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บทคัดยอ 

 

    การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินสถานการณภาวะพฤฒิพลังผูสูงอายุ และ2) การพัฒนา

รูปแบบการสรางพฤฒิพลังในผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ในระยะท่ี 1 ใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม รวมกับการวิจัยเชิง

สํารวจภาวะพฤฒิพลังในกลุมผูสูงอายุ การสํารวจทัศนคติตอผูสูงอายุและการเตรียมพรอมกอน

เขาสูวัยสูงอายุในกลุมประชนอายุ 15 – 59 ป เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง   

แบบสํารวจภาวะพฤฒิพลังผูสูงอายุ แบบสอบถามทัศนคติตอผูสูงอายุ และการเตรียมพรอมกอน

เขาสูวัยสูงอายุ ซ่ึงผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา สวนขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ กรณีศึกษาบาน

ทาวัดเหนือ หมู3 เทศบาลตําบลเหลาปอแดง โดยใชประบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ

เครือขาย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันประเมินผล และข้ันสะทอนขอมูลกลับ  

ดําเนินการ 2 วงรอบ เครื่องมือท่ีใชคือ 1) การสัมภาษณ การสนทนากลุม 2) การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ และ3) การถอดบทเรยีน  

     ผลการวิจัยพบวา  
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1) ภาวะพฤฒิพลังผูสูงอายุ ตามองคประกอบดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวมและ

ดานความม่ันคง อยูในระดับปานกลาง ดานบริบทสภาวะแวดลอมผูสูงอายุ คือครอบครัว ชุมชน 

พบวามีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ ยอมรับ ใหการยกยองและเห็นคุณคา สวนครอบครัวและคนใน

ชุมชนวัยผูใหญตอนปลายมีความเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ

ในระดับปานกลาง ดานระบบบริการ หนวยงานในพ้ืนท่ีมีนโยบาย สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ 

และจัดระบบบริการเชิงรุกการดูแลสุขภาพระยะยาว รวมกับเครอืขายภายนอก  

2) รูปแบบการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ บานทาวัดเหนือ คือ HOME HUG 

Model มี 7 องคประกอบตามอักษร แบงเปนดานกระบวนการ คือ HOME ไดแก 1) H=Holistic 

Care การสงเสริมสุขภาพองครวม 2) O = Opportunity  เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 3) M = 

management การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 4) E = Expansion การขยายผลสูกลุมอ่ืนใน

ชุมชน  และดานผลลัพธท่ีเกิดข้ึน คือ HUG ไดแก 5) H = Healthy and Happiness ผูสูงอายุมี

ความสุขและมีพฤฒิพลัง 6) U = Unity  ชุมชนรวมดําเนินการตอเนื่องและ7)  

G = Generation คนในชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ โดยมีกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายใตโฮมฮัก 5 

กิจกรรม คือ 1) การสงเสริมการออกกําลังกาย 2) การใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ 3) การ

สงเสริมสุขภาพจิต 4) กิจกรรมถายทอดความรูแพทยแผนไทย การนวดตัวและนวดฝาเทาแกแกน

นําเด็กและเยาวชน และ5) กิจกรรมอบรมแกนนําชุมชน และผูสูงอายุดานการออกกําลังกาย  ซ่ึง

สงผลใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลังดานสุขภาพ ผูสูงอายุจากกลุมติดบานเปนกลุมติดสังคมเพ่ิมข้ึน เขา

มามีสวนรวมและมีบทบาทในชุมชนเพ่ิมข้ึน ครอบครัวเอาใจใส ผูสูงอายุมีความม่ันคงทางจิตใจ     

โมเดลโฮมฮัก (HOME HUG) ควรมีการขยายผลในชุมชมอ่ืน และประยุกตในกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน โรงเรียนผูสูงอายุ โดยใหครอบครัว ชุมชนคนทุกวัยเขามามีสวน

รวมสนับสนุนเรียนรูรวมกันกับผูสูงอายุ  

 

คําสําคัญ  พฤฒิพลัง การสรางพฤฒิพลัง ผูสูงอายุ  
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Abstract 

 

To create a society with the power of the elderly: A case study of Lao Po 

Daeng municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province. The purposes were 

to 1) assess the empowerment situation of the elderly and 2) develop a model 

of empowerment in the elderly at Lao Po Daeng municipality. The quantitative 
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and qualitative research was used for this study. Stage 1 we used in-depth 

interviews and group discussions together with the research on empowerment in 

the elderly. Survey on attitudes towards the elderly and preparation for 

adolescence in the age group. Between the ages of 15-59. The instrument was 

used a semi-structured interview, active aging status questionnaire, elderly 

attitude questionnaire, and getting ready for adulthood through expert quality 

inspection. Analysis of qualitative data by content analysis. The statistics used for 

data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Stage 2: Developing a power of the aging model in the elderly: A case study of 

Ban Tha Wat, Moo 3 by using community participation and 4 collaboration 

network consisted of 4 steps that are 1) planning 2) action 3) evaluation and 4) 

reflection. The process was 2 cycles. Tools were used: 1) interviews, 2) 

workshops, 3) taking lessons. 

 The research found that 1) the power of the elderly based on the health 

component. Participation and security were in moderate level. In the context of 

the environment, the elderly, ie, the family, community, found a good attitude 

towards the elderly, accepted the praises and appreciated. Families and adults in 

the mature adult community understand and accept change. Prepare to go to 

middle age were in moderate level. System services; local authorities have the 

policy to promote, support and develop proactive health care services and join 

with an external network 2) development of empowerment in the elderly at 

Baan Tha Wat is a HOME HUG Model has 7 elements in the letter that are 1) H = 

Holistic Care 2) O = Opportunity 3) M = Management 4) E = Expansion, To other 

groups in the community 5) H = Healthy and Happiness 6) U = Unity, 7) G = 

Generation; People in the community have a good attitude towards the elderly. 

The activities under the HomeHug consisted of 5 activities were 1) promoting 

physical activity  2) providing nutrition education 3) promoting mental health 4) 

Disseminating knowledge about Thai traditional medicine; massage and foot 

massage for youth and youth leaders, and 5) community vocation training and 

the elderly exercise. This causes the elderly to have a healthy lifestyle. Elderly 
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from home group is more social group increased participation and role in the 

community. The caring family of elderly have mental stability. HOME HUG 

models should be expanded in other communities, applying for life-long learning 

activities such as the old school. By family, community, and all ages groups were 

encouraged to learn together with the elderly. 

 

Keywords : Active aging, Society with Active Aging, Elderly 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 ประเทศไทยกาวเขาสูภาวะสังคมสูงวัย คือการมีสัดสวนของประชากร อายุ 60 ปข้ึน

ไปเกินรอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2553) 

ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนสูงรวดเร็วและตอเนื่อง เห็นไดจากสถิติในป 2550 มีจํานวนประชากร

ผูสูงอายุเพียงรอยละ 8.20  (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2551) เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา คือรอยละ 16.5 

ในป 2559 และพบประชากรอายุ 80 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงคาดวาในป 2564 ประเทศ

ไทยจะเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (complete aged society) คือ มีประชากรอายุ 60 ปข้ึน

ไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2560)

การเพ่ิมจํานวนประชากรผูสูงอายุ สงผลกระทบตอสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และการจัดสรร

ทรัพยากรทางสุขภาพของประเทศตอเนื่องในระยะยาว (จันทรเพ็ญ สุริยาวงษ. 2554) ท้ังนี้

เนื่องจากผูสูงอายุมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเสื่อมลง ท้ังทางดานรางกาย จิตใจและ

สังคม โดยทางดานรางกาย พบวาผูสูงอายุรอยละ 56 มีโรคเรื้อรังอยางนอยหนึ่งโรค มีพยาธิ

สภาพหลายระบบในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดการเจ็บปวยในลักษณะของโรคเฉียบพลันในการ

เจ็บปวยเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษและอัมพาต 

สวนดานจิตใจและสังคม พบวาผูสูงอายุมีภาวะซึมเศรา ซ่ึงเกิดจากการสูญเสียบุคคลใกลชิด     

และการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีในสังคมสงผลใหอยูคนเดียว ทําใหรูสึกเหงา เศรา และวาเหว    

ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมนอยลง อีกท้ังสังคมเองใหการ

ยอมรับผูสูงอายุนอยลงเชนกัน สงผลใหผูสูงอายุรูสึกไมมีคุณคาและความภาคภูมิใจตอตนเอง

นอยลง ขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และนําไปสูการแยกตัวออกจากสังคมโดยปริยาย 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2551; ประเสริฐ อัสสันตชัย. 2558; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูสูงอายุไทย. 2560)  

 ปญหาสําคัญในระดับประเทศ เม่ือกาวสูสังคมสูงวัย คือ ภาวะพ่ึงพิงทางสังคมของ

ผูสูงอายุ (social dependency) โดยปญหาดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคม

ชนบทเปนสังคมท่ีมีความเปนเมือง มีความทันสมัยในดานเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดการ

ลดบทบาทและคุณคาผูสูงอายุลง ผูสูงอายุไมมีอํานาจในการควบคุมบุตรหลาน รวมถึงอํานาจ

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอํานาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังขาด
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ทักษะในการพัฒนาความรู การเรียนรูตลอดชีวิต สงผลทําใหทักษะในดานตาง ๆ ลดลง จากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูสูงในอนาคต ท่ีจะกลายมาเปนประชากรกลุมใหญของประเทศไทย

ซ่ึงจะสงผลถึงการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา ระบบบริการสุขภาพ

สําหรับผูสูงอายุขาดความตอเนื่อง รวมท้ังขาดหลักประกันคุณภาพ ขาดการดูแลท่ีบานและ 

การบูรณาการภารกิจขององคกรท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุในชุมชน (ศิราณี ศรีหาภาค,     

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณิศร เต็งรัง. 2556) ซ่ึงการดูแลผูสูงอายุระยะยาวกอใหเกิดภาระ

ผลกระทบกับผูดูแลและครอบครัว ขอมูลสถิติพบวาในป 2559 ขนาดครัวเรือนไทยลดลงเหลือ

เพียง 3 คน และสัดสวนผูสูงอายุอยูลําพังคนเดียวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผูสูงอายุไทย. 2560) บางบริบทพ้ืนท่ีมีการอยูอาศัยในลักษณะขามรุนคือ ผูสูงอายุอาศัยอยู

กับหลานตามลําพังมากข้ึน (ชาญชัย จันดี และธีระ ฤทธิรอด. 2558) จากความสําคัญดังกลาว    

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตาง ๆ ตองมีความตื่นตัว และการเตรียมความพรอมสําหรับ

ประชากรกลุมวัยสูงอายุใหมากข้ึน ดังนั้นการดูแลและสงเสริมดานสุขภาพ เศรษฐกิจ การมีสวน

รวมทางสังคมและความม่ันคงของผูสูงอายุ นับวาเปนสิ่งสําคัญของครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติ รวมท้ังตัวผูสูงอายุเอง เพ่ือใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลัง (active aging) คือ การมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคนอยลง สามารถพ่ึงพาชวยเหลือตนเองได ไมเปน

ภาระแกบุตรหลาน รวมท้ังมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหเทา

เทียมกับประชากรวัยอ่ืน (WHO. 2002)  

 เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 12 หมูบาน

เปนอีกหนึ่งชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใชเปนฐาน (area base) ในการจัดการเรียน   

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยใน

การดําเนินกิจกรรมท่ีผานมาไดรับความรวมมือจากประชาชนและเครือขายเปนอยางดี            

ซ่ึงเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ถือไดวาเปนสังคมผูสูงอายุ จากสถิติประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมี

จํานวน 1,214 คน คิดเปนรอยละ 14.25 จากจํานวนประชากรท้ังหมด 8,517 คน ขอมูลดาน

ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวาสวนใหญมีโรคเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

โรคสมองเสื่อม (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย. 2559) ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพงษเพชร บงบุตรและคณะ (2556) ท่ีศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา ภาวะ

สุขภาพทางกายของผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 73.30 ดานสุขภาพจิตมีภาวะ

สุขภาพจิตตํ่ากวาคนท่ัวไปถึงรอยละ 52.40 ภาวะทางดานสังคมและจิตวิญญาณอยูในระดับ    

ปานกลาง รอยละ 47.60 และ 67.10 ตามลําดับ สวนใหญผูสูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตร
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ประจําวันไดดี รอยละ 92.80 และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง      

รอยละ 75.70  ดานสวัสดิการและความตองการของผูสูงอายุ มีความตองการใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาสมากท่ีสุด (x�=4.05, SD.=0.78) เพราะรายได

สวนใหญ มาจากการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและจากลูกหลาน จึงมีความตองการทํางานมีรายได 

เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว รองลงมาคือ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (x�=3.96, 

SD.=0.79) ดานการศึกษา (x�=3.93, SD.=0.78) ตองการไดรับขาวสารทางสื่อตางๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน หอกระจาย อยางตอเนื่อง ดานท่ีอยูอาศัย (x�=3.91, SD.=0.79) มีความตองการใหบุตร

หลานปรับปรุงหองน้ําใหเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ (ศุภชัย หินดงและคณะ. 2556)  

 

 

 จากสถานการณผูสูงอายุและความสําคัญดังกลาว ดานการพัฒนาผูสูงอายุท่ีมีประโยชน 

มีอิสระในการใชชีวิตประจําวัน ลดการพ่ึงพาคนอ่ืน และเปนหลักชัยใหกับบุตรหลาน สอดคลอง

กับแนวคิดพฤฒิพลังท่ีมุงเนนใหผูสูงอายุพ่ึงพา พัฒนาตนเองและสังคม ไมเปนภาระ แตเปนวัยท่ีมี

คุณคาและศักดิ์ศรีในตนเอง โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสูงอายุครอบคลุมดานการสงเสริมสุขภาพ 

การมีสวนรวมและความม่ันคง ตามแนวคิดเชิงนโยบายขององคการอนามัยโลก แผนสุขภาพ

ผูสูงอายุ ฉบับท่ี 2 และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ซ่ึงเนนการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตอการ

นํามาพัฒนารูปแบบการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังในเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือพรอมรับสถานการณสังคมผูสูงอายุ เพราะถาประชากรกลุมนี้มีการ

วางแผนชีวิตของตนเอง มีความพรอมในดานเศรษฐกิจ ดานท่ีอยูอาศัย ดานสังคม ดานรางกาย

และจิตใจ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพ   

ท่ีดี มีความคลองแคลววองไว สามารถเคลื่อนไหวไดอยางมีอิสระ ไมเปนภาระแกครอบครัว และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถทําประโยชนเพ่ือตนเอง ครอบครัวและสังคมตอไป หากงานวิจัยครั้งนี้

ประสบสําเร็จตามวัตถุประสงค เกิดผลดีตอพ้ืนท่ี โดยจะไดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพฤฒิ

พลังในผูสูงอายุ ท่ีทําใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง และสามารถลดภาระดานกําลังคนใน

การดูแลผูสูงอายุ รวมท้ังภาระคาใชจายและภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  ลดปญหาดาน

สุขภาพทางกายและอารมณ สามารถขยายผลในการนํารูปแบบดังกลาวไปประยุกตใชในการ

พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในชุมชนอ่ืนตอไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
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 1.2.1  เพ่ือศึกษาสถานการณภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลา    

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดแก  

  1.2.1.1 ศึกษาทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลา     

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  1.2.1.2 ศึกษาการเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลา

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  1.2.1.3 ศึกษาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

                      การทําวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังในเขตเทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยการมีสวนรวมระหวางครอบครัว ชุมชน

ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยแกนนําผูสูงอายุในชุมชน ผูนําชุมชนท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ คณะครู นักเรียน แกนนําเยาวชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เทศบาลตําบลเหลาปอแดง รวมกัน

พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพฤฒิพลังของผูสูงอายุท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

สภาพแวดลอม ความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต โดยใชชุมชนเปนฐานในการศึกษาวิจัย 

 1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินโครงการ 

                     ระยะเวลาดําเนินการเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

1.4 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
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 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในครั้งนี้โดยไมมีการลวงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพและไมกอใหเกิด

อันตรายแกผูถูกวิจัยโดยผูวิจัยไดดําเนินการเขาพบกลุมตัวอยางท่ีวิจัย แนะนําตัว ชี้แจง อธิบาย

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และทําการสอบถามความสมัครใจโดยมีการลง

ลายมือชื่อไวเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมวิจัยในครั้งนี้ 

โดยจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสามารถยุติการเขารวมได

ตลอดเวลา สําหรับขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะนําไปใชตามวัตถุประสงคของการวิจัยเทานั้น โดยจะ

นําเสนอขอมูลทางวิชาการในภาพรวม 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เชิงวิชาการ 

1) องคความรูการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ

อยางยั่งยืน 

2) ชุดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนและภาคีเครือขาย

เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 

3) เกิดการบูรณาการระหวางการจัดการเรียน การสอน การวิจัยและ

การบริการวิชาการซ่ึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา และชุมชน 

 

 1.5.2 เชิงการพัฒนา 

 1) เกิดรูปแบบในการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนท่ีมาจากการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน สามารถดําเนินการในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

สุขภาพของประชาชนในกลุมอ่ืนได และภาคีเครือขายสามารถนําองคความรูจากกระบวนการ

จัดการเรียนรู ตอการพัฒนารูปแบบภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 

2) นําไปปรับประยุกตในการจัดทําแผนยุทธศาสตร นโยบายของ

หนวยงาน องคกร และชุมชน 

3) เกิดชุมชนตนแบบดานการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) มีการขยายผลแนวทางการปฏิบัติในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุไปยังชุมชน หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

5) ชุมชนเกิดการเรียนรูในการจัดการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยชุมชน 

และเกิดเครือขายสุขภาพในชุมชน 
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6) ผูสูงอายุและครอบครัวท่ีมีภาวะดูแลผูสูงอายุพ่ึงพิงระยะยาวไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7) การดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและแนวคิด    

พฤฒิพลังจะกอใหเกิดกลไก การแกไขผูสูงอายุในระยะสั้นและระยะยาว ผูสูงอายุจะไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากงานวิจัย 

8) นักวิจัยเกิดการพัฒนาประสบการณท่ีดีในการทํางานกับชุมชนและ

เขาใจการพัฒนางานดานชุมชนมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชน 

 1.5.3 ดานเศรษฐกิจ 

  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหสามารถพ่ึงพาตนเอง ไมเปนภาระ 

แตมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี และเปนหลักชัยใหบุตรหลาน สงผลตอการลดคาใชจายในการดูแลรักษา 

และทรัพยากร สมารถลดภาระคาใชจายของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

 

1.6 นิยามศัพท 

 

 พฤฒิพลัง หมายถึง ผูสูงอายุมีสุขภาพดี สามารถชวยเหลือตนเองและมีอิสระในการใช

ชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีสวนรวมตอในชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต  

  ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 สังคมผูสูงอายุ หมายถึง สังคมท่ีมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 10 

ของประชากรท้ังหมด 

 การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใน

ชุมชนของเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ใหมีภาวะสุขภาพท่ีดี มีอิสระในการใชชีวิตประจําวัน     

และมีสวนรวมในชุมชน  

 

1.7 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

 

  นําขอมูลท่ีไดสะทอนกลับใหกับพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตอการนําไปพัฒนา

ตอยอดในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ

และนอกจากนี้งานวิจัยยังมีการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผานรายวิชาการ

สรางเสริมสุขภาพ โภชนศาสตรสาธารณสุข  สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ โรคติดตอและโรค
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ไมติดตอ การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซ่ึงจะเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับนักศึกษา 

ตลอดจนสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัย ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก

ชุมชน  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

        การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ผูวิจัยไดมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ 

  2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤฒิพลัง 

  2.3 แนวคิดการมีสวนรวม 

  2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.6 บริบทพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 2.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ 

 จากการทบทวนความหมายผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุมีนิยามท่ีแตกตางกันตาม

สภาพสังคม เศรษฐกิจ การจางงาน หรือทางประชากรศาสตรจึงเปนการยากท่ีจะกําหนดวาบุคคล

ใดอยูในวัยสูงอายุ จากการประชุมสมัชชาผูสูงอายุโลกขององคการสหประชาชาติ  เม่ือ พ.ศ. 

