภาษณ์กบั ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มวัยในชุ มชนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้ าหมายของการศึกษา
ในครั้ งนี้ จานวนกลุ่ ม วัย ละ 5 คน และท าการปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาตามข้อเสนอแนะก่ อ นน าไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการระดมสมองมาวิเคราะห์เนื้อหา (c o n t e n t
analysis) เพื่อหา Theme ของผลการวิจยั
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้คน้ หาประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับความสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของบุคคล 3 กลุ่มวัยในครอบครัวเดียวกันที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนแห่ งหนึ่ งของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
จานวนรวมทั้งสิ้ น 75 ครอบครัว 330 คน ประกอบด้วย วัยรุ่ นอายุระหว่าง 10-19 ปี จานวน 100 คน
วัยผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 20-59 ปี จานวน 150 คน และวัยผูส้ ู งอายุ อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปจานวน 80 คน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 51.2 เพศหญิงร้อยละ 48.8 ส่ วนใหญ่นบั ถื อ
ศาสนาพุทธร้ อยละ 70.4 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 48 ร้ อยละ 52 จบชั้นประถมศึ ก ษา ชั้น
มัธยมศึกษาร้อยละ 23.2 กลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษามากที่สุด รองลงมาคือรับจ้างทัว่ ไป และแม่บา้ น
คิดเป็ นร้อยละ 36, 19.2, และ 14.4 ตามลาดับ แต่ละกลุ่มให้ขอ้ มูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสุ ข
และการสร้างเสริ มสุ ขภาพดังนี้
1. การให้ความหมายของความสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 3 กลุ่มวัย รับรู้ความหมายของความสุ ขในมุมมองที่แตกต่างกัน วัยรุ่ นส่ วนใหญ่
ให้ความหมายความสุ ขว่าหมายถึ งความเป็ นอิสระ การไม่ถูกควบคุ ม บังคับ หรื อกดดันจากผูใ้ หญ่
และการได้รวมกลุ่มกับเพื่อนทากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งทาให้เกิดความรู ้สึกว่าได้เป็ นหนึ่งเดียวและเป็ น
ที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน
“สุ ขคืออิสระ เป็ นตัวของตัวเอง เป็ นส่ วนตัว ไม่ถูกสะกดรอยจากพ่อแม่ที่ทาตัวเหมื อน
นักสื บ แถมมาโรงเรี ยนยังมีครู จบั ผิดอีก”
“เวลาพวกเราได้รวมกันเป็ นกลุ่มมันมีความสุ ข เหมือนได้เป็ นเด็กแนวจริ งๆ”
“มีความสุ ขถ้าไม่ถูกกดดัน บังคับจากบ้าน ได้อยูก่ บั เพื่อน”
ขณะที่วยั ผูใ้ หญ่ (มารดา) ระบุความสุ ขในทิศทางตรงกันข้ามกับวัยรุ่ นว่าความสุ ขคือความ
สามารถในการควบคุ มสมาชิ กในครอบครั ว โดยเฉพาะกับลู กวัยรุ่ นและสามี นอกจากนี้ ยงั ระบุ ว่า
ความสุ ขเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว การไม่มีหนี้สิน และการไม่มีโรค
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“ถ้าลูกเชื่อฟัง ไม่ชกั สี หน้าใส่ ก็มีความสุ ข”
“แฟนไม่นอกใจก็มีความสุ ข นี่ลูกไปทาง พ่อไปทาง อาทิตย์ไม่ตกดิน กลับบ้านไม่ถูก”