2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปโดยนับตามป

ปฏิทิน  ซ่ึงปจจุบันผูสูงอายุถูกกําหนดโดยจํานวนป และเปนท่ีตกลงกันในระหวางประเทศวาให

ยึดท่ีผูท่ีมีอายุเทากับหรือมากกวา 60 ปข้ึนไป บางประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาใชเกณฑท่ี

อายุ 65 ปข้ึนไปถือวาเปนผูสูงอายุ  ท้ังนี้เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรผูสูงอายุในประเทศ

เหลานี้คอนขางสูงและเก่ียวพันกับอายุการทํางาน (ผองพรรณ อรุณแสง. 2554)  สําหรับประเทศ

ไทยใหความหมายผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 คือบุคคลท่ีสัญชาติไทยและมี

อายุตั้งแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2547; มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2560) 

 2.1.1 การเปล่ียนแปลงในวัยผูสูงอายุ 

  จากการทบทวนการเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ พบวามีการเปลี่ยนแปลงจาก

กระบวนการชราหรือความสูงอายุ เปนความเสื่อมของโครงสรางและหนาท่ีของรางกายตาม
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ธรรมชาติ เกิดข้ึนจากปจจัยภายในท่ีดําเนินไปอยางตอเนื่อง และเกิดข้ึนกับทุกคนต้ังแตปฏิสนธิ

จนกระท่ังเสียชีวิต (ผองพรรณ อรุณแสง. 2554) การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุทางดานรางกายท่ี

แสดงใหเห็นภายนอก ไดแก ผิวหนังเหี่ยวยน ผมสีขาว และการเปลี่ยนแปลงของระบบและอวัยวะ

ภายในรางกาย ดําเนินไปอยางชา ๆ และเดนชัดเม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงใน     

แตละบุคคลข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ความเครียด การเจ็บปวย พฤติกรรมสุขภาพ เปนตน ลวน

เก่ียวของและเชื่อมโยงกับการสงเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา และระบบบริการ  การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดจากกระบวนการชราในแตละระบบรางกาย (ประเสริฐ อัสสันตชัย. 2558) ดังนี้ 

           1) การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทและสมอง พบวาความไวของการรับรู

ความรูสึกลดลงเม่ืออายุมากข้ึน ไดแก ความสามารถในการรับรูตําแหนง ความสามารถในการรับรู

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงใน

ระบบประสาทอัตโนมัติซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมรางกายใหอยูในดุลยภาพ (homeostasis) พบวามีการ

เสื่อมลงในวัยสูงอายุโดยจํานวนประสาทซิมพาเทติก และอัตราการนําพลังของเสนประสาทลดลง

ถึงรอยละ 10-15 เปนผลใหผูสูงอายุมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราเชื่องชาเชน ความดันโลหิตต่ําขณะเปลี่ยน

ทา (postural hypotension) ทําใหผูสูงอายุหนามืด วิงเวียนไดงาย 

  2)   การมองเห็นจะพบการเปลี่ยนแปลงท่ีเสื่อมลงของสายตา ไดแก เกิดการ

หนาตัว การขุนและแข็งข้ึนของเลนสตา มีผลตอการปรับสายตาเก่ียวกับความชัดเจน  การรับรู

ความตื้นลึก  ความไวตอแสง การปรับตัวตอความมืดของจอตาท่ีลดลง นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของ

แรงดันในลูกตาทําใหเกิดตอหิน (glaucoma) และการสูญเสียไขมันรอบดวงตา ทําใหเกิดขอบตา

ลึกและหนังตาตก 

  3) การเปลี่ยนแปลงของระบบโครงรางและกลามเนื้อ  จากการศึกษาพบวา    

เม่ืออายุ 60-70 ป มวลกลามเนื้อ ความแข็งแรง และความสามารถในการประสานงานของ

กลามเนื้อลดลงถึงรอยละ 20-40  รวมกับมีการเสื่อมของขอตอและเอ็นรอบ ๆ ขอซ่ึงทําใหการ

เคลื่อนไหวของขอและความเร็วในการตอบสนองลดลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงราง

และกลามเนื้อยังมีผลตอทาทางการเดิน ซ่ึงพบวาผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถยกเทาไดสูงเทากับท่ี

เคยทําได รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของสะโพกในการรับน้ําหนักของขาขณะท่ีเดิน

โดยเฉพาะผูสูงอายุหญิงมีลักษณะการเดินคลายเปด (waddling gait) ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหผูสูงอายุ

มีการสะดุด เม่ือเดินบนทางท่ีมีพ้ืนขรุขระหรือตางระดับ 

                   4) ระบบทางเดินปสสาวะ จากกระบวนการสูงวัยมีผลทําใหการทําหนาท่ีของ

ระบบทางเดินปสสาวะลดลง  โดยพบวาความสามารถบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ  และความจุ

ในกระเพาะปสสาวะลดลง รวมกับกลามเนื้อหูรูดในอุงเชิงกราน  กลามเนื้อรอบๆ  ทอปสสาวะ
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ออนกําลังลง และตัวรับการกระตุนตอการยืดขยายในกระเพาะปสสาวะทํางานลดลง ปจจัยตางๆ

เหลานี้สงผลใหผูสูงอายุมีปญหากลั้นปสสาวะไมอยู (urinary incontinence) ซ่ึงเปนสาเหตุตอง

เขาหองน้ําบอยข้ึน 

                    5) ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบวาหลอดเลือดแดงแข็ง ขาดความยืดหยุน     

ทําใหคาความดันโลหิตสูง หัวใจทํางานหนักมากข้ึนและเกิดปญหาภาวะหัวใจลมเหลว ซ่ึงเปน

สาเหตุการตายในผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือด จะไมมีผลเดนชัดใน

กรณีท่ีรางกายอยูในภาวะปกติ แตจะมีผลในภาวะท่ีมีการติดเชื้อ เสียเลือดหรือสารน้ํา ซ่ึงทําให

หัวใจไมสามารถปรับชดเชยได จึงเกิดภาวะช็อก ความดันโลหิตลดลงอยางเร็วมีภาวะแทรกซอน

อ่ืน ๆ ตามมา  

 6) ระบบทางเดินหายใจ พบวาปริมาตรของปอดไมเปลี่ยนแปลง แตความ

ยืดหยุนของหลอดลมลดลง กลามเนื้อทรวงอกออนแรง สูงสุดของอากาศท่ีหายใจออกลดลง ทําให

มีปริมาตรอากาศคางในปอดเพ่ิมข้ึน  เยื่อบุถุงลมเสื่อมลง ทําใหการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง 

ประสิทธิภาพการไอและการขับเสมหะบกพรอง เปนสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ในผูสูงอายุ 

 7) ระบบยอยอาหาร พบวาตุมรับรสเสื่อมลง ทําใหไมรูรสอาหาร เบื่ออาหาร 

ประกอบกับผูสูงอายุสูญเสียฟน การรับประทานอาหารไมสะดวก และการสรางกรดในกระเพาะ

อาหารลดลง ทําใหการยอยและการดูดซึมชาลง การเคลื่อนไหวของลําไสชาลง ผูสูงอายุโดยสวน

ใหญจึงมีปญหาทองผูก 

  8) ระบบตอมไรทอ พบวาตอมไทรอยดและฮอรโมนตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กนอยเม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึน แตการเปลี่ยนแปลงของตับออนจะมีผลตอการสรางและการ

ยอยสลายอินซูลิน นําไปสูการควบคุมน้ําตาลบกพรอง ทําใหผูสูงอายุมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง    

แตจะตรวจไมพบน้ําตาลในปสสาวะ เนื่องจากมี renal threshold ของระดับน้ําตาลเพ่ิมข้ึน 

 2.1.2 การเปล่ียนแปลงทางดานจิตสังคม 

          เม่ือเขาสูวัยสูงอายุบทบาทในสังคมเปลี่ยนไป เชน การท่ีตองออกจากงานทําให

สูญเสียตําแหนง รายไดลดนอยลง การสูญเสียและพลัดพรากจากสิ่งท่ีตนเคยรักใคร อาจกอใหเกิด

ความเครียด ซ่ึงจะตองปรับตัวใหเขากับสิ่งท่ีเปลี่ยนไปใหได ถาชีวิตไมมีการเตรียมตัวอาจทําให

สุขภาพจิตไมดี เกิดพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เชน อาการเหงาวาเหว อาการหลงลืม

วิตกกังวลและซึมเศรา เปนตน ซ่ึงจากการทบทวน พบวาในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางดาน

จิตสังคมของผูสูงอายุ มีการใชแนวคิดทฤษฎีทางสังคมนํามาอธิบาย เนื่องจากทฤษฎีทางสังคม 

กลาวถึงบทบาท สัมพันธภาพ สถานะ และการปรับตัวของผูสูอายุ ซ่ึงพยายามวิเคราะหสาเหตุท่ี
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ทําใหผูสูงอายุตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม และพยายามท่ีจะชวยใหผูสูงอายุมีการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทฤษฎีทางสังคมท่ีใช (Grossman and Lange, 2006.; 

ธนยศ สุมาลยโรจน และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว. 2558) ดังนี้ 

2.1.2.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory ) พัฒนาข้ึนโดย Robert Havighurst 

ในป ค.ศ. 1960 โดยเนนความสัมพันธทางบวก  ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจใน

ชีวิตของผูสูงอายุ กลาวคือเม่ือบุคคลมีอายุมากข้ึน สถานภาพ และ บทบาททางสังคมจะลดลง   

แตบุคคลยังมีความตองการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน  ซ่ึงทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุมี

ความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรม เพ่ือความสุขและการมีชีวิตท่ีดี เชนเดียวกับวัยผูใหญ          

โดยสามารถเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจได จะทําใหรูสึกวา ตนเองยังมีคุณคา และเปน

ประโยชนตอสังคม ดังนั้นการมีสวนรวมในงานหรือกิจกรรมของผูสูงอายุ ตองเปนงานท่ีผูสูงอายุ

สนใจ เชน งานท่ีมีประโยชนตอสังคม หรือชุมชน  และเปนงานท่ีผูสูงอายุปฏิบัติรวมกับเพ่ือนฝูงใน

วัยเดียวกัน 

2.1.2.2 ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยหาง (Disengagement theory) 

เปน ทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกราวป ค.ศ. 1950  ซ่ึงกลาวถึงผูสูงอายุและสังคม จะลดบทบาทซ่ึงกัน

และกัน อยางคอยเปนคอยไปตามความตองการของรางกาย ไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการ

ยอมรับวาตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพเสื่อมลงจึงถอยหนีจากสังคม เพ่ือลดความเครียด

และรักษาพลังงาน พอใจกับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไป เพ่ือถอนสภาพและบทบาทของตน

ใหแกชนรุนหลัง ซ่ึงระยะแรกอาจมีความวิตกกังวลอยูบางในบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและคอย ๆ 

ยอมรับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไปไดในท่ีสุด อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้กลาวถึงภาวะปกติของ

บุคคล จะพยายามอยูกับสังคมใหนานเทาท่ีจะทําได เพ่ือเปนการรักษาสมดุลท้ังดานรางกาย จิตใจ

และอารมณ  กอนท่ีบทบาทของตนเองจะลดลงเม่ือมีอายุเพ่ิมมากข้ึน โดยสรุปกระบวนการถอย

หางเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

        1. เปนกระบวนการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป 

        2. เปนสิ่งท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได  

        3. เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีผูสูงอายุพึงพอใจ 

        4. เปนสากลของทุกสังคม  

        5. เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลของมนุษย 

 ดังนั้นการมีสวนรวม งานหรือกิจกรรม จึงเปนงานท่ีใชแรงงานนอย โดยคํานึงถึงสุขภาพ 

เชน งานบาน เนนงานท่ีถายทอด ใหความรู มอบหมายงานใหกับคนรุนหลัง 



11 
 

2.1.2.3 ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuity theory) เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย 

Bernice Neugarten และคณะราวป ค.ศ. 1960 เนื่องจากท้ังทฤษฎีกิจกรรมและทฤษฎีการถอย

หางไมเพียงพอท่ีจะอธิบาย ถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของผูสูงอายุได นักทฤษฎีกลุมนี้

เชื่อใหมวา  การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีประสบความสําเร็จนั้น ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและแบบ

แผนชีวิตของแตละชวงวัยท่ีผานมาและมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเขามารวมอธิบาย ไดแก แรงจูงใจ 

สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ ความยืดหยุน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัย

ความสําเร็จและความลมเหลวในชีวิตบั้นปลายของผูสูงอายุ กิจกรรมในวัยผูสูงอายุ จึงเปนงานท่ี

ผูสูงอายุมีประสบการณมากอน คุนเคย และมีความภาคภูมิใจในงานนั้น เชน คนท่ีมีอาชีพครูจะมี

ความสุขถาไดทํางานดานการสอนตอ ลักษณะการเขามามีสวนรวม จึงข้ึนอยู กับลักษณะ

บุคลิกภาพ แบบแผนของชีวิต และความถนัดแตบุคคล  

2.1.2.4 ทฤษฎีบทบาท (Role theory) กลาวถึงเม่ือบุคคลเขาสูวัยสูงอายุจะ

ปรับบทบาทและสภาพตาง ๆ หลายอยางท่ีไมใชบทบาทเดิมของตนมากอน เชน การละท้ิง

บทบาททางสังคม และความสัมพันธซ่ึงเปนไปแบบวัยผูใหญ ยอมรับบทบาทของสังคมและ

ความสัมพันธในแบบผูสูงอายุ และเวนจากความผูกพันกับคูสมรส เนื่องจากการตายไปของฝายใด

ฝายหนึ่ง เปนตน ลักษณะกิจกรรมท่ีผูสูงอายุมีสวนรวม คือ การเปนผูนําชุมชน หรือเปนผูนําใน

กลุมครอบครัว  

จากการทบทวนทฤษฎีทางสังคม อธิบายไดวาลักษณะของผูสูงอายุมีความ

แตกตางในแตละบุคคล ซ่ึงการเลือกใชทฤษฎีมาอธิบายเพ่ือชวยใหผูสูงอายุมีการปรับตัว เชื่อมโยง

กับการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม การทํางานหรือการใชชีวิตเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ อธิบายไดวา 

หากผูสูงอายุมีการปรับตัวและพึงพอใจชีวิต ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2.1.3 ลักษณะสําคัญในวัยผูสูงอายุ 

  ในวัยผูสูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม สงผล

ใหผูสูงอายุมีลักษณะสําคัญและเฉพาะ แตกตางจากวัยอ่ืน ๆ ท่ีตองนํามาคํานึงในการพัฒนา 

สงเสริมสุขภาพและการดูแล  ลักษณะสําคัญ คําชวยจําท่ีในทางเวชศาสตรผูสูงอายุ คือ R-A-M-P-

S (ประเสริฐ อัสสันตชัย. 2556) ดังนี้ 

  2.1.3.1 R-reduce body reserve หมายถึง ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทาง

โครงสรางและหนาท่ี เนื่องจากความสูงอายุ ยอมทําใหผูสูงอายุมีลักษณะท่ีแตกตางจากวัยอ่ืน 

เชนเดียวกับการดูแลผูปวยเด็กใหคิดเสมอวา ไมใชผูใหญ ดังนั้นตองมีการประยุกตใชในการดูแล

ผูสูงอายุ เชน การรับรูรสอาหารเสื่อมลง โดยเฉพาะการรับรสเค็มและขม ขณะท่ีการรับรสเปยว
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และหวานเปนปกติ ผูสูงอายุจึงมักรับประทานอาหารรสเค็ม คําแนะนําใหลดอาหารรสเค็มจึงมัก

ไมไดผล โดยเฉพาะในผูสูงอายุท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง  

  2.1.3.2 A – atypical presentation ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา

จากความสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีลักษณะอาการและอาการแสดงแปลก ๆ ไมจําเพาะ เชน อาการ

แสดงท่ีเปนลักษณะเฉพาะของโรคท่ีพบในผูปวยท่ัวไป อาจไมพบในผูสูงอายุ ทําใหยากแกการ

วินิจฉัย เชน อาการปสสาวะบอย ดื่มน้ําบอยในผูปวยท่ัวไป มักบงบอกถึงโรคเบาหวาน แตใน

ผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน อาจไมมีอาการดังกลาว หรืออาการแสดงท่ีพบไมจําเพาะตอระบบ

อวัยวะใดชัดเจน เชน ภาวะสับสน หกลม หรือปวดจุกแนนลิ้นป เปนอาการนําสงโรงพยาบาลของ

ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผูสูงอายุ เปนตน  

  2.1.3.3 M – multiple pathology คือการมีปญหาสุขภาพหรือพยาธิสภาพ

หลายระบบพรอมกัน โดยท่ัวไปกลุมโรคท่ีพบไดบอยในผูสูงอายุ จะมี 3 กลุมโรคท่ีสําคัญ ไดแก 

กลุมโรคในระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอ เชน โรคขอเขาเสื่อม กลุมโรคท่ีเก่ียวของกับภาวะ

หลอดเลือดแข็ง เชน โรคความดันโลหิตสูง และกลุมโรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท 

เชน ภาวะสมองเสื่อม ซ่ึงทําใหผูสูงอายุมีหลายโรคหลายปญหา การดูแลรักษา หรือการสงเสริม

สุขภาพ ตองครอบคลุมแบบองครวม  

  2.1.3.4 P – polypharmacy เปนการใชยาหลายชนิด ผลจากการมีพยาธิสภาพ

หลายโรคในระยะเวลาเดียวกัน ทําใหตองใชยาหลายขนาน สงผลใหเกิดผลขางเคียงจากการใชยา

ได 

  2.1.3.5 S – social adversity ผลจากการเปลี่ยนแปลงดานจิตสังคมในผูสูงอายุ 

ลวนสงผลตอสุขภาพโดยรวมของผูสูง ท้ังในดานการดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพ เชน ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศรา ยอมสงผลตอการรักษาอาการทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพท่ี

เหมาะสม  

 2.1.4 ปญหาสุขภาพผูสูงอายุ 

     ปญหาสุขภาพผูสูงอายุไทยโดยท่ัวไป จากขอมูลท่ีผานมา พบวารอยละ 72-80 

มีโรคเรื้อรัง มีอาการปวดขอตาง ๆ รอยละ 43 – 48 มีโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 14 – 17  โรค

บาหวานรอยละ 3 – 9 มีอาการหลงลืมงายรอยละ 8 – 12 มีปญหาทางการไดยินรอยละ 8 – 15 

ปญหาการมองเห็นรอยละ 50 – 66 จําเปนตองรับประทานยาเปนประจํารอยละ 40 – 55 มี

ปญหาการหกลมรอยละ 10 – 18 พฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม สูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 

12-26 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลรอยละ 9 – 21 (ประเสริฐ อัสสันตชัย 2556) และจากสถิติ

พบวาอัตราการเพ่ิมของผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 6 ตอป 
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ขณะท่ีอายุ 60 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป ผลท่ีตามมาในกลุมอายุท่ีมากข้ึน คือ มากกวา     

รอยละ 60 ของผูสูงอายุวัยปลายเปนโรคความดันโลหิตสูง ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันข้ัน

พ้ืนฐาน อัตราความชุกของ ผูปวยสมองเสื่อม 8.1% และมีแนวโนมข้ึน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผูสูงอายุไทย. 2553)  

 สรุป จากการทบทวนเก่ียวกับผูสูงอายุ ดานความหมาย การเปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน

รางกาย จิตสังคม ลักษณะสําคัญและภาวะสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ือทําความเขาใจตอการนํามาศึกษา

สถานการณผูสูงอายุในพ้ืนท่ีการวิจัย ถึงภาวะสุขภาพผูสูงอายุ ครอบครัวหรือผูดูแล ชุมชนเขามามี

สวนรวมในการดูแลและสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังระบบบริการท่ีตองเขามาจัดการรวมกัน โดยเนน

ใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลัง (active aging) กระบวนการท่ีทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี ตองกระทําอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต ถึงแมจะมีความเจ็บปวยหรือพิการ ก็ยังสามารถมีสวนรวมกับครอบครัว เพ่ือน 

ชุมชนได การปรับระบบบรกิารและการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความม่ันคงปลอดภัย ดังนั้น 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา จําเปนตองมีขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหเห็น

ภาพรวมของผูสูงอายุในบริบทสิ่งแวดลอมของชุมชน ท้ังตัวผูสูงอายุครอบคลุมมิติสุขภาพองครวม 

ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการ    

  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤฒิพลัง 

 

 2.2.1 ความหมายและองคประกอบพฤฒิพลัง  

         องคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO]. 2002) ไดกําหนด

แนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (active aging) วาเปนแนวคิดท่ีแสดงถึง ภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุ

และเปนเปาหมายของภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ัวโลก โดยคาดวาภาวะพฤฒิพลังเปน

หนทางเดียวท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดจากการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุท่ัวโลก แนวคิดนี้ไดรับการ

นําเสนอแกประเทศตางๆ ท่ัวโลกเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาประชากรผูสูงอายุเพ่ือผูสูงอายุท่ีมี

สุขภาพท่ีดีมีความตระหนักในคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต มีความสามารถในทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพิงตนเองเทาท่ีผูสูงอายุจะทําได และใช

ความสามารถนั้นในการชวยเหลือตนเอง ครอบครัว บุคคลอ่ืนและสังคม โดยภาวะพฤฒิพลัง

ประกอบดวย 3 ปจจัยหลักคือ 1) สุขภาพท่ีดี (health)  2) การมีสวนรวม(participation) 3) 

ความม่ันคงหรือการมีหลักประกัน (security) รายละเอียด ดังนี้ 

 1) ดานสุขภาพ (health) คือ การสงเสริมใหประชาชนลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค

เรื้อรังและการเสื่อมหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ในรางกาย โดยการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย 
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การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค และการสงเสริมให

ประชาชนมีปจจัยท่ีชวยปองกันการเกิดโรค เชน การออกกําลังกาย เปนตน เพ่ือใหประชาชน

สามารถมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ประชาชนจะเปนผูสูงอายุท่ีมี

สุขภาพแข็งแรง สามารถจัดการชีวิตของตนเองได ลดการพ่ึงพาผูอ่ืน มีคาใชจายในการรักษาและ

บริการสุขภาพลดลง รวมถึงสามารถเขาถึงแหลงบริการสุขภาพไดตามสิทธิและความจําเปนของ

ตน 

   2) ดานการมีสวนรวม (participation) คือ การสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกิจกรรมดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

มนุษย ตามความสามารถ ความตองการ และความชอบของบุคคล โดยการสรางนโยบายและ

โปรแกรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานตลาดแรงงาน การจางงาน การศึกษา 

สุขภาพ และสังคม ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถทําประโยชนใหกับสังคมไดอยางตอเนื่อง ท้ัง

กิจกรรมท่ีไดรับคาจางหรือไมไดรับคาจาง 

 3) การมีหลักประกันความม่ันคง (Security) หมายถึง การมีหลักประกัน ความ

ม่ันคงปลอดภัย ท้ังทางดานรางกาย สังคม การเงิน การเขาถึงบริการท่ีจําเปน การมีผูดูแลท่ี

เหมาะสม ความม่ันคงในสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตามความตองการและสิทธิของผูสูงอายุ 

การสรางหลักประกันใหกับประชาชน เพ่ือเปนหลักประกันวาเม่ือประชาชนเขาสูวัยสูงอายุ จะ

ไดรับการปกปอง การเคารพ และไดรับการดูแลเม่ือไมสามารถดูแลตนเองได หรืออยูในภาวะท่ี

ตองพ่ึงพาผูอ่ืน โดยการสรางนโยบายหรือโปรแกรมท่ีเนนหลักประกันดานสังคม การเงิน และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีปลอดภัย ตามความตองการและสิทธิของประชาชน รวมถึงการใหการ

สนับสนุนครอบครัวและชุมชนใหสามารถดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแลได 

  นอกจากนี้การมีภาวะพฤฒิพลังตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ยังเปนผลมาจาก

ปจจัยกําหนด (determinant) และปจจัยตัดขวาง (cross-cutting determinants) ตาง ๆ       

ท้ังจากตัวผูสูงอายุและสภาวะ แวดลอมทางสังคม โดยปจจัยกําหนดท่ีสงผลตอภาวะพฤฒิพลัง 

ประกอบดวย ปจจัยกําหนดดานสุขภาพและ ระบบบริการทางสังคม (determinants related to 

health and social service systems) เชน การสงเสริม สุขภาพและการปองกันโรค การรักษา

โรค การดูแลในระยะยาว การใหบริการดานสุขภาพจิต  ปจจัยกําหนด ทางพฤติกรรม 

(behavioral determinants) เชน พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา กิจกรรมทางกาย           

การบริโภคอาหาร สุขภาพชองปาก ปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล (determinants 

related to personal factors) เชน ปจจัยดานชีววิทยาและกรรมพันธุ ภาวะทางจิต  ปจจัย

กําหนดท่ีเก่ียวของกับ สภาพแวดลอมทางกายภาพ (determinants related to the physical 
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environment) เชน สภาพแวดลอม ท่ีสะอาด ท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย การลมหรือไดรับบาดเจ็บ  

ปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางสังคม (determinants related to the social 

environment) เชน การสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงและ การละเมิดสิทธิ์ การศึกษาและ

การเรียนรู และปจจัยกําหนดทางเศรษฐกิจ (economic Determinants) เชน หลักประกันดาน

รายได การมีหลักประกันทางสังคม การมีงานทํา (สํานักงานสถิตแหงชาติ กรทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมไทย. 2560)   

 ปจจัยตัดขวาง (cross-cutting determinants) ประกอบดวย เพศ (gender) และ

วัฒนธรรม (culture) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยอ่ืน ๆ กลาวคือ เพศเปนตัวกําหนด

สถานภาพทางสังคมท่ีสําคัญ ซ่ึงความแตกตางทางเพศมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต ในบางสังคม

ผูหญิงมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาผูชาย สงผลตอการทํางานการศึกษา การบริโภค และการ

เขาถึงบริการดานสุขภาพ ในอีกดานหนึ่งผูหญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลครอบครัว แตบางคน

ตองละท้ิงงานเพ่ือดูแลลูกและพอแมท่ีสูงอายุในครอบครัว ทําใหขาดโอกาสในการสรางรายได 

สวนผูชายจะมีพฤติกรรมการใชชีวิตท่ีเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกวา ผูหญิงหลาย

ประการ เชน การทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ยาเสพติด  ในขณะท่ี 

วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดกวาง ๆ วาสังคมมองและปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร เนื่องจากในแตละ

พ้ืนท่ีมีทัศนคติ และวัฒนธรรมในการปฏิบัติท่ีสงผลตอความเปนอยูและสุขภาพของผูสูงอายุ

แตกตางกัน  การศึกษาในครั้งนี้ จึงอาจกลาวไดวาภูมิภาคเปรียบเสมือนตัวแทนของความแตกตาง

ดานวัฒนธรรม ในขณะท่ีการศึกษาปจจัยทางเพศ จะใชวิธีการเปรียบเทียบความแตกตางของ

ระดับพฤฒพลังระหวางเพศหญิงและชาย (สํานักงานสถิตแหงชาติ กรทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมไทย. 2560) ดังแสดงภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 ปจจัยกําหนดและปจจัยตัดขวางท่ีมีผลตอภาวะพฤฒิพลัง  

ท่ีมา: (World Health Organization, 2002: 19) 

   

 จิราพร เกศพิชญวัฒนา (2549) เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2550 ) และอาชัญญา รัตน

อุบลและคณะ (2552) ไดชี้ใหเห็นวา กรอบมโนทัศนท่ีนําผูสูงอายุไปสูภาวะพฤฒิพลัง คือ การ

สงเสริมการศึกษาหรือการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสนองความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของ

ผูสูงอายุ อันเปนกลไกในการสราง“สังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง” (active aging society) ท้ังนี้

ระดับการศึกษาท่ีต่ําและการขาดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ จะมีความสัมพันธตอการ

เกิดภาวะทุพพลภาพ การเสียชีวิตรวมถึงอัตราการไมจางงาน การศึกษาในวัยเด็กของผูสูงอายุ

รวมท้ังโอกาส สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตชวยใหผูสูงอายุพัฒนาทักษะ ความม่ันใจ และการ

ปรับตัวในการทํางาน เพ่ือคงไวซ่ึงภาวะท่ีไมพ่ึงพิง การไมจางงานในวัยสูงอายุนั้น เนื่องมาจาก

ผูสูงอายุมีทักษะการอานการเขียนต่ํา มิใชเกิดจากความเสื่อมถอยจากการสูงอายุเพียงอยางเดียว 

การกาวเขาสูวัยผูสูงอายุท่ียังประโยชนไดนั้น ตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเนื่องและ

มีโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โดยเนนใหผูสูงอายุไดรับการศึกษา พ่ึงพิงตนเองได      

มีสุขภาพท้ังกายและจิตท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ไมเปนภาระตอสังคม 

ตลอดจนมีสวนรวม ในสังคมในฐานะทรัพยากรท่ีมีคุณคา อันนําไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพฤฒิพลังภายใตเง่ือนไขของการตระหนักและรับท่ีจะทํา คือ การท่ีทุกคนทํา และทําเพ่ือทุก

คนอยางตอเนื่อง 

 2.2.2 แนวคิดภาวะพฤฒิพลังกับการนําไปใช 

         จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีการนําแนวคิดพฤฒิพลังตามองคประกอบ 3 

ดานขององคการอนามัยโลก คือ ดานสุขภาพ (health)  ด านการมีสวนร วมในสังคม 

(participation) และดานความม่ันคงมีหลักประกัน (security)  ประยุกต ใช ในบริบทท่ี

หลากหลายวัฒนธรรม เพ่ือมุงเนนการสงเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหสามารถ

พ่ึงตนเอง             มีประโยชนแกครอบครัวและสังคม จากการศึกษาของ มาสริน ศุกลปกษ 

และกรัณฑรัตน         บุญชวยธนาสิทธิ์ (2560 : 53-63) ไดทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบ ถึงองคประกอบดานสุขภาพ เพราะมีความสําคัญอยางยิ่งในวัยผูสูงอายุ เนื่องจากมองวา

หากผูสูงอายุมีสุขภาพดี ชวยเหลือตนเองได เปนการลดภาระพ่ึงพิง อีกท้ังในบริบทสังคมไทย 

สุขภาพถือเปนพ้ืนฐานในการนําไปสูการมีสวนรวม การมีความม่ันคงและปลอดภัย ซ่ึงจากการ

ทบทวนในประเด็นดานสุขภาพตามแนวคิดพฤฒิพลัง จากงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 15 เรื่อง 

ในชวงระยะเวลา 15 ป พบวามีองคประกอบ ดังนี้ 
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  1)  การประเมินสุขภาพตนเอง (self-related health status) เปนการประเมิน

ภาวะสุขภาพตนเองวาดี หรือไมดี หรืออยูในระดับใด จากผลการตรวจประเมินรางกาย 

  2) สุขภาวะทางจิต (psychological well-being) เปนการประเมินคุณคาใน

ตนเอง ประเมินสุขภาพจิตดีหรือไมดี รวมถึงประเมินคุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจ อันเปนผลจาก

การท่ีผูสูงอายุมีความเปนตัวของตัวเองการยอมรับตัวเอง และการมีสัมพันธภาพท่ีดีงาม 

  3) ความพิการ (disability) เปนการประเมินความพิการดานรางกาย วามีความ

พิการหรือไม และการจําแนกประเภทความพิการ 

  4) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน (basic activity of daily 

living) เปนการประเมินการพ่ึงตนเองดานการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร 

การใสเสื้อผา อาบน้ํา ลางหนา แปรงฟน เปนตน 

  5) ขอจํากัดในการชวยเหลือตนเอง (functional limitation) ขอจํากัดการทํา

หนาท่ีตาง ๆ ของรางกาย เชน การนั่งยอง ๆ การข้ึนบันได เปนตน 

  6) การมีกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย (physical activity and 

exercise) เปนการกระทําท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางกายทุกรูปแบบ เชน การทํางานบาน การ

เดินทาง การออกกําลังกาย เปนตน 

  7) ความสามารถในการปฏิบั ติ กิจวัตรประจําวันท่ีซับซอน ( instrumental 

activity of daily living) เปนการใชอุปกรณในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ไมเทา รถเข็น การ

เดินทาง เปนตน 

  8) การมองเห็นและการไดยิน เปนการประเมินการมองเห็นและการไดยิน          

วาผิดปกติหรือไม 

 สรุป จากการทบทวนแนวคิดภาวะพฤฒิพลังกับการนําไปใช พบวาในบริบทสังคมไทย 

เนนและใหความสําคัญดานสุขภาพ   ซ่ึงมีองคประกอบเก่ียวกับการคงไวซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี 

ไดแก การประเมินสุขภาพและขอจํากัดของรางกาย การออกกําลังกาย และการมีอิสระใน

ชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตนเองได สอดคลองกับแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2545 - 2564) ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 กลาวถึงวิสัยทัศนดานผูสูงอายุวา “ผูสูงอายุเปน

บุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคมและสมควรใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด” ดังนั้น ในการประยุกตใชใน

การพัฒนาสภาวะพฤฒิพลังของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบท่ีเนนองคประกอบดาน

สุขภาพ ตามปญหาสภาพสอดคลองกับผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง คือ ผูสูงมีโรค

ประจําตัว มีปญหาอาการปวดตามระบบกลามเนื้อและกระดูก ปญหาสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป 

และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง (พงษเพชร บงบุตรและคณะ. 2556 
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: บทคัดยอ; โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลานอย. 2559) เม่ือผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพท่ีดี 

ยอมเขามามีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังมีอิสระในการใชชีวิตประจําวัน มีศักยภาพทํา

ประโยชนตอครอบครัวและชุมชน สงผลใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยตามมา          

   

2.3 แนวคิดกระบวนการมีสวนรวม  

 

 การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับ ทุกสวนไดมีสวนรวมในการคิด 

การพิจารณาปญหา การตั้งนโยบาย การตัดสินใจ ประเด็นสําคัญตาง ๆ เก่ียวกับการพัฒนา และ

การประเมินความตองการ การริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบใน

เรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง (จินตวีร เกษมศุข. 2557) ดังนี้ 

 2.3.1 รูปแบบของการมีสวนรวม  

ซ่ึงรูปแบบของการมีสวนรวมท่ีดําเนินอยูโดยท่ัวไป สรุปได 4 รูปแบบ ดังนี ้

    1) การรับรูขาวสาร (public information) ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังผลกระทบท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึนท้ังนี้  การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองเปนการแจงกอนท่ีจะมีการตัดสินใจ

ดําเนินโครงการ 

2)  การปรึกษาหารือ (public consultation) เปนรูปแบบการมีสวนรวมท่ีมีการ

จัดการหารือระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวของ และไดรับผลกระทบ เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมาก

ข้ึน 

3) การประชุมรับฟงความคิดเห็น (public meeting) มีวัตถุประสงคเพ่ือให

ประชาชนและฝายท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรม  และผูมีอํานาจตัดสินใจในการทํา

โครงการหริกิจกรรมนั้นไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ  และคนหาเหตุผลในการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้น  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแก 

3.1) การประชุมในระดับชุมชน (community meeting) โดยจัดข้ึนใน

ชมุชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทนเขารวม   

เพ่ืออธิบายใหท่ีประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและตอบขอ

ซักถาม 

3.2)  การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (technical hearing) 

สําหรับโครงการท่ีมีขอโตแยงในเชิงวิชาการจําเปนจะตองเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก
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ภายนอกมาชวยอธิบายและใหความเห็นตอโครงการ   ซ่ึงผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผล

ดังกลาวดวย 

3.3) การประชาพิจารณ (public hearing) เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยาง

เปดเผยไมมีการปดบังท้ังฝายเจาของโครงการและฝายผูมีสวนไดเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตองมี

องคประกอบของผูเขารวมท่ีเปนท่ียอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน  

และแจงใหทุกฝายทราบท่ัวกัน 

3.4) การรวมในการตัดสินใจ (decision making) เปนเปาหมายสูงสุดของ

การมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจไดเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ

องคประกอบของคณะกรรมการท่ีเปนผูแทนประชาชนในพ้ืนท่ี 

ลักษณะท่ีสําคัญของการมีสวนรวมเปนเรื่องของกระบวนการ  ซ่ึงไดสรุปข้ันตอน

ของการมีสวนรวมได 4 ข้ันตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 

1)  มีสวนรวมในการคิด ศึกษา และคนควาหาปญหาและสาเหตุ

ตลอดจนความตองการของชุมชน 

2)  มีสวนรวมในการวางนโยบาย   หรือแผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรม เพ่ือลดและแกไขปญหา 

3) มีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

4)  มีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทํางาน 

 สรุป จากการทบทวนกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงผูวิจัยนํามาใชเปนเครื่องมือในการ

พัฒนารปูแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของและไดรับผลกระทบ ไดแก ผูสูงอายุ 

ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ครอบครัว เยาวชน และองคกรท่ีเก่ียวของ       

มีสวนรวมทุกข้ันตอน ตอการรับและใหขอมูลขาวสาร การวางนโยบาย การคิดกิจกรรม การปรับ

ระบบบริการ และการประเมินผล โดยใชหลายเทคนิควิธีรวมกัน ไดแก การประชุมในระดับชุมชน 

การสัมภาษณ การสนทนากลุม (focus group) และการสะทอนขอมูลปอนกลับ เปนตน  

  

2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)  

  จากการทบทวนของ วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2558) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) เปนวิธีการแสวงหาความรู ความจริง โดยการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร มาใช

ในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง หรือ ขอสรุปท่ีตองการ จากนั้นจึงนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการ
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แกปญหาหรือพัฒนางานท่ี ปฏิบัติอยูซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การลดชองวางระหวางการนํา

ทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติ งานในสถานการณท่ีเปนจริง รวมท้ังมุงพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีหนวยงาน หรือบุคลากรนั้นๆ ไดรับผิดชอบอยู ซ่ึงมีแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ดังนี้ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดกําเนิดมาจากการแสวงหาแนวทางแกไขปญหาสังคม ของ  

เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกา ท่ีตองการจะศึกษาความสัมพันธ ระหวาง

มนุษย และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธระหวางมนุษยโดยอาศัยแนวความคิดสําคัญ      

2 ประการ คือ การรวมกันตัดสินใจของกลุม และความตั้งใจท่ีจะทํา การปรับปรุง ในสวนของวง

การศึกษานั้นอาจกลาวไดวาคอรรี่ (Stephen M. Corey) จาก มหาวิทยาลัย Columbia 

สหรัฐอเมริกา เปนผูนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชกับ การจัดการการศึกษาเปนบุคคลแรกใน

ลักษณะของการปรับปรุงหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน ค.ศ. 1967 - 1972 สเต็นเฮาร 