“ฉันคงมีความสุ ขกว่านี้ ถา้ ไม่มีหนี้ ทุกวันนี้ ทางานหนักก็ได้แค่ใช้ดอกเบี้ยรายเดือนเขาให้
ทัน ยังดี ไม่มีใครเจ็บไข้ ไม่ง้ นั ลาบาก”
ส่ วนบิดาระบุวา่ ความสุ ขคือความสามารถหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ได้รับการยอมรับ
ไว้วางใจ และไม่ถูกควบคุมจากภรรยา
“ความสุ ขของผูช้ ายไม่มีอะไรมาก ถ้าไม่มีปัญหาเรื่ องงาน เรื่ องเงิ น มีรายได้มาเลี้ยงลูกได้
เมียไว้ใจ ไม่ถูกคุม ก็สุขแล้ว”
ส าหรั บ วัย ผูส้ ู ง อายุ ไ ด้ใ ห้ นิย ามว่า ความสุ ข คื อ การได้รั บ การยอมรั บ เอาใจใส่ ดู แลจาก
ลูก หลาน ลู ก หลานเห็ นคุ ณค่า ได้เตรี ย มความพร้ อมเพี ยงพอส าหรั บ การตาย รวมทั้ง สามารถ
ประคับประคองตนเองได้จนวาระสุ ดท้ายของชีวติ มีความมัน่ คง และไม่เป็ นภาระของลูกหลาน
“ความสุ ขคือการที่ลูกหลานมาเยีย่ ม มารวมกัน อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันครบทุกคน”
“ถ้าลูกหลานไม่รบกันก็ไม่กลุม้ ใจ รบกันทุกที เราก็ทาอะไรไม่ได้ ได้แต่ฟังมันด่ากัน”
“ทุกวันนี้ยงั หางานทาอยู่ กลัวถูกลูกหลานรังเกียจ กลัวเป็ นภาระ”
“ความสุ ขคือการมีธรรมนาทาง มีเบี้ยไว้ใช้งานศพตัวเอง ไม่ตอ้ งให้ลูกหลานลาบาก”
ในประเด็ น การให้ ค วามหมายของการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ พบว่ า แต่ ล ะกลุ่ ม วัย รั บ รู้
ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
วัยรุ่ นระบุวา่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาชีวติ ทั้งร่ างกายและจิตใจให้ดีข้ ึน เช่น การออก
กาลังกาย เล่นกีฬา ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อน
“การทาให้สุขภาพกายและจิตใจดีข้ ึน ถ้าสุ ขภาพดี ทุกอย่างก็ดี เหมือนรถเครื่ อง ถ้าเครื่ องดี
ก็แจ๋ ว”
“การได้ร่วมงานกับเพื่อน มารวมกันมาก ๆ มาเต้นออกกาลังกายยิง่ หนุก (สนุก)”
วัยผูใ้ หญ่ให้ความหมายว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ร่ างกาย
แข็งแรง ทางานได้
“การทาให้สุขภาพดีข้ ึน ออกกาลังกาย กินของมีประโยชน์ นอนหลับ”
“การทาให้เราบาย(สบาย)ใจ ทาให้คนในบ้านบาย(สบาย)ใจ ไม่มีความเครี ยด”
ผูส้ ู งอายุมองการสร้างเสริ มสุ ขภาพว่าเป็ นการทาชีวติ ให้มีคุณค่า ไม่เป็ นภาระกับลูกหลาน
ทาชีวติ บั้นปลายให้สงบสุ ข และให้มีสุขภาพแข็งแรง
“การสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการทาให้ทุกคนมาอยู่พร้ อมหน้ากัน เราไม่เป็ นภาระกับเค้า ไม่
พิกลพิการ ยังพอทางานช่วยเหลือตัวเองได้”
“การมีชีวติ สงบ ไม่ตอ้ งทางานหนักเกินไป กินนอนได้”
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2. สาเหตุที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ข
ทุกกลุ่มวัยเห็นตรงกันว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ขคือ ความขัดแย้งของ
สมาชิ กในครอบครัวซึ่ งเป็ นผลจากความไม่เข้าใจ ความแตกต่างของวัย และความคาดหวัง ที่ ไม่
ตรงกันของสมาชิกในครอบครัว ดังนี้
วัยรุ่ นระบุวา่ สาเหตุที่ทาให้ไม่มีความสุ ขมากที่สุดคือความขัดแย้งเนื่องจากไม่ได้รับความ
ไว้ใจจากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การถูกติดตามใกล้ชิดเกินไป การใช้คาพูดตาหนิ รองลงมาคือ