(Lawrence Stenhouse) แหงมหาวิทยาลัย East Anglia ซ่ึงเปนผูอํานวยการโครงการ 

Humanities Curriculum Project ไดกระตุน ใหครูผูสอนนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชกับ

การจัดการศึกษา มุงเปลี่ยนสภาพของครู จากการเปนผูสอนตามปกติใหเปนครูในฐานะนักวิจัย 

 ค.ศ. 1973 - 1975 แอนเลียรท และอเดลแมน (John Elliott & Clem Adelman)     

ไดนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในโครงการ Ford Teaching Project โดยใหครูไดพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แลวนําผลการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยน ประสบการณกับคนอ่ืนๆ 

โดยใชวิธีการติดตามผลการกระทําท่ีเกิดจากชองวางระหวาง ความคาดหวังกับการปฏิบัติงานจริง

ของครู สําหรับเปนแนวทางชวยเหลือครูใหไดทําการ พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูและสืบสวนสอบสวนในชั้นเรียน และเนน การปฏิบัติงานดวยการควบคุมตนเองหรือดวย

กลุมมากกวาการใชผูควบคุมคุณภาพท่ีมา จากภายนอก ค.ศ. 1982 เคมมิส, คาร และแมคทาก

กาท (Stephen Kemmis, Wilf Carr & Robin McTaggart) ไดเสนอกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการท่ีสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน และเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายในรูปของวงจรการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (plan) 

การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะทอนผลการปฏิบัติ (reflect) ซ่ึงเม่ือครบวงจร

หนึ่งๆ จะพิจารณาปรับปรุงแผน (Re - planning) เพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาจะบรรล ุ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 

 

 2.4.1 ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา 

1. เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีการรวมมือ (Participation and 

Collaboration) ใชการทํางานเปนกลุม ผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนสําคัญและมีบทบาทเทาเทียม      
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กันในทุกกระบวนการของการวิจัย ท้ังการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี การปฏิบัติ ตลอดจน การวาง

นโยบายการวิจัย  

2. เนนการปฏิบัติการ (Action Orientation) การวิจัยชนิดนี้ใชการปฏิบัติเปน 

สิ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนา  

3. ใชการวิเคราะหวิจารณ (Critical Function) กิจกรรมการวิเคราะห การ

ปฏิบัติอยางลึกซ้ึงจากสิ่งท่ีสังเกตได จะนําไปสูการตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือ การปรับแผนการ

ปฏิบัติการ  

4. ใชวงจรการปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ตามแนวคิดของ    

เคมมิส และแมคทากกาท (Kimmis & McTaggart) คือ การวางแผน (planning) ตลอดจน      

การปรับปรุงผล (re - planning) เพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของ การ

ปฏิบัติงานท่ีเปนท่ีพึงพอใจ และไดเสนอเชิงทฤษฎีเพ่ือเผยแพรตอไป 

 กระบวนการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 

กระบวนการดําเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 : 

11) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การวางแผนเพ่ือไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน (planning) 

2) ลงมือปฏิบัติการตามแผน (action) 3) สังเกตการณ (observation) และ 4) สะทอนกลับ 

(reflection) กระบวนการ และผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

(re - planning) โดยดําเนินการเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ ดังแสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 

 

ซ่ึงกิจกรรมการวิจัยหลักแตละข้ันตอนมี รายละเอียดดังตอไปนี้  

    1. การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติการไวกอนลวงหนา โดย

อาศัยการคาดคะเนแนวโนมของผลลัพธท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ประกอบกับ

การระลึกถึงเหตุการณหรือเรื่องราวในอดีตท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาท่ี ตองการแกไขตาม

ประสบการณท้ังทางตรงและทางออมของผูวางแผน ภายใตการไตรตรองถึง ปจจัยสนับสนุน

ขัดขวางความสําเร็จในการแกไข ปญหาการตอตาน รวมท้ังสภาวการณ เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีแวดลอม

ปญหาอยูในเวลานั้น โดยท่ัวไปการวางแผนจะตองคํานึงถึงความ ยืดหยุน ท้ังนี้เพ่ือจะสามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเขากับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  

   2. การปฏิบัติการ (Action) เปนการลงมือดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยาง 

ระมัดระวังและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีระบุไวในแผน อยางไรก็ตามในความ เปน

จริงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวมีโอกาสแปรเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขและขอจํากัด ของ

สภาวการณเวลานั้นได ดวยเหตุนี้แผนปฏิบัติการท่ีดีจะตองมีลักษณะเปนเพียงแผน ชั่วคราว ซ่ึง
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เปดชองใหผูปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเง่ือนไขและปจจัยท่ีเปนอยู ในขณะนั้น การ

ปฏิบัติการท่ีดีจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนพลวัตรภายใตการใช ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 

  3. การสังเกตการณ (Observation) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 

กระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีไดลงมือกระทําลงไป รวมท้ังสังเกตการณ ปจจัย

สนับสนุนและปจจัยอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนประเด็น ปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนระหวางปฏิบัติการตามแผนวามีสภาพหรือลักษณะเปนอยางไร การสังเกตการณท่ีดีจะตอง

มีการวางแผนไวกอนลวงหนาอยางคราวๆ โดยจะตองมีขอบเขตไม แคบหรือจํากัดจนเกินไป เพ่ือ

จะไดเปนแนวทางสําหรับการสะทอนกลับกระบวนการและ ผลการปฏิบัติท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  

  4. การสะทอนกลับ (Reflection) เปนการใหขอมูลถึงการกระทําตามท่ีบันทึก 

ขอมูลไวจากการสังเกตในเชิงวิพากษกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว 

ตลอดจนการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคการพัฒนา รวมท้ัง ประเด็น

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม การสะทอนกลับ โดยอาศัยกระบวนการ

กลุมในลักษณะวิพากษวิจารณ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ

วิจัย จะเปนวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทาง ดั้งเดิมไปเปนการปฏิบัติงานตามวิธีการ

ใหม ซ่ึงใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการทบทวน และปรับปรุงวางแผนปฏิบัติการในวงจร

กระบวนการวิจัยในรอบหรือเกลยีวตอไป 

ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis 

& McTaggart ในการพัฒนารูปแบบผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังในเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการแผน การสังเกต 

และการสะทอนกลับโดยใชการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายท่ีเก่ียวของ  

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะพฤฒิพลัง 

 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวของ  พบวามีการศึกษาไว ดังนี้ 

 2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเตรียมพรอมและสภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ 

   กุณฑลี เงาแสงธรรม (2551: 21)  ศึกษาการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุท่ีมี

ศักยภาพของบุคลากรกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนการศึกษาตามแนวคิด

ผูสูงอายุท่ียังมีประโยชน แนวคิดการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ และการใชชีวิตหลัง

เกษียณ ในกลุมอายุกอนเกษียณ คือ 50 – 59 ป ซ่ึงผลท่ีไดพบวา มีการเตรียมดานรางกายมาก

ท่ีสุด รองลงมาดานการเงิน และการเตรียมดานท่ีอยูอาศัย  ในสวนท่ีเปนการเตรียมดานประสบ

ความสําเร็จ พบวามีการเตรียมดานงานอดิเรกมากท่ีสุด รองลงมาเตรียมดานจิตใจ และการ



24 
 

เตรียมการมีสวนรวมตามลําดับ ซ่ึงขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัยนี้คือ ควรมีนโยบายดานการ

เตรียมการเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพกอนเกษียณอายุราชการ 

  อุษา โพนทอง (2553: ง) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของ

ขาราชการกองทัพไทยตามแนวคิดวิทยาการผูสูงอายุดานการศึกษาและการเรียนรูจาก

ประสบการณ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 1) การสรางประสบการณ  2) การ

รับรูปญหา 3) การสะทอนความคิด 4) การสรางความรูใหม 5) การลงมือปฏิบัติและการ

ประยุกตใช พบวากลุมทดลองมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมในการเตรียมความพรอม เพ่ือ

พัฒนาภาวะพฤฒิพลัง ดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวมในสังคมและดานความม่ันคง สูงกวากอน

เขารวมโปรแกรม และจากการสัมภาษณ พบวาโปรแกรมท่ีจัดข้ึนสามารถทําใหผูเรียนเกิดภาวะ

พฤฒิพลัง 3 ดาน คือ 1) ดานสุขภาพ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการมีสุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรงสําคัญมากจึงใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย 2) ดานการมีสวนรวม กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นวาการทํางานอดิเรกทําใหมีกิจกรรมทําในวัยสูงอายุและ 3) ดานความม่ันคง กลุม

ตัวอยางมีความ   เห็นวาการมีเงินสําหรับใชจายอยางคลองตัวในวัยสูงอายุสําคัญมาก จึงให

ความสําคัญกับการออมเงิน 

   เล็ก สมบัติ, ศศิพัฒน ยอดเพชร และธนิกานต ศักดาพร. (2554: บทคัดยอ) 

ภาวะสูงวัย   อยางมีคุณประโยชนกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย การวิจัยนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ 

ศักยภาพ ความรู ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุไทยท่ียังคุณประโยชนตอครอบครัว 

ชุมชนและสังคม รวมท้ังเสนอแนวทางการดําเนินในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยใชรูปแบบการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใหนิยามผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน (productive ageing) หมายถึง ผู

สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ียังคงทํางานหรือ มีกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือ

กิจกรรมการบริการ กิจกรรมท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ ท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนหรือไมได

รับคาตอบแทนงานหรือกิจกรรมนั้นเปนประโยชน ท้ังตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซ่ึง

รูปแบบลักษณะการทํากิจกรรมท่ีแสดงถึงการยังคุณประโยชนของผูสูงอายุได 2 ประเภท ไดแก 1) 

การยังคุณประโยชนของผูสูงอายุในกิจกรรมเชิงธุรกิจ และ 2) การยังคุณประโยชนของผูสูงอายุใน

กิจกรรมบริการ 

  วิไลพร วงคคีนี, โรจนี จินตนาวัฒน และกนกพร สุคําวัง (2556: 9) ศึกษาหา

ความสัมพันธเชิงทํานาย ตามกรอบแนวคิดพฤฒิพลังขององคการอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับพฤฒิพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม และปจจัยทํานายพฤฒิพลัง 

กลุมตัวอยางจํานวน 398 คน อายุ 40 – 59 ป สุมตัวอยางแบบหลานข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช 
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ประกอบดวยแบบสอบถามพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ของสุปราณี แตงวงษ และคณะ (2552) ท่ีสราง

ตามกรอบขององคการอนามัยโลก แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการสูงอายุของพาลมอร 

(Palmore. 1977 : 310-320) ฉบับภาษาไทยของวิไลพร รงควัต (2007) มีคาความตรงตาม

เนื้อหา 0.97 แบบสอบถามทัศนคติตอการสูงอายุของเลดลอและคณะ (2007) แบบสอบถามการ

สนับสนุนทางสังคมดัดแปลงมาจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุหัวใจวายเลือดค่ัง

ของเยาวภา บุญเท่ียง (2546) มีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.80 ตรวจสอบความเชื่อม่ันโดยหา

คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคา ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพฤฒิพลังของ ประชากร

ไทย แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการสูงอายุ แบบสอบถามทัศนคติตอการสูงอายุ และ

แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  เทากับ 0.90, 0.87, 0.88 และ 0.91 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางมีพฤฒิพลังโดยรวม พฤฒิพลังดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวม

และดานความม่ันคงอยูใน ระดับสูง 2) การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติตอการสูงอายุ รายได

และเพศหญิง สามารถรวมกันทํานายพฤฒพิลัง ไดรอยละ 17.87 (R2 = 0.1787, F = 

6.4266,p<0.001) และ3) ความรูเก่ียวกับการสูงอายุ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษาไม

สามารถทํานายพฤฒิพลังได    

   เอกพิชญ ชินะขาย (2557: 202) ความพรอมของสังคมในการรองรับชุมชน

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพ่ือ

ศึกษาสภาพของชุมชน วิเคราะหความพรอมและกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอม เพ่ือ

รองรับชุมชนผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลลวงเหนือ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเก่ียวของ และ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนําชุมชน 25 คน พบวาสภาพของชุมชนยังไมมีความพรอม ขาดการ

มีสวนรวมในการริเริ่มและคนหาปญหาของสมาชิกในชุมชน ถึงแมจะมีโครงการแตการดําเนินการ

เกิดข้ึนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพียงฝายเดียว ชุมชนจึงไดกําหนดแนวทางการเตรียมพรอมดาน

สังคม ไดแก การเชิดชูเห็นคุณคาผูสูงอายุ การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางความสัมพันธ

ในกลุมผูสูงอายุและวัยอ่ืน ดานเศรษฐกิจไดแก การออมเงิน ดานการศึกษาเนนเสริมสรางความรู

ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีใหผูสูงอายุ ดานสุขภาพมุงเนนดานการปองกันและสรางเสริมสุขภาพ 

การฟนฟูสมรรถภาพ โดยผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

  ชาญชัย จันดี และธีระ ฤทธิรอด (2558: 46) การวางแผนเพ่ือเตรียมพรอมเขาสู

สังคมสูงวัยในองคการบริหารสวนตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค

ในการประเมินความตระหนักถึงปญหาและความจําเปนท่ีตองมีการเตรียมความพรอมและหาแนว

ทางการดําเนินการเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไพร จากการ

วิเคราะหขอมูลทะเบียนราษฎร รายงานประจําป และงานวิจัยท่ีผานมา ทําการเสวนากลุมในกลุม
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ประชาชน ผูบริหารและผูกําหนดนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ในระดับทองถ่ิน ซ่ึงไดนํามา

กําหนดนโยบายดานการเตรียมพรอมสูสังคมสูงวัยโดยใชกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให

ประชาชนมีความรู ทัศนคติท่ีดี และมีแรงจูงใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิต เพ่ือ

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ 

  มาสริน  ศุกลปกษ และกรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์ (2560: 53-63 ) ศึกษา

องคประกอบดานสุขภาพตามแนวคิดสภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรม

อยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาและวิเคราะหองคประกอบดานสุขภาพตามแนวคิด

สภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ โดยการสืบคนบทความวิชาการและบทความวิจัยจากฐานขอมูล

วารสารอิเลคทรอนิกส มีการทบทวนโดยผูทรงคุณวุฒิ สามารถเขาถึงรายงานฉบับเต็ม และ

เผยแพร 15 ป ยอนหลัง ตั้งแตป ค.ศ.2002-2016 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผลการ

ทบทวนวรรณกรรม พบวามีบทความและบทความวิจัย ท้ังหมด 15 เรื่อง องคประกอบดาน

สุขภาพของแนวคิดสภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ท่ีพบในบทความและบทความวิจัยมี 9 

องคประกอบไดแก   1) การประเมินสุขภาพของตนเอง 2) สุขภาวะทางจิต 3) ความพิการ 4) 

ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันพ้ืนฐาน 5) ขอจํากัดของรางกาย  6) พฤติกรรมการ

ออกกําลังกาย        7) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันท่ีซับซอน 8) การมองเห็น 

และ 9) การไดยิน    ทําใหนักวิจัยหรือผูสนใจการสงเสริมสภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ นํา

องคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะห โดยการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว ไปใชเปน

แนวทางในการสรางเครื่องมือวัดสภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ตลอดจนเปนแนวทางในการสราง

รูปแบบหรือกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาสภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ ตามบริบทสถาน

บริการสุขภาพและชุมชน 

 2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาผูสูงอายุ 

  เพ็ญจันทร สิทธิปรีชาชาญ, ปนัดดา ปริฑฤฆและ ญานิศา โชติกะคาม (2555: 8-

17) ศึกษากระบวนการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของชุมชนตําบลมาบแค เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสํารวจชุมชนแบบเรงดวน ศึกษาขอมูลมือสอง การสังเกต การสัมภาษณเชิง

ลึก และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา สะทอนแนวคิด และการสอบทาน 

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการสําคัญในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางมีสวนรวมในชุมชน 2 สวน 

คือ สวนท่ีเปนกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และสวนท่ี

เก่ียวของกับผลลัพธท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมนั้น ๆ กระบวนการพัฒนาการมี

สวนรวมของชุมชนประกอบดวย 4 ข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การสรางทีมแกนนําซ่ึงเปน

ทุนทางสังคมท่ีสําคัญของชุมชน เริ่มตั้งแตการคนหาแกนนํา การเปดโอกาสการเขารวมแบบจิต
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อาสา การสรางขอตกลงรวมกันในการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน 2) 

กระบวนการคนหาปญหาและความตองการ 3) การออกแบบกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ ภายใต

แนวคิดการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ผานกระบวนการมีสวนรวมในเวที

ประชาคม และการประชุมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน วางแผน

และดําเนินงานรวมกันอยางมีทิศทาง และ 4) กระบวนการพัฒนาขอตกลงรวมกันในการดูแล

สุขภาพผูสูงอายุอยางยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี เริ่มตนจากการเปดชองทางการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการ

รับรู และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในระดับบุคคล และระดับกลุม รวมท้ังผลักดัน

โครงการเขาสูแผนพัฒนาชุมชน ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายบริหารงานในระดับทองถ่ิน สวนท่ี

เก่ียวของกับผลลัพธท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม พบวา 1) เกิดการรวมกลุมของ

ผูสูงอายุ ทําใหโครงการดูแลผูสูงอายุในชุมชนมีความเขมแข็ง โดยการบริหารจัดการรวมกันใน

กลุมผูสูงอายุดวยกันเอง 2) ระบบบริการมีการเปลี่ยนแปลงจากเชิงรับเปนเชิงรุก เนนการสราง

เสริมสุขภาพมากกวาการรักษาการเจ็บปวยหรือโรค และ 3) เจาหนาท่ีสาธารณสุขสามารถจัด

กิจกรรมการดูแลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังผานการดําเนินงานในโครงการดูแลผูสูงอายุมีผลให

ผูสูงอายุเขาถึงการรับบริการมากข้ึน  

  เจริญชัย หม่ืนหอ (2555: 43-54) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยทําการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนบานนาราชค

วาย ตําบลนาราชควาย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดยใชเทคนิคการมีสวนรวมอยางสรางสรรค 

(Appreciation Influence Control; AIC) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมวางแผนโดย

การมีสวนรวมอยางสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 

แผนการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุยังไมมีรูปแบบท่ีแนนอนหรือเปนกิจกรรมท่ีชัดเจน ท่ีผานมามีการ

รวมกลุมตามนโยบายของรัฐ ไมไดเกิดจากความตองการของชุมชน จึงไมมีการดําเนินกิจกรรมและ

ยังไมมีผูรับผิดชอบท่ีแนนอน ดังนั้นการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนจึงไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควร การดูแลไมแตกตางจากการดูแลประชาชนในกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญเปนคนไทย

ลาวอีสานและไทยเวียดนาม จํานวน 3,381 คนมีปญหาสุขภาพปวยดวยโรคเรื้อรัง โรคท่ีเกิดจาก

ความเสื่อมชราของรางกาย และโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปวดหลังปวดเอว ดานสังคมพบวา บทบาทของผูสูงอายุ

ในสังคมลดลง ท้ังนี้เกิดจากผูสูงอายุตองทํางานหนักท้ังจากการทํามาหากินเลี้ยงลูกหลานท่ีลูก ๆ 

ไปทํางานตางจังหวัดสงมาใหเลี้ยง มีปญหาดานสุขภาพจิต บางคนเดินทางไมสะดวก ไมมีคนรับฟง 

บางคนตองอยูตามลําพัง ผลการดําเนินกิจกรรมพบวา ชุมชนอยากใหผูสูงอายุไดรับสิ่งตางๆ 
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ดังนี้คือ1)  มีกิจกรรมการออกกําลังกาย 2)  ใหชุมชนเอาใจใสและมีการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุมาก

ข้ึน 3) จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ 4) การอบรมใหความรูในการดูแลสุขภาพ 5) มีสุขภาพแข็งแรง 6) ให

ผูสูงอายุมีกิจกรรมทํารวมกันและ 7) เพ่ิมเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 

  จรัญญา วงษพรหม และคณะ (2558: ง) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคหลักคือ  การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ และมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาบริบทและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 3) เพ่ือประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ และ 4) เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research-PAR)    ซ่ึงประกอบไปดวย กระบวนการวิจัย (Research = R) 

กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development = D) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐาน

ของชุมชน (Community–based Action Research-CAR) ซ่ึงเปนงานวิจัยปฏิบัติการท่ีอยูบน

ฐานขอมูลและความคิดของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีประกอบดวย 4 มิติ คือ      

กาย ใจ สังคม และปญญา ในตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยใชการเก็บขอมูล

แบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และการวิจัยเชิง

ปริมาณเปนองคประกอบในการเก็บขอมูลผูสูงอายุและครอบครัวเพ่ือตองการไดขอมูลตัวเลขเชิง

ปริมาณ 2 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูสูงอายุมีความสุขความพึงพอใจท่ีไดเขารวมกิจกรรมท่ีสามารถ

สนองตอบตอคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปญญา/การเรียนรู 2) เกิด

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนผานการจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ

กิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุท่ีผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักรวมดําเนินการกับชุมชน 3) เกิด

การบูรณาการความรูและกิจกรรมในชุมชนผานการสรุปบทเรียนจากประสบการณท่ีไดเรียนรู

รวมกัน และ       4) เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนโดยการ

ดําเนินการตอเนื่องของชุมชนท่ีประกอบดวย แกนนําผูสูงอายุ คนวัยอ่ืน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในชุมชน  

  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาในดานการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง 

มุงเนนชุมชนเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการหาแนวทาง จัดทําแผน

ยุทธศาสตรเปนนโยบายในระดับทองถ่ิน ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเนนใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี 

ชวยเหลือตนเอง พ่ึงตนเองไมเปนภาระ แตมีประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม  
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2.6   บริบทพ้ืนที่เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  

 การวิจัยการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังในเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีจํานวนหมูบานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 12 หมูบาน ไดแกหมู1 บาน

หนองแคน หมู2 บานหนองแดง หมู3 บานทาวัดเหนือ หมู4 บานกกสมโฮง  หมู5บานหนองสระ 

หมู6 บานเหลาปอแดง หมู7 บานหนองปลานอย หมู8 บานดอนยางเหนือ หมู9บานทาวัดใต หมู

10 บานกกดอนยาง หมู11 บานดอนยางใต และหมู12 บานกกกะพุง พ้ืนท่ีหมูบานมีอยูรอบหนอง

หาร แหลงน้ําขนาดใหญ 

    2.6.1 ประวัติความเปนมา 

            พ้ืนท่ีเดิมรวมอยูกับตําบลดงชน และไดแยกออกมาเปนตําบลเหลาปอแดงเม่ือป 

พ.ศ.2521 ใชชื่อวา ตําบลเหลาปอแดง เนื่องจากมีตนปอแดงอยูมากมายท่ีบานเหลาปอแดง และ

จะเห็นวาบานเหลาปอแดงจะเปนจุดศูนยกลางของตําบล และนํามาตั้งชื่อเปนตําบลเปนตนมาถึง

ปจจุบัน 

 2.6.2 ลักษณะพ้ืนท่ี 

         ลักษณะพ้ืนท่ี อยูติดแหลงน้ํารอบหนองหาร (ดังแสดงภาพท่ี 2) ทําใหมีความ

อุดมสมบูรณ สวนมากจะมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก เปนตําบลท่ีมีความพรอมดานการเกษตรกรรม มีอาชีพ

หลักทํานาขาว อาชีพเสริมทําไร ทําสวนมะเขือเทศ และหัตถกรรม ดานสาธารณูปโภค มีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน พรอมน้ําประปา การเดินทางสะดวก ระยะทางหางจากอําเภอเมืองสกลนคร 21 

กิโลเมตร   

 2.6.3 ขอมูลดานประชากร  

     มีจํานวนหลังคาเรียน 1,782  หลังคาเรือน จํานวนประชากร 8,517  คน       

มีจํานวนผูสูงอายุ 1,214 คน จํานวนผูสูงอายุ ท่ีปวยเปนโรคเรื้อรัง 182 คน จํานวนผูสูงอายุ ท่ี

ชวยตนเองไมได 37 คน (เทศบาลตําบลเหลาปอแดง, 2559)  
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ภาพท่ี 3 แสดงพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

 

2.7 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดเรื่อง ภาวะพฤฒิพลังขององคการ

อนามัยโลกท่ีเนนองคประกอบดานสุขภาพ (health) สอดคลองกับปญหาความตองของผูสูงอายุ 

และชุมชน โดยการใชกระบวนการมีสวนรวม เปนเครื่องมือพัฒนารูปแบบและกิจกรรมพัฒนา

สภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง จังหวัดสกลนคร ท่ีมีสวนรวมท้ัง

ผูสูงอายุ ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสถาบันการศึกษา เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงค

การวิจัย คือ ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี มีสวนรวมในสังคม และมีหลักประกันท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนแนวทาง

ในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 
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การพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังท่ีเกิดจาก

การมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายสุขภาพ 

แนวคิดเร่ือง พฤฒิพลังในผูสูงอายุ (active aging) ขององคการอนามัยโลก (WHO) เปนกระบวนการที่

เหมาะสมซึ่งนาํไปสูการมีสุขภาพที่ดี (health) มีสวนรวมในสงัคม (participation)  

และมีหลักประกันที่มัน่คง (security) 

ผูสูงอายุในชุมชนมีดชันีผูสูงอายทุี่มีพฤฒิพลังเพิ่มข้ึน 

โดยประเมินจาก ดัชนีดานสุขภาพ ดัชนีการมีสวนรวม และดชันีดานความมัน่คง 

 

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เปนที่ปรึกษาดานการใหขอมูลและความรูดาน

วิชาการ องคความรูดานสุขภาพที่เกี่ยวของ 

เปนพี่เล้ียงและใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 

ตลอดจนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ผล

การดําเนินงาน จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู รวม

ประเมินความสําเร็จของโครงการ 

เจาหนาที่จากสํานกังานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เปนที่ปรึกษาและใหขอมูลดาน

สวัสดิการและความมั่นคงของ

ผูสูงอาย ุการสงเสริมอาชีพสําหรับ

 

รพ.สต. ตัวแทนครูจาก สนับสนุน

การดําเนินงาน สําหรับผูสูงอายุรวม

กําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานดานสุขภาพ 

องคการบริหารสวนเทศบาลตําบลเหลาปอ

แดงสนับสนุนงบประมาณและการจัดการ

ปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม รวม

กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 

แกนนําผูสูงอายุในชุมชน ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ คณะครู นักเรียน แกนนําเยาวชน อสม. ชักจูงเครือขายให

เขามารวมมือในการดําเนินกิจกรรม การระดมทรัพยากร งบประมาณ 

ตลอดจนการรวมกันกําหนดนโยบายและมาตรการของชุมชน ประชุม

ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจระหวางผูวิจัยกับชุมชนและเครือขาย

สุขภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจในการนํารูปแบบการสรางสังคม

ผู สู งอายุที่มีพฤฒิพลังและใหฝ ายตางๆ ไดปฏิบั ติหนาที่ความ
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ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังเทศบาลตําบล เหลา

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 



 
 

บทท่ี 3 

                            วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research-PAR)) โดยแบงตามข้ันตอนการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัย  

 

3.2 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  

 

   ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้แบงการวิจัยเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 3.2.1 ระยะท่ี 1 ศึกษาสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 การศึกษาครั้งนี้ จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุเปนวัยท่ีมี

ความเสื่อมตามความสูงอายุ ยอมสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพ ซ่ึงตองมีระบบบริการสุขภาพ ครอบครัว 

ชุมชนเขามาดูแล และแนวคิดพฤฒิพลัง ถึงปจจัยทํานวยพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ในดานทัศนคติตอ

ผูสูงอายุ และการสนับสนุนทางสังคม (วิไลพร วงคคีนี, โรจนี จินตนาวัฒน และกนกพร สุคําวัง. 

2556) ดังนั้น ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุตองครอบคลุมทุกมิติในบริบทของสภาวะแวดลอม

ผูสูงอายุ ไดแก ระยะตนน้ํา เนนครอบครัว ชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาผูสูงอายุ ระยะกลางน้ํา ลด

ภาวะพ่ึงพิงของผูสูงอายุ โดยเริ่มต้ังแตวัยทํางานและผูสูงอายุใหมีการดูแลสุขภาพท่ีดี มีสวนรวม 

พ่ึงพาตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี ระยะปลายน้ํา ดานระบบบริการผูสูงอายุ กลุมโรคเรื้อรัง สงเสริม

ศักยภาพการดูแลใหครอบคลุมแมผูสูงอายุอยูบาน หรือในชุมชนสามารถเขาถึงระบบบริการไดสะดวก 

รวมท้ังมีเครือขายเขามาดูแล ซ่ึงในการศึกษาสถานการณผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ผูวิจัยได

ทําการศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยสํารวจ ดังนี้ 

 3.2.1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤฒิพลังในผูสูงอายุในชุมชน โดยทําการศึกษา

จากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใน

โครงการท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณจัดกิจกรรมของผูสูงอายุในชุมชน

เพ่ือจะไดทราบแนวทางในการพัฒนาพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 
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 3.2.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก นายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลหนองปลานอย และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลานอย เครื่องมือท่ีใช

เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ครอบคลุมประเด็น   ดานนโยบายผูสูงอายุ ดานรูปแบบการ

กิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน ผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เทคนิคท่ีใชในการใหผูสูงอายุ คนในชุมชนและเครือขายสุขภาพเขามามีสวนรวม  

 3.2.1.3 การสํารวจสถานการณในบริบทของสภาวะแวดลอมผูสูงอายุ ซ่ึงรูปแบบการ

วิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ในกลุมประชาชนท่ัวไป (15 – 59 ป) กลุมวัยกอน

เขาสูผูสูงอายุ (50 - 59) และกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ตามวัตถุประสงคยอย ดังนี้  

1. ศึกษาทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

    การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอผูสูงอายุ เพ่ือใหไดขอมูลความคิด มุมมองตอ

ผูสูงอายุ ของคนในครอบครัวและชุมชน ในดานการยอมรับ การเห็นคุณคาตอผูสูงอายุ หรือทัศนคติท่ี

ไมดีตอผูสูงอายุ ซ่ึงขอมูลท่ีไดนํามาใชในการวางแผนตอการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลัง รายละเอียด

การศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

               ประชากร ไดแกประชาชนท่ีมีอายุ 15-59 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

ซ่ึงอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 6,007 คน 

(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย, 2559)  

               ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane. 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% คํานวณไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 376 คน  

2) การสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธกีารสุมแบบหลายข้ันตอน ดังนี้ 

2.1) ทําการสุมหมูบานตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงายคือการจับ

สลากแบบไมใสคืน จํานวนรอยละ 50 ของจํานวนหมูบานท้ังหมด (12 หมู)  

2.2) คํานวณขนาดตัวอยางของหมูบานตัวอยางโดยวิธีเทียบสัดสวน  

ดังนี้ 

 ขนาดกลุมตัวอยาง = 
ขนาดกลุมตัวอยาง ×ประชากรหมูบานตัวอยาง

จํานวนประชากรทั้งหมดของหมูบานตัวอยาง
   

    ขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  จํานวนกลุมตัวอยางในแตละหมูบานตัวอยาง 

หมูบานตัวอยาง จํานวน (คน) ขนาดกลุมตัวอยาง 
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(คน) 

หมูท่ี 2 บานหนองแดง 362 38 

หมูท่ี 5 บานหนองสระ 366 38 

หมูท่ี 11 บานดอนยางใต 398 41 

หมูท่ี 6 บานเหลาปอแดง 635 66 

หมูท่ี 7 บานหนองปลานอย 800 83 

หมูท่ี 3 บานทาวัดเหนือ 

               รวม 

1,056 

3,617 

110 

376 

         

 2.3) ทําการสุมอยางงาย โดยนํารายชื่อของประชาชนแตละหมูบานตัวอยาง

มาจับสลากแบบไมใสคืน เม่ือไดรายชื่อของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยนํารายชื่อไปสอบถามกับผูนําชุมชนเพ่ือ

ลงเก็บขอมูล หากไมพบตามรายชื่อหรือไมยินยอมในการทําแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการจับสลาก

แบบไมใสคืนอีกครั้งจนไดครบตามจํานวนท้ังหมด 

  3) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ สอบถาม แบงออกเปน    

2 สวน ดังนี้ 

             สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป จํานวน 8 ขอ ไดแก เพศ อายุ 

ศาสนา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา และครอบครัวอาศัยอยูกับผูสูงอายุ 

                 สวนท่ี 2 แบบสอบถามทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนในเทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 33 ขอ ครอบคลุมทัศนคติตอผูสูงอายุ  4 

ดาน แตละดานใหความหมาย ดังนี้  

                ทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุ หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นของ

ประชาชน ท่ีมีตอผูสูงอายุในดานรางกาย  ดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ 

       - ดานรางกาย หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นท่ีมีตอผูสูงอายุ

ดานรางกายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและความสามารถชวยเหลือตนเองในการใช

ชีวิตประจําวัน 

            - ดานจิตใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นท่ีมีตอผูสูงอายุ

ดานจิตใจไดแก การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ และความรูสึกตอตนเองและผูอ่ืน 

        - ดานสังคม   หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นท่ีมีตอผูสูงอายุ

เก่ียวกับการเปนบุคคลท่ี มีประสบการณ มีองคความรูในการถายทอด และมีสวนรวมท้ังในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
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                - ดานเศรษฐกิจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นท่ีมีตอ

ผูสูงอายุดานเศรษฐกิจเก่ียวกับคาใชจายเลี้ยงดูผูสูงอายุและฐานะของครอบครัว 

          ขอคําถามมี 5 ตัวเลือก ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็น

ดวยอยางยิ่ง เปนขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

                                     เกณฑการใหคะแนน 

           เชิงบวก         เชิงลบ 

       เห็นดวยอยางยิ่ง            5   1 

       เห็นดวย            4   2 

       ไมแนใจ                3   3 

       ไมเห็นดวย            2  4    

       ไมเห็นดวยอยางยิ่ง         1  5 

 

 

  4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

        พิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค โดยใชคา IOC ของ

ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลท้ัง 3 ทาน มาหาคาเฉลี่ยและเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ มีคาเทากับ 0.87 ผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

  2. ศึกษาการเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

      การศึกษาการเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

เพ่ือตองการทราบสถานการณในกลุมประชากรวัยอายุ 50 – 59 ป ตอความเขาใจและการตระหนัก

เห็นความสําคัญเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ  ซ่ึงขอมูลท่ีได นํามาเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนตอ

การพัฒนารูปแบบพฤฒิพลังในชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้ 

           1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร คือ บุคคลท่ีมีอายุ 50 -59 ป ท่ีมีรายชื่ออยูในทะเบียนบาน  

เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 1,133 คน (โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหนองปลานอย, 2559) 
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              กลุมตัวอยาง คือ บุคคลท่ีมีอายุ 50 -59 ป ท่ีมีรายชื่ออยูในทะเบียนบาน

เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 296 คน คํานวณจากสูตรทาโร 

ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  (Yamane, 1973: อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ. 2549)  

           2) การสุมกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi-

stage sampling) ดังนี้  

               2.1) แบงขนาดหมูบานเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร มีจํานวนท้ังหมด 12 หมูบาน จําแนกตามจํานวนกลุมประชากรท่ีมีอายุ 50 -59 ป 

ออกเปน 3 กลุม ไดแก หมูบานขนาดเล็กมีจํานวนประชากรนอยกวา 50 คน มีจํานวน 3 หมูบาน 

หมูบานขนาดกลางจํานวนประชากร 50 -100 คน มีจํานวน 5 หมูบาน และหมูบานขนาดใหญ          

มีจํานวนประชากร 100 คนข้ึนไป มีจํานวน 4 หมูบาน  

              2.2) ทําการสุมหมูบานตัวอยางในแตละขนาด ดวยการสุมอยางงาย คือ 

จับสลาก จํานวนหมูบานในแตละขนาดรอยละ 50 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

              2.3) ทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางแตละหมูบานตัวอยาง ดวยวิธีการ

เทียบสัดสวน ไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 2 

             2.4) ทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากให

ไดเทากับจํานวนกลุมตัวอยางแตละหมูบานตัวอยาง 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของกลุมหมูบานตัวอยาง  

ขนาดหมูบาน หมูบานตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

ขนาดเล็ก หมู 4 กกสมโฮง 

หมู 10 กกดอนยาง 

32 

41 

14 

18 

ขนาดกลาง หมู 5 หนองสระ 74 32 

 หมู 8 ดอนยางเหนือ 78 34 
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 หมู 11 ดอนยางใต 83 36 

ขนาดใหญ หมู7 หนองปลานอย 142 62 

 หมู 3 ทาวัดเหนือ 228 100 

รวม   296 

   

       3)  เครื่อง มือ ท่ีใชประเ มินการเตรียมความพรอมกอนเข าสู วั ยสู งอายุ 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

           สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไป จํานวน 16 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ศาสนา สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนบุคคลท่ีอาศัยอยูบาน บุคคลท่ีอาศัยอยู อาชีพ รายได ความ

เพียงพอของรายได โรคประจําตัว ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในครอบครัว การออมเงิน  

           สวนท่ี 2 แบบสอบถามเตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ จํานวน 33 ขอ 

ครอบคลุมการเตรียมพรอม 5 ดาน คือ ดานรางกาย การเตรียมพรอมดานจิตใจและสังคม             

การเตรียมพรอมดานทรัพยสินเงินทอง การเตรียมพรอมดานท่ีอยูอาศัย และการเตรียมพรอมดานการ

ใชเวลาวาง เปนแบบเลือกตอบ 4 คําตอบ และมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

เปนประจํา หมายถึง ปฏิบัติทุกวันหรือทุกครั้งเม่ือมีเหตุการณ  ให 4 คะแนน                  

บอยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติเปนประจําสัปดาหละ 3-4 ครั้งหรือเม่ือมีเหตุการณ ให 3 คะแนน 

 บางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติเปนสวนนอยสัปดาหละ 1-2 ครั้งหรือเม่ือมีเหตุการณ ให 2 คะแนน 

           ไมเคย หมายถึง  กิจกรรมนั้นไมเคยปฏิบัติเลย ให 1 คะแนน 

       4) ระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ 50-59 ปในเทศบาลตําบล

เหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การแปลผลคะแนน พิจารณาตามเกณฑของบลูม  

(Bloom. 1975) ดังนี้ 

          คะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป (106-132 คะแนน) หมายถึง มีการปฏิบัติตัว

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ ระดับมาก 

          คะแนนรอยละ 60 – 79 (80-105 คะแนน) หมายถึง มีการปฏิบัติตัว

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ ระดับปานกลาง 

          คะแนนนอยกวารอยละ 60 (33 -79 คะแนน) หมายถึง มีการปฏิบัติตัว

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ ระดับนอย 

                  5)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค ใชคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา IOC = 0.97 
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     3. ศึกษาสถานการณภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน  

         1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากร คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอ

แดงอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 1,214 คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง        

ปลานอย. 2559)  

            กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

ซ่ึงอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 400 คน คํานวณ

จากสูตรทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  (Yamane, 1973: อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ. 