ความคับข้องใจในการเรี ยน ความขัดแย้งกับครู ที่คอยบังคับเรื่ องกฎระเบียบ และความสัมพันธ์กบั
เพื่ อ น ตามล าดับ โดยเฉพาะในกลุ่ ม วัย รุ่ น หญิ ง ที่ มี เ งื่ อ นไขการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ต้อ งอยู่ใ นกรอบ
วัฒนธรรมครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมที่ซบั ซ้อนกว่าวัยรุ่ นชายซึ่งได้รับอิสระมากกว่า
“คนที่ทาให้ทุกข์และเจ็บใจมากที่สุดคือพ่อแม่ ด่าจนปวดหัว ไม่อยากอยูบ่ า้ น พอเราไม่อยู่
บ้านก็หาว่าไปหาผูช้ าย ชอบแช่งว่าต้องท้องไม่มีพ่อแล้วกูจะไม่เลี้ยง แช่งตั้งแต่ไม่ออกจากบ้าน ทา
ให้คิดว่าจริ ง ๆ แม่ไม่รัก ถ้าท้องขึ้นมาจริ ง ๆ คงสะใจแม่”
“พวกครู ก็เหมือนกัน ช่วงว่าง พวกเราดูกระจกไม่ได้ ว่าเสี ยหาย ว่าเดี๋ยวก็เรี ยนไม่จบหรอก
แถมบังคับเรื่ องระเบียบ ให้ไว้ผมสั้นจนจะโกนหัวอยูแ่ ล้ว บางทีทุบเราหน้าห้อง บัดสี เพื่อนมาก ไม่
อยากเรี ยนเลย”
“ทุกวันนี้สุขได้ก็เพราะแก๊งเรานี่แหละ ต้องระวังไม่ให้หลุดจากกลุ่ม ไปไหนไปกัน รวมกัน
เราอยู่ แยกกันเราไม่รอด”
สาหรับสาเหตุที่ท าให้ความสุ ขของวัยผูใ้ หญ่ (มารดา) ลดลงคื อความสัมพันธ์ กบั คนใน
ครอบครัวไม่ได้เป็ นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด โดยเฉพาะการที่สามีไม่รับผิดชอบ มีผหู ้ ญิงอื่น ลูก
ไม่เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
“ตอนนี้ก็ไม่มีกินอยูแ่ ล้ว มันยังไปมีเมียน้อย ได้มาเท่าไหร่ ก็ไม่ถึงบ้านซักที ลูกก็ไปทาง ทา
ให้ตอ้ งรบ (ทะเลาะ) กันทุกวัน”
ส่ วนบิดาระบุว่าความสุ ขที่ลดลงคือความขัดแย้งในครอบครัว การทางานหนัก การชดใช้
หนี้สิน
“กลุ ม้ ใจส่ วนใหญ่เป็ นจากไม่เข้าใจกัน รบกัน คิ ดมาก ถ้าลูกบ้านไหนเป็ นวัยรุ่ นยิ่งยุ่งกัน
ใหญ่ พูดกันคนละภาษา วันๆ ไม่ตอ้ งทาอะไร”
สาหรับผูส้ ู งอายุเห็ นสอดคล้องกันว่าสาเหตุ ที่ครอบครั วไม่มีความสุ ขคือความขัดแย้งใน
ครอบครัว ขาดคนเอาใจใส่ ดูแล
“ไม่ค่อยมีคนสนใจ ส่ วนใหญ่มวั แต่รบกัน ไม่สนใจคนแก่หรอก ยายก็อยูไ่ ปแบบนั้นแหละ
รอวันไปอย่างเดียว”
3. แนวทางการสร้างเสริ มความสุ ขและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
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กลุ่ มเป้ าหมายเห็ นตรงกันว่าการได้ทากิ จกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพร่ วมกันของสมาชิ กใน
ครอบครัว สามารถเสริ ม สร้ า งความสุ ขในครอบครัว ได้ ทั้ง นี้ ควรเป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นไปได้และ
สอดคล้องกับวิถีชีวติ พื้นบ้าน
“กิ จ กรรมสามารถช่ ว ยเป็ นสื่ อ กลางให้ ค รอบครั ว เข้า ใจกัน ได้น ะ เช่ น เล่ น กี ฬ า การ
ทาอาหาร การทากิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ ทุกวัยสามารถทาได้ ไม่น่าเบื่ อ ทาได้ทุกวัน เรี ยกว่าเหมาะกับ
สภาพชุมชนของเราน่ะ”
4. ความต้องการระบบสนับสนุนด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กลุ่มเป้ าหมายระบุวา่ ระบบการสนับสนุนจากผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่ช่วยให้เกิดความสุ ขใน
ครอบครัวคือการทาการศึกษาวิจยั เชิ งระบบและการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสร้างความรัก ความ
เข้าใจ รวมทั้งการเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารที่ช่วยให้บุคคลแต่ละกลุ่มวัยสามารถเรี ยนรู้วิธีการให้
และรับการตอบสนองความต้องการระหว่างกันของคนแต่ละวัยในทางที่เหมาะสม โดยไม่เกิ ดผล
เป็ นความขัด แย้ง ซึ่ งถื อเป็ นความจ าเป็ นที่ สุ ด ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ประชาชนในครอบครัวและชุมชน
“ช่วยทาวิจยั ให้หน่อยว่าทาไมช่วงที่ลูกเป็ นวัยรุ่ น ครอบครัวมักแตกแยก แม่ข้ ีด่ามากขึ้นเป็ น
พิเศษ ไม่เหมือนเดิม ตอนเราเด็ก ๆ ก็เห็ นไม่ค่อยด่า พอตอนนี้ ด่าเก่งจัง ไม่ใช่เฉพาะหนูนะ ถามซิ
พ่อแม่เพื่อนๆ ก็เป็ นแบบเดียวกับหนูนี่แหละ”
“อยากให้มีกิจกรรมที่ช่วยลดความขัดแย้ง ช่ วยเพิ่มความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ก็จะเป็ นการสร้างสุ ขได้”
“อยากให้มีการรวมกลุ่มสร้ างเสริ มสุ ขภาพด้วยกัน ในครอบครัว ในโรงเรี ยน หรื อชุ มชน
เช่น จัดกลุ่มครอบครัวออกกาลังกาย การเล่นเกมส์ อะไรทานองนี้”
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้เกิ ดข้อค้นพบประเด็นสาคัญที่น่าสนใจเกี่ ยวกับความสุ ขและการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพของบุคคล 3 กลุ่ มวัยในบริ บทของครอบครัวไทย ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3
ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นแรก ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าความสุ ขของบุ คคลทั้ง 3 กลุ่ มวัย
ไม่ได้เกิ ดขึ้นอย่างอิสระ กล่าวคือความสุ ขของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ของสมาชิ กใน
ครอบครัวและบุคคลอื่นซึ่งมีความหมายและความสาคัญกับตนเอง สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่
ละช่วงวัย เช่น วัยรุ่ นให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อน มีความสุ ขเมื่อกลุ่มยอมรับ เข้าใจ และได้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของกลุ่ม (Wisdom & Agnor, 2007) วัยผูใ้ หญ่ซ่ ึ งเป็ นวัยทางานมีความสุ ขกับการดูแลความ
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เรี ยบร้อยของครอบครัว การหารายได้ เศรษฐกิจ และการดูแลสมาชิก (Carr, 2000) ส่ วนวัยผูส้ ู งอายุ
ความสุ ขมีความเกี่ ยวข้องกับการได้รับการดู แลเอาใจใส่ และความรักจากลูกหลานในครอบครัว
(Santrock, 1999)
ประเด็นที่สองพบว่าปั ญหาหลักที่ทาให้ครอบครัวขาดความสุ ขคือความขัดแย้ง ซึ่ งเกิ ดจาก
ความต้องการที่ ตรงกันข้ามกันระหว่างบุคคล 3 กลุ่ มวัย กล่ าวคือ ขณะที่ วยั รุ่ นต้องการความเป็ น
อิ ส ระ มี ค วามสุ ข กับ การรวมกลุ่ ม กับ เพื่ อ น ซึ่ งเป็ นลัก ษณะธรรมชาติ ข องวัย รุ่ น (Pennington,
McLoughlin, Smithson, Robinson, & Boswell, 2003) ผูใ้ หญ่กลับมีความเป็ นห่วงและมีความสุ ขกับ
การควบคุ ม จัดการให้ วยั รุ่ นปฏิ บ ตั ิตวั อยู่ใ นกฎระเบี ย บ และพบว่า ความไม่ไ ว้วางใจเป็ นสาเหตุ
ขัดขวางความสุ ขระหว่างสามีและภรรยา ลักษณะความคาดหวังและความต้องการที่ตรงกันข้ามของ
แต่ละฝ่ ายทาให้เกิดการติดตาม ตรวจสอบ และเกิดความขัดแย้งได้ในที่สุด (Carr, 2000) ยิ่งกว่านั้น