2549)                

     2) การสุมตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน โดย

แบงประชากรออกเปนลําดับข้ัน ดังนี้ 

                 2.1) การแบงขนาดหมูบานเปน 3 ขนาด ไดแก  

    หมูบานขนาดเล็ก มีจํานวนประชากร 22-70 คน จํานวน 4 หมูบาน   

หมูบานขนาดกลางมีจํานวนประชากร 71-100 คน   จํานวน 3 หมูบาน 

           หมูบานขนาดใหญมีจํานวนประชากร 101คนข้ึนไป  จํานวน 5 หมูบาน 

   ทําการสุมเลือกหมูบานตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random 

sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จํานวนหมูบานในแตละขนาดรอยละ 50  ไดหมูบานตัวอยาง จํานวน 

7 หมูบาน 

          2.2)  คํานวณขนาดตัวอยางแตละหมูบาน โดยใชสูตรการเทียบสัดสวน       

ดังแสดงในสูตร 

 ขนาดกลุมตัวอยาง = 
ขนาดกลุมตัวอยาง ×ประชากรหมูบานตัวอยาง

จํานวนประชากรทั้งหมดของหมูบานตัวอยาง
   

  ไดจํานวนขนาดตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 3 

  

       2.3) ทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากใหได

เทากับกลุมตัวอยางแตละหมูบานตัวอยาง 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนขนาดตัวอยางจําแนกตามหมูบานตัวอยาง 
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หมูบานตัวอยาง หมูท่ี ประชากร(คน) กลุมตัวอยาง(คน)  

ขนาดเล็ก                                    2 49 25 

 10 40 20 

ขนาดกลาง                                 5 86 43 

 6 92 46 

ขนาดใหญ                                          3 243 120 

 7 152 75 

 9 143 71 

รวม 7 805 400 

  

        3) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

                 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน จากการทบทวนเอกสารตัวอยางและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยโดยแบงเปนท้ังหมด 2 สวน ดังนี้ 

                  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 10 ขอ 

ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานะภาพ โรคประจําตัว บุคคลท่ีอาศัยอยูในบานท้ังหมด  

ผูดูแล รายไดเฉลี่ยครอบครัว ความเพียงพอของรายได 

          สวนท่ี 2 ขอมูลดานสุขภาพ เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 2 ขอ  ไดแก ประวัติโรค

และการเจ็บปวย ภายใน 6 เดือน ใน 2 สัปดาห 

       สวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ มี 3 ดาน จํานวน 30 ขอ 

                            1) ดานสุขภาพของผูสูงอายุ จํานวน 10 ขอ  

         2) ดานการมีสวนรวมของผูสูงอายุ จํานวน 10 ขอ 
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                 3) ดานการมีหลักประกันและความม่ันคงของผูสูงอายุ จํานวน 10 ขอ  

โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด  

           คะแนน 4 หมายถึง มาก  

           คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง นอย  

   คะแนน 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 

     การแบงรัดับภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ แบงเปน 3 ระดับ การแปลผลคะแนน     

โดยพิจารณาตามเกณฑของบลูม (Bloom,1968) ดังนี้ 

       ดานท่ี 1 ดานสุขภาพมีจํานวน 10 ขอ แบงระดับภาวะพฤฒิพลัง ดังนี้    

     ระดับมาก  ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (ไดคะแนน 40-50 คะแนน)    

     ระดับปานกลาง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-79 (ไดคะแนน 30-39 คะแนน)  

               ระดับต่ํา  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 (ไดคะแนนนอยกวา 30 คะแนน) 

              ดานท่ี 2 ดานการมีสวนรวมมีจํานวน 10 ขอ   แบงระดับภาวะพฤฒิพลัง ดังนี้   

     ระดับมาก  ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (ไดคะแนน 40-50 คะแนน)    

     ระดับปานกลาง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-79 (ไดคะแนน 30-39 คะแนน)    

     ระดับต่ํา  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 (ไดคะแนนนอยกวา 30 คะแนน) 

              ดานท่ี 3  ดานการมีหลักประกันและความม่ันคงมีจํานวน 10 ขอ ระดับภาวะพฤฒิพลัง     

     ระดับมาก  ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (ไดคะแนน 40-50 คะแนน)     

     ระดับปานกลาง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-79 (ไดคะแนน 30-39 คะแนน)     

     ระดับต่ํา  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 (ไดคะแนนนอยกวา 30 คะแนน)  

             ภาวะพฤฒิพลังท้ัง 3 ดาน จํานวน 30 ขอ  แบงระดับภาวะพฤฒิพลังในภาพรวม ดังนี้     

     ระดับมาก  ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (ไดคะแนน 120-150 คะแนน)    

     ระดับปานกลาง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-79 (ไดคะแนน 90-119 คะแนน)    

     ระดับต่ํา  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 (ไดคะแนนนอยกวา 90 คะแนน) 

                          4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค ใชคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา IOC = 0. 90 

  

  3.2.1.4 นําขอมูลท่ีไดท้ังจากขอมูลมือสอง การสัมภาษณ การสนทนากลุม และ

ขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจสถานการณผูสูงอายุ สภาวะแวดลอมผูสูงอายุ ประกอบดวย ภาวะพฤฒิพลัง

ผูสูงอายุ ขอมูลดานสุขภาพ การมีสวนรวมของผูสูงอายุ การเตรียมพรอมในวัยสูงอายุ มุมมองทัศนคติ
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ของชุมชนตอผูสูงอายุ และนโยบาย ระบบบริการ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหกับผูสูงอายุ นํามาสรุป

รวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนขอมูลสําคัญตอการนําไปสูการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุใหมี

พฤฒิพลัง ในข้ันตอนตอไป  

 

 

 

 

 

 

 3.2.1 ระยะที่ 2   การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ โดยการมี

สวนรวมของชุมชนและเครือขายสุขภาพ 

   

       การพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง      

อําเภอเมือง จังสกลนคร  รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research-PAR)  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

3.2.1.1 การเลือกพ้ืนท่ีหมูบานวิจัย  

          ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีตอการพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลัง โดย 

พิจารณาจาก  

    1) ชุมชนท่ีมีชมรมผูสูงอายุและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

    2) มีความเขมแข็งในดานผูนํา และแกนนําในหมูบาน 

    3) มีเครือขายความรวมมือกับภายนอก 

    จากขอมูลการสํารวจ การลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ และสอบถามกับนายกเทศบาล

เหลาปอแดง เสนอแนะเลือก หมูบานทาวัดเหนือ หมูท่ี 3 ซ่ึงเปนหมูบานท่ีมีจุดเดน คือ มีจํานวน

ผูสูงอายุมากท่ีสุด มีประธานชมรมผูสูงอายุ มีเครือขายหลายงานเขามาจัดกิจกรรม แกนนํา อสม. มี

ความเขมแข็ง นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยใชในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา

ดําเนินการเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  

  3.2.1.2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพฤฒิพลัง โดยการมีสวนรวมของประชาชนและ

เครือขายสุขภาพหมูบานทาวัด เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ผูมีสวนรวม (participant) ในปฏิบัติการวิจัย คัดเลือกจากผูมีสวนไดสวน

เสียเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง หมูบานทาวัด เขตเทศบาลตําบลเหลา    
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ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงกลุมเปาหมายมีความยินดีเขารวมงานวิจัยตลอดระยะเวลา

ดําเนินโครงการวิจัย ไดแก  

1) ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน  

2) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 คน 

3) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลเหลาปอแดง จํานวน 2 คน 

4) ตัวแทนผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 10 คน 

5) แกนนํา อสม. จํานวน 10 คน 

6) ตัวแทนชาวบาน จํานวน 10 คน 

7) ตัวแทนครู จํานวน 2 คน 

 การดําเนินงานวิจัยโดยใชกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ Kemmis 

McTaggart และ Nixon (2014)  โดยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผน (Planning) ประกอบดวยสํารวจบริบทผูสูงอายุในชุมชนบาน

ทาวัด การเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีชุมชน วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูสูงอายุ การจัดเวทีคืน

ขอมูล ผลการศึกษาบริบทชุมชนแกประชาชนในพ้ืนท่ี และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมกันคิด       

การกําหนดเปาหมายรวมกัน การวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและออกแบบกิจกรรมท่ีสราง

พฤฒิพลังของผูสูงอายุระหวางชุมชนและเครือขายสุขภาพ ผานกระบวนการมีสวนรวมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การสรางความตระหนักเก่ียวกับสถานการณพฤฒิพลังของประชาชน และผูสูงอายุในชุมชน 

เพ่ือใหมีความรูสึกวาเปนเจาของปญหา โดยการรวมกันคิดและออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบ

สังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ตลอดจนการสะทอนผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน

ดานผูสูงอายุท้ังท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ 

    ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการ (Action) ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนารูปแบบสังคม

ผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังกับกลุมเปาหมายผูสูงอายุเปนระยะเวลา 3 เดือน 

    ข้ันท่ี 3 ข้ันติดตาม ประเมินผล (Observation) การประเมินและติดตามผลการ

ใชรูปแบบการสรางสังคมพฤฒิพลังของผูสูงอายุ โดยแบงการประเมินและติดตามเปน 2 ชวงคือ ชวงท่ี 

1 ประเมินและติดตามปญหาอุปสรรคในการนํารูปแบบสังคมพฤฒิพลังของผูสูงอายุไปใช เพ่ือนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินการใหดียิ่งข้ึน และชวงท่ี 2 ประเมินและติดตามหลังจาก

การนํารูปแบบสังคมพฤฒิพลังของผูสูงอายุไปใชครบ 3 เดือนโดยจะประเมิน 3 ประเด็นดังนี้ ไดแก  

1) ดัชนีดานสุขภาพ ประเมินจากการจําแนกกลุมผูสูงอายุจากติดบานเขาสู

กลุมติดสังคม และผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 
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2) ดัชนีการมีสวนรวม ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ ไดแก 

การเขารวมกิจกรรมในการวิจัย การเขารวมกิจกรรมในชุมชน เชน ประเพณีทางศาสนา งานบุญ เปน

ตน  

3) ดัชนีความม่ันคง ประเมินจาก มีความพึงพอใจในชีวิต มีงานอดิเรกทํา 

ไดรับการดูแลจากบุตรหลาน ชุมชน     

   ข้ันท่ี 4 ข้ันสะทอนผลขอมูลและปรับปรุง (Reflection) นําผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหจากข้ันสังเกต คืนขอมูลสูผูมีสวนรวมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการความรูในการ

ดําเนินการวงรอบท่ี 1 เพ่ือทราบถึงผลสําเร็จ ไมสําเร็จ จุดดี จุดดอย ปญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แนวทางการปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปสูการวางแผนดําเนินการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิ

พลัง ในวงรอบท่ี 2 ตอไป เม่ือไดรูปแบบแนวทางการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังท่ี

พัฒนาจนสมบูรณ ในข้ันตอนการสะทอนผลขอมูลจะจัดการความรูจากผูมีสวนรวม ผูวิจัยนําขอมูล

และประเด็นตางๆ ท่ีไดจากการนํารูปแบบการสรางสังคมพฤฒิพลังของผูสูงอายุไปใชสะทอนคืนใหกับ

ชุมชนเพ่ือให ครอบครัว ชุมชนและเครือขายไดนําแนวทางดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอผูสูงอายุ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในชุมชน สรุปปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง 

ประเมินความพึงพอใจและการมีสวนรวมของผูเขารวมการวิจัย และการจัดทํา MOU ดานการ

เสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครระหวางชุมชนและองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

 

 

 

 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 

        3.3.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ไดแก ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ การเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ และทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงมาตรฐาน 

            3.3.2  การสัมภาษณขอมูลพ้ืนฐาน การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกระบวนการกลุม ใชการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา  

            3.3.3 การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการทวนสอบขอมูลกับ

ผูใหขอมูลรายบุคคลและการทวนสอบความคิดกับผูใหขอมูลผานกระบวนการกลุม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

  การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ผูวิจัยดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ  

 ระยะท่ี 1  ศึกษาสถานการณเก่ียวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง          

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 ระยะท่ี 2  การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ

เครือขายสุขภาพ กรณีศึกษาบานทาวัดเหนือ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

 ซ่ึงไดดําเนินตามข้ันตอนใชระยะเวลาระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ผลการวิจัย ดังนี้  

 

4.1 การศึกษาสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง       

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
   

 ระยะท่ี 1 การศึกษาสถานการณผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงรูปแบบการวิจัยมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณผูบริหาร 

เจาหนาท่ี รวมท้ังขอขอมูลการดําเนินงานดานผูสูงอายุของหนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี ไดแก 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย และเทศบาลตําบลเหลาปอแดง รวมกับการศึกษา

วิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ครอบคลุมผูสูงอายุ เก่ียวกับการมีภาวะพฤฒิพลังในองคประกอบ 

3 ดาน คือ ดานสุขภาพ (health) ดานการมีสวนรวม (participation) ดานความม่ันคง (security) 

ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก (WHO) และสํารวจขอมูลในกลุมประชาชนในชุมชนท่ีเปนสภาวะ

แวดลอมการอยูอาศัยรวมกันกับผูสูงอายุ ถึงทัศนคติตอผูสูงอายุ และการเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ 

ซ่ึงผลการวิจัยนํามาสรุป ไดดังนี้ 

 4.1.1 ขอมูลสถานการณท่ัวไปของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง         

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

        จากการสัมภาษณและขอมูลจากเอกสารการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ทําการศึกษา

ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559   

        4.1.1.1 ขอมูลการสัมภาษณนายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 
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   ในดานนโยบาย และผลการดําเนินงานผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลเหลา

ปอแดง ท่ีเทศบาลรับผิดชอบดูแล ไดแก  

   1) ดานสวัสดิการ รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมสถิติ การข้ึนทะเบียน

ผูสูงอายุและผูพิการ เพ่ือจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุทุกเดือน นอกจากนี้มีการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมี

ปญหาความยากจน ไมมีผูดูแล ซ่ึงทางเทศบาลใหการดูแลชวยเหลือ คือ การสรางบานใหใน

งบประมาณหลังละ 100,000 บาท ท่ีผานมาไดดําเนินการสรางแลว 5 หลัง และในกรณีท่ีชาวบาน

หรือครอบครัวผูสูงอายุไดรับความเดือดรอน เชน ไฟไหมใหการชวยเหลือเชนกัน รวมท้ังการแกไข

ปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในผูสูงอายุ เชน โครงการวัดสายตา ตัดแวนใหกับผูสูงอายุท่ีมีปญหาทาง

สายตา เพ่ือใหสามารถมีอิสระในการใชชีวิตประจําวัน เปนตน     

   2) ดานกิจกรรมผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลเหลาปอแดงมีนโยบายให

ความสําคัญ เห็นคุณคาผูสูงอายุ กิจกรรมท่ีดําเนินการทุกป ไดแก วันสําคัญผูสูงอายุในชวงเทศกาล

สงกรานตจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัว สถานท่ีจัดท่ีเทศบาล ใหผูสูงอายุแตละหมูบานมารวมกัน พรอมท้ัง

ลูกหลานไดรดน้ําดําหัว ใชงบประมาณของเทศบาลจัด รวมท้ังมีของท่ีระลึกใหกับผูสูงอายุ ท่ีผานมา

ผูสูงอายุ ชุมชนใหความรวมมือดีมาก นอกจากนี้ทางเทศบาลไดมีการสนับสนุนการดําเนินงานของ

ผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

    3) ดานกองทุน มีการจัดต้ังกองทุนฌาปนกิจผูสูงอายุข้ึน เฉพาะสมาชิก

ผูสูงอายุ จัดตั้งมาแลว 10 ป จัดเก็บศพละ 20 บาท และทางเทศบาลตําบลเหลาปอแดงมีงบประมาณ

มอบเงินชวยเหลือครอบครัวศพละ 2,300 บาท   

   4)   ดานการดูแลระยะยาว มีการเยี่ยมบาน มอบสิ่งของใหกับผูสูงอายุติด

เตียง หรือเจ็บปวยเรื้อรัง เพ่ือใหกําลังใจ งบประมาณสิ่งของเยี่ยมมีท้ังงบประมาณจากเทศบาลตําบล

เหลาปอแดง และเครือขายภายนอก เชน มูลนิธิหลวงปูแบน 

       5)  ดานอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต ดานการสงเสริมอาชีพท่ีผานมายัง

ไมมี แตดานการเรียนรู มีแผนการจัดทํามหาวิทยาลัยผูสูงอายุ หรือท่ีเรียกวาโรงเรียนผูสูงอายุ รวมกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลานอย จัดข้ึนเดือนละครั้งเพ่ือใหผูสูงอายุมาพบปะแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารในกลุม ซ่ึงทางเทศบาลใชงบในสวนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

ในการเบิกจายคาวิทยากร แพลนจัดทําข้ึนในป 2560   

   6) ดานการสนับสนุนจากเครือขายภายนอก ทางเทศบาลตําบลเหลาปอ

แดงมีเครือขายกับหนวยงานภายนอก ไดแก มูลนิธิหลวงปูแบน ซ่ึงขณะนี้ไดใหงบประมาณในการปรับ

สภาพแวดลอม คือ ทําถนนรอบหนองหาร การสรางสถานท่ีปฏิบัติธรรม สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

จัดกิจกรรมการปนจักรยาน และเครือขายมูลนิธิอ่ืน ๆ ในการขอรับการสนับสนุนชวยเหลือผูสูงอายุ 

ชาวบานท่ีไดรับความเดือนรอน เชน ไฟไหม น้ําทวม สรางบานใหในผูท่ียากจน เปนตน   
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  4.1.1.2 ขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลานอย   

                                1) ดานระบบบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลา

นอย ดําเนินการตามนโยบายในเรื่องของการดูแลผูสูงอายุตอเนื่อง (long term care)  ปรับระบบ

บริการเชิงรุก โดยจัดใหมีการออกติดตามภาวะสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรังทุกเดือน ระบุวันท่ีตาม

เลขท่ีหมูบาน เชน หมูท่ี 3 ออกบริการสุขภาพทุกวันท่ี 3 ของเดือน การบริการสุขภาพท่ีจัดให ไดแก      

การตรวจวัดน้ําตาลในเลือด การประเมินวัดความดันโลหิต การประเมินภาวะเสี่ยงตามจราจรปงปอง 

7 สี และใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ท่ีผานมาสวนใหญมีเฉพาะผูปวยเรื้อรัง กลุมอ่ืนไมไดมารวม

ประเมินสุขภาพ นอกจากนี้ไดมอบหมาย ใหอสม. ดําเนินการคัดกรองแบงกลุมผูสูงอายุ 3 กลุม ไดแก  

                              กลุมติดสังคม คือ  ผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได พ่ึงพาตนเองได 

                              กลุมผูสูงอายุติดบาน คือ ผูสูงอายุมีขอจํากัดดานรางกายหรือสภาวะของโรค 

ชวยเหลือตนเองได แตออกนอกบานลําบาก เชน ปวดขา ตามัว เปนตน  

                              กลุมผูสูงอายุติดเตียง คือ ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไดนอย ตองไดรับความ

ชวยเหลือจากญาติ มีภาวะเจ็บปวย นอนติดเตียง  

     เพ่ือดําเนินการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค เฝาระวัง การประเมินความพิการและฟนฟู

สภาพ รวมท้ังการติดตามเยี่ยมบานในกลุมผูสูงอายุติดเตียง เปนตน     

   2) ดานโครงการหรือกิจกรรม ในการบริหารงาน แบงบทบาทหนาท่ีในสวน

ท่ีเปนงานพยาบาล เนนงานการดูแลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยโรคเรื้อรัง เปนการดูแลในชุมชน ผูสูงอายุท่ีติด