ยังพบว่าผูส้ ู งอายุมีความสุ ขเมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากสมาชิ กในครอบครัว และทุกข์ใจเมื่อเห็น
ลูก หลานเกิ ดความขัดแย้ง ทั้ง 3 กลุ่ มวัย มี ช่ องว่างต่ อการเกิ ดความขัดแย้งได้ง่า ย ลัก ษณะความ
ขัดแย้งและปั ญหาครอบครัวที่เกิ ดขึ้นเป็ นเครื อข่ายปั ญหาแบบลูกโซ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
นัย นา หนู นิ ล และคณะ (2550) ที่ ท าการส ารวจภาวะสุ ข ภาพของประชาชนในชุ มชนซึ่ งเป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายเดี ยวกับการศึ กษาในครั้ งนี้ และพบว่าประชาชนทั้ง 6 หมู่บา้ นมีความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวในลักษณะที่มีปัญหาในด้านการไม่ฟังเหตุผลกันเมื่อมีขอ้ ขัดแย้งเกินร้อยละ 75 และพบว่า
กลุ่มวัยที่มีความสุ ขน้อยที่สุดเกือบทุกหมู่บา้ นคือกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
ประเด็นสุ ดท้ายพบว่ากิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นคาตอบหนึ่ งที่ช่วยให้เกิดความสุ ขใน
ครอบครัว บุคคลทั้ง 3 กลุ่มได้ให้ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า
เป็ นการสร้างเสริ มความสุ ขและการมีสุขภาพดีท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ รวมถึงการมีชีวิตอยูร่ ่ วมกันใน
ครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณค่า โดยการใช้กิจกรรมเป็ นสื่ อกลางในการดาเนิ นการและสร้างภาคี
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ ก่อให้เกิ ดความสุ ขของ
บุคคลทุกวัย จาเป็ นต้องอาศัยสัมพันธภาพทางสังคมกับบุคคลอื่นซึ่ งเป็ นลักษณะพื้นฐานของมนุ ษย์
สอดคล้องกับคากล่าวที่วา่ มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม จาเป็ นต้องอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (Wisdom & Agnor,
2007) ทั้งนี้ รากฐานสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ เข้มแข็งในครอบครัวช่ วยให้บุคคลมี จุดยืนและ
สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง (Carr, 2000) ดังนั้นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ ก่อให้เกิ ด
ความสุ ขจึงควรเริ่ มต้นที่ครอบครัวซึ่งเป็ นสถาบันพื้นฐานในการเรี ยนรู้ของมนุษย์
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ข้ อเสนอแนะ
1. บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาความรู้ที่ได้จากผลการวิจยั ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบเรื่ องสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล 3 รุ่ น 3 วัย และกิจกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ก่อให้เกิดความสุ ขในครอบครัวไปใช้เพื่อดาเนินการจัดระบบสนับสนุนให้
เกิ ดความสุ ขและภาวะสุ ขภาพดี ที่สอดคล้องกับบริ บทและวิถีชุมชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการกับความขัดแย้งในครอบครัว
2. ควรใช้ความรู้ที่ได้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพเพื่อให้เกิดความสุ ขในระบบครอบครัวและชุมชนต่อไป
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