บานติดเตียงซ่ึงขอมูลมีจํานวน 37 คน ท่ีตองดูแล รวมกับกับผูดูแลผูสูงอายุ (care giver) สวนใน

ผูสูงอายุท่ีติดสังคมเนนงานสรางเสริมสุขภาพ กิจกรรมท่ีจัดตอเนื่องไดแก การรณรงคเดิน วิ่ง ปน

จักรยาน ท่ีจัดทุกเดือน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนใหแตละหมูบานเปนเจาภาพ แตละกิจกรรมมี

รางวัลจูงใจใหผูสูงอายุและชาวบานเขารวม ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ประสบความสําเร็จและมีการ

ดําเนินตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

   3) ดานการสงเสริมการเรียนรูผูสูงอายุ มีโครงการมหาวิทยาลัยผูสูงอายุ มี

แผนจัดในป 2560 โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีแนวคิด กลาววา “ผูสูงอายุมี

ความรูและประสบการณเปนทุนอยูแลว เนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนในจุดเดน ๆ ท่ีผูสูงอายุมี    ดังนั้น

จึงไมเนนสอน เปลี่ยนจากโรงเรียนผูสูงอายุเปนมหาวิทยาลัยผูสูงอายุ” ซ่ึงงบประมาณไดรับการ

สนับสนุนจากเทศบาลตําบลเหลาปอแดง กิจกรรมท่ีจัดมีท้ังการแลกเปลี่ยนความรูจากวิทยากร

ภายนอก การแลกเปลี่ยนในกลุมผูสูงอายุดวยกันเอง และกิจกรรมสันทนาการ การรวมรับประทาน

อาหารดวยกัน  

   4) ดานชมรมผูสูงอายุ ท่ีผานมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง

ปลานอย ผลักดันใหแตละหมูบานมีชมรมผูสูงอายุ แตผลจากการดําเนินท่ีผานมา มีการเคลื่อนไหวชา 
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ขาดการมีสวนรวม แตไดมีการเขาไปสงเสริมสนับสนุนชมรมผูสูงอายุในบางหมูบานท่ีมีความพรอม

และใหความรวมมือ เชน หมูบานทาวัด ซ่ึงมีนายพูลสวัสดิ์ มูลตองคะ  เปนข าราชการบํานาญ 

ขาราชการครู และเปนปราชญชาวบาน ท่ีผูสูงอายุและคนในชุมชนใหความเคารพนับถือ เปนประธาน

ชมรมผูสูงอายุ  

   5) ดานการสนับสนุนจากเครือขายภายนอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหนองปลานอย มีการทํางานรวมกับเครือขายท้ังภายในและภายนอก ภายในไดแก เทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง ชมรมผูสูงอายุ โรงเรียน อสม. วัด ซ่ึงไดรับความรวมมือดีมากจากทุกฝาย          

สวนเครือขายภายนอก ไดแก  

   - การศึกษานอกโรงเรียน ในดานวิทยากรมหาวิทยาลัยผูสูงอายุ ซ่ึงเนน

การศึกษานอกหลกัสูตร  

   - กลุมวิสาหกิจชุมชน เนนอาชีพสรางรายได แตเนนกลุมเปาหมายวัย

ทํางาน ไมเนนกลุมผูสูงอายุ  

   - สภากาชาดจังหวัดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ใหความ

ชวยเหลือในดานอุปกรณ เชน รถเข็น ในผูสูงอายุท่ีพิการ และดอยโอกาส 

   - สหกรณการเกษตร สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได  

   - สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหความชวยเหลือใน

ผูสูงอายุท่ีดอยโอกาส โดยมีอาสมัครแตละหมูบานในการสํารวจผูสูงอายุท่ีดอยโอกาส และใหเงินคา

จัดการศพ ๆ ละ 2,000 บาท  

  6) เทคนิคและวิธีการท่ีใชเพ่ือใหชุมชน ผูสูงอายุเขามามีสวนรวม ซ่ึงในการ

ดําเนินงานในชุมชน เทคนิคท่ีใชหลากหลาย ไดแก 

           - กลุมผูสูงอายุ ใช อสม. เขาไปพุดคุย ทําความเขาใจและเชิญชวนเขารวม

กิจกรรม 

          - ประชาชน บุตรหลาน ในกิจกรรมวันสําคัญชวนบุตรหลานเขารวม

กิจกรรม หรือสังเกตการณ  

   - การใชเครือขายใหเขามามีสวนรวม เชน ในผูสูงอายุกลุมติดเตียง ใหเพ่ือน

บาน อสม. และผูสูงอายุกลุมติดสังคมไปเยี่ยมเยือน   

   - การหาจุดท่ีทําใหคิดชวยตนเอง พ่ึงตนเอง เชน เคยทําประชาคมหมูบาน 

ชาวบานบอกมีปญหาขยะหนาบานเนาเหม็น ตองพูดชี้จุดใหเห็นถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากตัวเคา

เอง ไมแยกขยะ ไมไดเกิดจากเทศบาลหรือจากคนอ่ืน ดังนั้น การแกปญหาตองเริ่มจากตัวเคาเอง     

เปนตน 



44 
 

   สรุป ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเหลาปอ

แดง พบวามีการดําเนินงานดานผูสูงอายุตอเนื่อง ครอบคลุมดานสวัสดิการ การชวยเหลือผูสูงอายุท่ี

ดอยโอกาส การจัดตั้งกองทุนกลุมผูสูงอายุ  สงเสริมการเห็นคุณคาผูสูงอายุ ดานสุขภาพครอบคลุมทุก

กลุมผูสูงอายุ คือ กลุมติดสังคม ติดบาน และติดเตียง โดยมีเครือขาย ผูนํา อสม. ชุมชนเขามามีสวน

รวม ปรับระบบบริการเชิงรุก และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงเปนตนทุนท่ีดีตอการพัฒนาตอยอด 

แตกิจกรรมหรือการดําเนินการยังไมครอบคลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี และขาดการสงเสริมดานอาชีพหรือ

กิจกรรมยามวางใหกับผูสูงอายุ รวมท้ังการนําเยาวชนเขามามีสวนรวม  

  4.1.1.3 ขอมูลสถานการณท่ัวไปของผูสูงอายุ จากการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 

research) ดําเนินการวิจัยในชวงเดือนมกราคม 2560 – เดือนมีนาคม 2560 

   ขอมูลสถานการณเชิงสํารวจครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจครอบคลุมในกลุม

ผูสูงอายุ และสภาวะแวดลอมท่ีผูสูงอาศัยอยูในชุมชน คือ กลุมประชาชนท่ัวไป (15 – 59 ป) ดานการ

เตรียมพรอม ตระหนัก และทัศนคติตอผูสูงอายุ วาเปนอยางไร ตอการนําสะทอนขอมูลกลับคืนสู

ชุมชน และเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลัง ผลการวิจัยแบงตามวัตถุประสงคยอย 

ดังนี้   

1) ศึกษาทัศนคติตอผูสู งอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล        

เหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

2) ศึกษาการเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลา

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

3) ศึกษาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยนําเสนอในแตละประเด็น ดังนี้ 

 

 1. ทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

    1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

    ศึกษาในกลุมตัวอยางอายุ 50 – 59 ป จํานวน 376 คน ผลการวิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง       

จังหวัดสกลนคร       (n=376)  

ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 

1.เพศ   

     ชาย 182 48.4 
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  ตารางท่ี 12  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 51.6 

อยูในชวงอายุ 48-59 ป รอยละ 44.8 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.2 ในครอบครัวไมมีผูสูงอายุ

อาศัยอยูดวย รอยละ 56.4  และมีสถานภาพสมรส รอยละ 61.2 

 

 

 

     1.2 ทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุ ของกลุมตัวอยาง (n=376) 

 ระดับทัศนคติ 

     หญิง 194 51.6 

2.อาย ุ   

      15-25  56 14.9 

      26-36  66 17.6 

      37-47  97 22.7 

      48-59 

Min = 15 Mix = 59 x̄ = 41.42 S.D. = 12.8 

157 44.8 

3.ศาสนา   

     พุทธ 373 99.2 

     คริสต    3  0.8 

4. ครอบครัวมีบุคคลที่อายุ 60 ปข้ึนไป   

       ไมมี 212 56.4 

        มี 164 43.6 

5. สถานภาพสมรส  

      โสด 

      สมรส 

     หมาย 

     อยาราง 

     แยกกันอยู 

 

 

126 

230 

13 

4 

3 

 

33.5 

61.2 

3.4 

1.1 

0.8 
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ขอคําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

เห็นดวย

(รอยละ) 

ไมแน 

ใจ 

(รอยละ) 

ไมเห็น

ดวย

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

ดานรางกาย 

1. ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมี

สุขภาพออนแอ 

 

118 

(31.4) 

 

127 

(33.8) 

 

29 

(7.7) 

 

69 

(18.4) 

 

33 

(8.7) 

2. ผูสูงอายุมีผิวหนังเหี่ยว

ยน นารังเกียจ 

3. การท่ีผูสูงอายุมีภาวะ

หลงลืมเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกาย 

14 

(3.7) 

44 

(11.7) 

65 

(17.3) 

 

219 

(58.2) 

33 

(8.8) 

 

54 

(14.4) 

150 

(39.9) 

 

42 

(11.2) 

114 

(30.3) 

 

17 

(4.5) 

4. เม่ือมีอายุ 60 ปข้ึนไป

จะมีผมสีขาว  หงอก เปน

เรื่องธรรมชาติ 

42 

(11.2) 

242 

(64.4) 

43 

(11.4) 

34 

(9.0) 

15 

(4.0) 

5. คิดวาผูสูงอายุ

ชวยเหลือตนเองไมได ตอง

พึงพาบุตรหลาน 

64 

(17.0) 

210 

(55.8) 

50 

(13.3) 

48 

(12.8) 

4 

(1.1) 

6. เม่ืออายุมากข้ึน

ผูสูงอายุยอมมีการ

เคลื่อนไหวท่ีลําบาก 

59 

(15.7) 

269 

(71.5) 

16 

(4.3) 

29 

(7.7) 

3 

(0.8) 

ดานจิตใจอารมณ 

7. ผูสูงอายุมักมีอารมณ

แปรปรวนเชน โกรธงาย 

 

77 

(20.5) 

 

189 

(50.3) 

 

35 

(9.3) 

 

74 

(19.7) 

 

1 

(0.3) 

8. ผูสูงอายุข้ีบน 

 

74 

(19.7) 

189 

(50.3) 

31 

(8.2) 

71 

(18.9) 

2 

(0.5) 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุ ดานรางกาย ของกลุมตัวอยาง (n=376) 

                 (ตอ) 

 

ขอคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

เห็นดวย

(รอยละ) 

ไมแน 

ใจ 

(รอยละ) 

ไมเห็น

ดวย  

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

9.ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ี

เครงครัด เจาระเบียบ 

64 

(17.0) 

176 

(46.8) 

97 

(25.8) 

38 

(10.1) 

1 

(0.3) 

10.ผูสูงอายุมีจิตใจสงบ 

ชอบเขาวัดทําบุญ 

57 

(15.2) 

228 

(60.6) 

35 

(9.3) 

50 

(13.3) 

6 

(1.6) 

11.ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ี

เห็นคุณคาในตัวเองสูง 

57 

(15.2) 

250 

(66.4) 

45 

(12.0) 

19 

(5.1) 

5 

(1.3) 

12.ผูสูงอายุมีความเมตตา 

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

59 

(15.7) 

239 

(63.5) 

55 

(14.6) 

19 

(5.1) 

4 

(1.1) 

13.ผูสูงอายุมักจะคิดวา

ตนเองถูกเสมอ 

22 

(5.9) 

165 

(43.8) 

55 

(14.6) 

118 

(31.4) 

16 

(4.3) 

14.ผูสูงอายุมักจะคิดวา

ตนเองถูกเสมอ 

22 

(5.9) 

165 

(43.8) 

55 

(14.6) 

118 

(31.4) 

16 

(4.3) 

15.ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมี

ความอดทนสูง 

102 

(27.1) 

203 

(54.0) 

33 

(8.8) 

36 

(9.6) 

2 

(0.5) 

ดานสังคม 

16.ผูสูงอายุเปนผูสืบสาน

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

 

83 

(22.1) 

 

265 

(70.4) 

 

19 

(5.1) 

 

9 

(2.4) 

 

0 

(0.0) 

17. ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ี

ควรไดรับการดูแลเอาใจใส 

92 

(24.5) 

259 

(68.8) 

19 

(5.1) 

6 

(1.6) 

0 

(0.0) 

18.ผูสูงอายุเปนผูนํา 

  ทางศาสนาของชุมชน 

82 

(21.8) 

272 

(72.3) 

19 

(5.1) 

2 

(0.5) 

1 

(0.3) 

19.ผูสูงอายุเปนภาระของ 58 138 32 121 27 
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คนในครอบครัว (15.4) (36.7) (8.5) (32.2) (7.2) 

20. ผูสูงอายุเปนภาระของ

สังคม 

54 

(14.4) 

170 

(45.2) 

25 

(6.6) 

107 

(28.5) 

20 

(5.3) 

      

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุ ดานรางกาย ของกลุมตัวอยาง (n=376) 

                 (ตอ) 

 

ขอคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

เห็นดวย

(รอยละ) 

ไมแน 

ใจ 

(รอยละ) 

ไมเห็น

ดวย  

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

21.ผูสูงอายุเปนผูมี

ประสบการณและเปน

ประโยชนแกสังคมได 

73 

(19.4) 

243 

(64.5) 

29 

(7.7) 

26 

(6.9) 

5 

(1.5) 

22.ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ี

นาเบื่อ 

67 

(17.8) 

161 

(42.8) 

51 

(13.6) 

83 

(22.1) 

14 

(3.7) 

23.ผูสูงอายุเปนมิตรกับ

บุคคลอ่ืนๆ 

51 

(13.6) 

274 

(72.8) 

34 

(9.0) 

16 

(4.3) 

1 

(0.3) 

24.เม่ือทานมีปญหาหรือ

เรื่องไมสบายใจ ทานจะ

ปรึกษาผูสูงอายุหรือผู

อาวุโส 

54 

(14.4) 

285 

(75.8) 

32 

(8.5) 

5 

(1.3) 

0 

(0.0) 

25.ผูสูงอายุเรียนรูสิ่ง

ใหมๆไดยาก 

87 

(23.1) 

173 

(46.0) 

30 

(8.0) 

79 

(21.0) 

7 

(1.9) 

26.ผูสูงอายุลาสมัย ตาม

เทคโนโลยีไมทัน 

41 

(10.9) 

171 

(45.4) 

57 

(15.2) 

91 

(24.2) 

16 

(4.3) 

27.ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ี

ควรเคารพนับถือ 

87 

(23.1) 

235 

(62.5) 

18 

(4.8) 

35 

(9.3) 

1 

(0.3) 

ดานเศรษฐกิจ 

28. ผูสูงอายุไมสามารถ

ทํางานหาเงินเลี้ยงตนเอง

ได 

 

84 

(22.3) 

 

205 

(54.5) 

 

38 

(10.1) 

 

45 

(12.0) 

 

4 

(1.1) 
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29.ผูสูงอายุรูคุณคาของ

เงินท่ีไดมาอยางลําบาก 

97 

(25.8) 

267 

(71.0) 

9 

(2.4) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

30.ผูสูงอายุใชเงินอยาง

ประหยัด 

138 

(36.7) 

217 

(57.7) 

16 

(4.3) 

5 

(1.3) 

0 

(0.0) 

31.ผูสูงอายุสามารถเปนท่ี

พ่ึงใหกับลูกหลานดาน

การเงินได 

120 

(31.9) 

225 

(59.8) 

27 

(7.2) 

3 

(0.8) 

1 

(0.3) 

      

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของทัศนคติท่ีมีตอผูสูงอายุ ดานรางกาย ของกลุมตัวอยาง (n=376) 

                 (ตอ) 

 

ขอคําถาม 

ระดับทัศนคติ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

เห็นดวย

(รอยละ) 

ไมแน 

ใจ 

(รอยละ) 

ไมเห็น

ดวย  

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(รอยละ) 

32.รายไดหลักของ

ผูสูงอายุจะไดมาจากบุตร

หลาน 

66 

(17.6) 

272 

(72.3) 

28 

(7.4) 

9 

(2.4) 

1 

(0.3) 

33. ผูสูงอายุมีการ

วางแผนในการใชเงิน 

58 

(15.4) 

289 

(76.9) 

27 

(7.2) 

2 

(0.5) 

0 

(0.0) 

 

 ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานรางกายเห็นดวยอยางยิ่งมากท่ีสุด

ในขอ ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพออนแอรอยละ 31.4 และเห็นดวยมากท่ีสุดในขอเม่ืออายุมากข้ึน

ผูสูงอายุยอมมีการเคลื่อนไหวท่ีลําบากรอยละ 71.5 ดานจิตใจและอารมณ ขอคําถามเชิงลบท่ีเห็นดวย

และเห็นดวยอยางยิ่งคือ ผูสูงอายุข้ีบน และผูสูงอายุมักมีอารมณแปรปรวน เชน โกรธงาย รอยละ 

72.4 และรอยละ 70.8 ขอคําถามเชิงบวก ท่ีเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งมากท่ีสุด คือ ผูสูงอายุเปน

บุคคลท่ีมีความอดทนสูง รอยละ 81.1 ดานสังคมขอคําถามเชิงบวกท่ีเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง

มากท่ีสุด คือ ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีควรไดรับการดูแลเอาใจใส รอยละ 93.3 ขอคําถามเชิงลบ ท่ีเห็น

ดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง คือ ผูสูงอายุเรียนรูสิ่งใหมๆไดยาก รอยละ 69.1 ดานเศรษฐกิจขอคําถาม

เชิงบวกท่ีเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง คือ ผูสูงอายุใชเงินอยางประหยัด รอยละ 94.4 ขอคําถามเชิง

ลบท่ีเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งคือ ผูสูงอายุไมสามารถทํางานหาเงินเลี้ยงตนเองได รอยละ 76.8 
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 2. การเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

       2.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง อายุ 50 – 59 ป 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=296)   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1.เพศ 

   - เพศชาย 

   - เพศหญิง 

 

125 

171 

 

42.2 

57.8 

2. อาย ุ

   - 50 - 54 ป  

   - 70 -79 ป 

   𝐱� = 54.8 ป S.D. = 2.7 ป Min=50 Max=59 

 

133 

163 

 

 

44.9 

55.1 

   

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=296) (ตอ)   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

   - ประถมศึกษา 

   - มัธยมศึกษา 

 

236 

40 

 

79.7 

13.5 

4. สถานภาพ 

    - โสด 

    - สมรส 

    - หยาราง 

    - หมาย 

    - แยกกันอยู 

 

11 

251 

12 

20 

2 

 

3.7 

84.8 

4.1 

6.7 

0.7 

5. รายได 

   - ต่ํากวา 5,000 บาท 

   - 5,000 – 10,000 บาท 

   - 10,001 -15,000 บาท 

   - 15,001 บาทข้ึนไป 

𝐱� = 5,671 บาท S.D. = 3,771.8  

 

166 

114 

9 

7 

 

56.1 

38.5 

3.0 

2.4 

6. ท่ีอยูอาศัย 

   - บานตนเอง 

 

292 

  

98.6 
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   - บานเชา 

   - อาศัยอยูกับญาติ 

 2 

 2 

0.7 

0.7 

7. จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน 

   - ไมมี 

   - มี 1 คน 

   - มี 2 คน 

   - มี 3 คน 

 

292 

40 

5 

4 

 

84.1 

13.5 

1.7 

0.7 

8. โรคประจําตัว 

    - มี 

    - ไมมี 

 

94 

202 

 

31.8 

68.2 

9. การมีเงินออม 

   - มีเงินออม 

   - ไมมีเงินออม 

 

168 

128 

 

56.8 

43.2 

10. การทําประกันชีวิต 

   - มี 

   - ไมมี 

 

186 

110 

 

62.8 

37.2 

   จากตารางท่ี 6 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 57.8 อายุเฉลี่ย 54.8 ป ระดับ

การศึกษาประถมศึกษารอยละ 79.7 สถานภาพสมรสรอยละ 84.8 รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท

รอยละ 53.7 ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 68.2 อาศัยอยูบานตนเองรอยละ 98.6 ในครอบครัวมี

ผูสูงอายุจํานวน 1 คน รอยละ 13.5 มีเงินออมรอยละ 56.8 และทําประกันชีวิตรอยละ 62.8 

 

   2.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง  (n=296) 

 ระดับการปฏิบัติ 

 เปนประจํา บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยเลย 

ขอความ จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ดานรางกาย     

1. การหาความรู ขอมูลขาวสารจากหนังสือ   

วิทยุ โทรทัศนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของ

รางกายเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ 

45 

(15.2) 

106 

(35.8) 

122 

(41.2) 

23 

(7.8) 
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2. การหาความรูเก่ียวกับการชะลอวัย เชน 

การออกกําลังกาย การฝกจิตใจ 

37 

(12.5) 

91 

(30.8) 

138 

(46.6) 

30 

(10.1) 

3. ในแตละวันรับประทานอาหารครบ 5 หมู 

ลดอาหารจําพวกแปงและไขมัน เนนโปรตีน

จากเนื้อปลา เนื้อสัตวไมติดมัน 

66 

(22.3) 

86 

(29.0) 

138 

(47.3) 

4 

(1.4) 

4.รับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง เชน 

ปลาเล็กปลานอย นม ผักใบเขียว  

63 

(21.3) 

105 

(35.5) 

127 

(42.9) 

1 

(0.3) 

5. ลดอาหารหวาน มัน เค็ม 39 

(13.2) 

84 

(28.4) 

165 

(55.7) 

8 

(2.7) 

6. ดื่มน้ําวันละ 8 แกวข้ึนไป หรือจํากัดตาม

แพทยสั่งในคนท่ีมีโรคประจําตัว 

143 

(48.3) 

57 

(22.6) 

59 

(19.9) 

27 

(9.1) 

7. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีแอลกอฮอล ชา กาแฟ 57 

(19.2) 

50 

(16.9) 

137 

(46.3) 

52 

(17.6) 

8. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ สัปดาหละ 3-5

ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เชน การเดิน การวิ่ง ปน

จักรจาน เปนตน 

93 

(31.4) 

60 

(20.3) 

104 

(35.1) 

39 

(13.2) 

9. การสังเกตอาการผิดปกติของตนเองและ

พบแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุขเม่ือ

ผิดปกติ 

 

69 

(23.3) 

105 

(35.5) 

99 

(33.4) 

23 

(7.8) 

  ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง  
(n=296) (ตอ) 

 ระดับการปฏิบัติ 

 เปนประจํา บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยเลย 

ขอความ จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

10. เม่ือเจ็บปวยเขารับการรักษาสถานบริการ

ใกลบาน  

88 

(29.7) 

107 

(36.2) 

96 

(32.4) 

5 

(1.7) 

11. เขารับการตรวจสุขภาพประจําป 51 

(17.2) 

52 

(17.6) 

127 

(42.9) 

66 

(22.3) 

12. การตรวจสุขภาพฟนดวยตนเอง 30 60 144 62 
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(10.1) (20.3) (48.7) (20.9) 

ดานจิตใจและสังคม 

14. การมองโลกในแงดี 

 

69 

(23.3) 

 

139 

(47.1) 

 

84 

(28.4) 

 

4 

(1.4) 

15. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย

และทําใจยอมรับเม่ือเกิดการสูญเสียญาติพ่ี

นองหรือคนรัก 

77 

(26.0) 

113 

(38.2) 

99 

(33.4) 

7 

(2.4) 

16. การหาเวลาวางทํากิจกรรมรวมกันใน

ครอบครัว เชน ไปเท่ียว เยี่ยมญาติ 

50 

(16.9) 

70 

(23.6) 

146 

(49.3) 

30 

(10.1) 

17. การพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบาน 138 

(46.6) 

103 

(34.9) 

54 

(18.2) 

1 

(0.3) 

18. การเขารวมกิจกรรมในชุมชน เชน งาน

บุญ งานบวช งานศพ 

144 

(48.6) 

79 

(26.7) 

73 

(24.7) 

0 

(0) 

19. การใหความชวยเหลือเพ่ือนบานเม่ือ

เดือดรอน  

90 

(30.4) 

81 

(27.4) 

119 

(40.2) 

6 

(2.0) 

20. การมีสวนรวมชวยพัฒนาหมูบาน  118 

(39.9) 

75 

(25.3) 

98 

(33.1) 

5 

(1.7) 

ดานทรัพยสินเงินทอง 

21. การประเมินรายรับรายจายใหเพียงพอใน

ชีวิตประจําวันและในอนาคต 

 

62 

(20.9) 

 

73 

(24.7) 

 

125 

(42.2) 

 

36 

(12.2) 

22. การวางแผนใชเงินเม่ือเจ็บปวยหรือเขาสู

วัยสูงอายุ 

58 

(19.6) 

112 

(37.8) 

93 

(31.4) 

33 

(11.2) 

23. การวางแผนแบงทรัพยสินใหแกลูกหลาน

ในอนาคต 

44 

(14.9) 

81 

(27.4) 

97 

(32.7) 

74 

(25.0) 

  ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง  
(n=296) (ตอ) 

 ระดับการปฏิบัติ 

 เปนประจํา บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยเลย 

ขอความ จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

24. การทําประกันชีวิต ประกันภัยไวเพ่ือ 108 65 53 70 
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ความปลอดภัยในชีวิตของทานและครอบครัว (36.5) (22.0) (17.9) (23.6) 

25. การหาความรูเก่ียวกับอาชีพเสริมสําหรับ

ตนเองเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ 

43 

(14.5) 

111 

(37.5) 

79 

(26.7) 

63 

(21.3) 

ดานท่ีอยูอาศัย     

26. การสํารวจบานเม่ือพบจุดชํารุดจะทําการ

ซอมแซมปรับปรุง เพ่ือความปลอดภัย 

127 

(42.9) 

90 

(30.4) 

76 

(25.7) 

3 

(1.0) 

27. การวางแผนใหบุตรหลานปลูกสรางบาน

ใกลบานตนเอง 

75 

(25.3) 

103 

(34.9) 

85 

(28.7) 

33 

(11.1) 

28. การวางแผนเลือกบุตรหลานท่ีทานจะ

อาศัยอยูดวยเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ 

54 

(18.2) 

97 

(32.8) 

98 

(33.1) 

47 

(15.9) 

ดานกิจกรรมการใชเวลาวาง 

29. การหาความรูเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตรงกับ

ความสนใจตนเองและเหมาะสมกับวัยตนเอง 

 

91 

(30.8) 

 

70 

(23.6) 

 

93 

(31.4) 

 

42 

(14.2) 

30. การเขารวมในชมรมตางๆ เชน ชมรม

ผูสูงอายุ กลุมทางศาสนา เปนตน 

68 

(23.0) 

54 

(18.2) 

117 

(39.5) 

57 

(19.3) 

31. กิจกรรมท่ีทําในยามวางและคาดวาจะทํา

ตอไปเม่ือเปนผูสูงอายุ 

113 

(38.2) 

67 

(22.6) 

74 

(25.0) 

42 

(14.2) 

32. การวางแผนทองเท่ียวสถานท่ีตางๆ เชน 

วัด พิพิธภัณฑ เปนตน  

65 

(22.0) 

52 

(17.6) 

125 

(42.2) 

54 

(18.2) 

33. การพบปะสังสรรคกับเพ่ือนวัยเดียวกัน

ตามโอกาสพิเศษ เชน งานบุญ งานเลี้ยงรุน 

134 

(45.3) 

68 

(23) 

88 

(29.7) 

6 

(2.0) 

 

  

 ตารางท่ี 7 พบวามีการเตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุดานรางกายปฏิบัติเปนประจํามาก

ท่ีสุดคือ การดื่มน้ําวันละ 8 แกวข้ึนไป รอยละ 48.3 และขอท่ีไมเคยปฏิบัติเลย คือ การพบทันตแพทย

ทุก 6 เดือน รอยละ37.2 ดานจิตใจ ขอท่ีมีการปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุด คือ การเขารวมกิจกรรมใน

ชุมชน รอยละ 48.6 และขอท่ีไมเคยปฏิบัติเลยการหาเวลาวางทํากิจกรรมกับครอบครัว รอยละ 10.1 

ดานทรัพยสินเงินทอง ขอท่ีปฏิบัติเปนประจํามาท่ีสุดคือ การทําประกันชีวิต ประกันภัยเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตรอยละ 36.5 และขอท่ีไมเคยปฏิบัติเลย คือ การวางแผนแบงทรัพยสินใหลูกหลานใน

อนาคต รอยละ 25.0 ดานท่ีอยูอาศัย ขอท่ีปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุดคือ การสํารวจบานเม่ือพบจุด

ชํารุดจะทําการซอมแซมปรับปรุง เพ่ือความปลอดภัย รอยละ 42.9  และขอท่ีไมเคยปฏิบัติเลยคือ 
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การวางแผนเลือกบุตรหลานท่ีทานจะอาศัยอยูดวยเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ รอยละ 15.9 และดานกิจกรรม

การใชเวลาวางพบวา ขอท่ีปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุดคือ การพบปะสังสรรคกับเพ่ือนวัยเดียวกันตาม

โอกาสพิเศษ เชน งานบุญ งานเลี้ยงรุนรอยละ 45.3  และขอท่ีไมเคยปฏิบัติเลยคือ การเขารวมใน

ชมรมตางๆ เชน ชมรมผูสูงอายุ กลุมทางศาสนา รอยละ 19.3  

 

 2.3 ระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 8 คาความถ่ีและรอยละ ระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมตัวอยาง 

(n=296) 

ระดับการเตรียมความพรอม จํานวน รอยละ 

      สูง 63 21.3 

   ปานกลาง 140 47.3 

      ต่ํา 93 31.4 

𝐱� = 88.7 S.D. = 19.4   

 ตารางท่ี 8 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการเตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุใน

ระดับปานกลางรอยละ 47.3  

 

 3. ศึกษาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

 

      3.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=400) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1.เพศ 

   - เพศชาย 

   - เพศหญิง 

 

168 

232 

 

42.0 

58.0 

2. อาย ุ

   - 60 -69 ป  

   - 70 -79 ป 

   - 80 ปข้ึนไป 

𝐱� = 69 ป S.D. = 7.05 ป Min=60 Max=96 

 

 

242 

124 

 34 

 

60.5 

31.0 

  8.5 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=400) (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

    - ไมไดเรียนหนังสือ 

    - ประถมศึกษา 

    - มัธยมศึกษา 

    - อนุปริญญา/ปวส. 

    - ปริญญาตรี 

    - ปริญญาโท 

 

15 

366 

13 

 3 

2 

1 

 

3.7 

91.5 

3.3 

0.7 

0.5 

0.3 

5. โรคประจําตัว 

    - ไมมี 

    - มี 

 

260 

140 

 

65.0 

35.0 

6. ผูดูแล 

    - มี 

    - ไมมี 

 

291 

109 

 

72.8 

27.2 

7. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว 

   - นอยกวา 3,000 บาท 

   - 3,000 บาท – 5,000 บาท 

   - มากกวา 5,000 บาท 

 

209 

93 

98 

 

52.3 

23.3 

24.4 

8. ความเพียงพอของรายได 

   - รายไดพอดีกับรายจาย 

   - รายไดไมเพียงพอ 

   - มีเงินเก็บ 

   - เปนหนี้สิน 

 

205 

152 

33 

10 

 

51.2 

38.0 

8.3 

2.5 

  

 ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.0 อายุอยูในชวง 

60-69 ป รอยละ 60.5 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 91.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 59.3     

มีโรคประจําตัว รอยละ 35.0 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวนอยกวา 3,000 บาทตอเดือน สวนใหญ

รายไดพอดีกับรายจาย รอยละ 51.2 
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      3.2 ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร  

     3.2.1 ภาวะพฤฒิพลังดานสุขภาพ 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละภาวะพฤฒิพลังดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง (n=400) 

ขอความ  

ดานสุขภาพ   

คะแนน  

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทานสามารถเดินทางไปสถานท่ีตางๆไดดวย

ตนเอง  

69 

(17.3) 

136 

(34.0) 

152 

(38.0) 

32 

(8.0) 

11 

(2.7) 

2. ทานมีกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน เชน  

ปลูกผัก ทําสวน ทํางานบาน 

31 

(7.8) 

115 

(27.9) 

193 

(48.8) 

38 

(9.6) 

23 

(5.9) 

3. ทานนอนหลับพักผอนเพียงพออยางนอย 6-8 

ชั่วโมง 

22 

(5.5) 

191 

(47.8) 

152 

(38.0) 

31 

(7.7) 

4 

(1.0) 

4. ทานมีกิจกรรมออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เชน 

เดิน วิ่ง เลนโยคะ การบริหารรางกาย 

6 

(1.5) 

104 

(27.0) 

192 

(49.4) 

73 

(14.8) 

25 

(7.3) 

5. ทานแสวงหาความรูดานสุขภาพจากการฟง

วิทยุ อานหนังสือ  

10 

(2.5) 

95 

(23.8) 

221 

(55.3) 

57 

(14.2) 

17 

(4.2) 

6. ทานกินอาหารท่ีหลากหลายไมซํ้าจําเจ 15 

(3.8) 

129 

(32.3) 

221 

(55.3) 

29 

(7.2) 

6 

(1.4) 

7. ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมู และลด

หวาน มัน เค็ม   

20 

(5.0) 

145 

(36.3) 

196 

(49.0) 

39 

(9.7) 

0 

(0.0) 

8. ทานเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ

รางกายตามวัย 

31 

(7.8) 

155 

(38.8) 

186 

(46.5) 

26 

(6.5) 

2 

(0.4) 

9. ทานงดการดื่มสุราและการสูบบุหรี ่ 117 

(29.3) 

59 

(14.8) 

154 

(38.5) 

35 

(8.7) 

35 

(8.7) 
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10. ทานควบคุมอารมณไมใหมีความคิดและ

อารมณท่ีไมดี 

 

28 

(7.0) 

122 

(30.4) 

224 

(56.0) 

21 

(5.3) 

5 

(1.3) 

 

จากตารางท่ี 10  ภาวะพฤฒิพลังดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางตอบมาก

และมากท่ีสุดในดาน การนอนหลับพักผอนเพียงพออยางนอย 6-8 ชั่วโมง รอยละ 53.1 รองลงมา คือ  

สามารถเดินทางไปสถานท่ีตางๆไดดวยตนเอง มากและมากท่ีสุดรอยละ 51.3 และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายตามวัย รอยละ 46.6 ตามลําดับ ขอท่ีตอบนอยและนอยท่ีสุด คือ การมี

กิจกรรมออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เชน เดิน วิ่ง เลนโยคะ การบริหารรางกาย มากท่ีสุด รอยละ 22.1   

 

  3.2.2 ภาวะพฤฒิพลังดานการมีสวนรวม 

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางดานการมีสวนรวม (n = 400) 
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จากตารางท่ี 11 ภาวะพฤฒิพลังดานการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางได

เขารวมกิจกรรมในชุมชน เชน วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีงานบุญตางๆ มากและมากท่ีสุด รอยละ 

52.4 รองลงมา คือ ใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส รอยละ 42.5 และไดรับเชิญจากชุมชนเม่ือมี

งานกิจกรรมหรือประเพณีตางๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึน รอยละ 38.3 ตามลําดับ สวนขอท่ีมีสวนรวมนอย

ขอความ 

ดานการมีสวนรวม 

คะแนน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทานไดเขารวมกิจกรรมในชุมชน เชน วัน

สําคัญทางศาสนา ประเพณีงานบุญตางๆ 

66 

(16.4) 

144 

(36.0) 

159 

(39.8) 

23 

(5.8) 

8 

(2.0) 

2. ทานเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน การ

พัฒนาชุมชน การประชุมในชุมชน 

42 

(10.5) 

109 

(27.3) 

201 

(50.2) 

36 

(9.0) 

12 

(3.0) 

3. ทานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินกับประชาชนและ

ลูกหลาน 

29 

(7.2) 

141 

(35.3) 

188 

(47.0) 

32 

(8.0) 

10 

(2.5) 

4. ทานใหคําปรึกษากับเด็กและลูกหลาน 18 

(4.5) 

158 

(39.5) 

182 

(45.5) 

37 

(9.2) 

5 

(1.3) 

5. ทานไดรับเชิญจากชุมชนเม่ือมีงานกิจกรรม

หรือประเพณีตางๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึน 

51 

(12.7) 

101 

(25.3) 

208 

(52.0) 

30 

(7.5) 

10 

(2.5) 

6. ทานใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ

พัฒนาหมูบาน 

10 

(2.5) 

113 

(28.2) 

226 

(56.5) 

40 

(10.0) 

11 

(2.8) 

7. ทานไดถายทอดภูมิปญญาใหแกเยาวชนคน

รุนใหมในชุมชน เชน งานจักสาน  

11 

(2.8) 

89 

(22.2) 

208 

(52.0) 

72 

(18.0) 

20 

(5.0) 

8. ทานรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรม

ผูสูงอายุในชุมชน 

49 

(13.3) 

92 

(24.0) 

216 

(50.8) 

35 

(9.9) 

8 

(2.0) 

9. ทานใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส 22 

(5.5) 

148 

(37.0) 

196 

(49.0) 

26 

(6.5) 

8 

(2.0) 

10. ทานเขารวมกิจกรรมสืบสานประเพณี

เกาแกของหมูบาน เชน ลงแขกทํานา ลงแขก

เก่ียวขาว 

13 

(3.3) 

64 

(16.0) 

176 

(44.0) 

70 

(17.4) 

77 

(19.3) 
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และนอยท่ีสุด คือ การเขารวมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกาแกของหมูบาน เชน ลงแขกทํานา ลงแขก

เก่ียวขาว รอยละ 36.7  

  3.3.3 ภาวะพฤฒิพลังดานดานหลักประกันความม่ันคง 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางดานหลักประกันความม่ันคง (n = 400)    

 

ขอความ 

ดานหลักประกันความม่ันคง 

คะแนน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทานมีรายไดจากการทํางาน เชน จักสาน 

ปลูกผัก ทํากระเปา เลี้ยงสัตว 

29 

(7.2) 

104 

(26.0) 

175 

(43.8) 

67 

(16.8) 

25 

(6.2) 

2. ทานมีรายไดจากเงินท่ีลูกหลานสงให 16 

(4.0) 

132 

(33.0) 

187 

(46.7) 

49 

(12.3) 

16 

(4.0) 

3. ทานมีการออมเงินไวใชจายในยามฉุกเฉิน 9 

(2.3) 

136 

(34.0) 

191 

(47.7) 

56 

(14.0) 

8 

(2.0) 

4. ทานมีบานท่ีมีโครงสรางม่ันคงและ

ปลอดภัย 

25 

(6.3) 

175 

(43.7) 

175 

(43.7) 

20 

(5.0) 

5 

(1.3) 

5. ทานมีรายรับท่ีเพียงพอตอรายจายในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน 

5 

(1.3) 

148 

(37.0) 

193 

(48.2) 

49 

(12.2) 

5 

(1.3) 

6. ทานไดรับการดูแลสุขภาพจากบุคลากร

ดานสุขภาพ 

13 

(3.3) 

206 

(51.4) 

153 

(38.3) 

24 

(6.0) 

4 

(1.0) 

7. หมูบานของทานมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีดี 

20 

(5.0) 

179 

(44.7) 

181 

(45.3) 

15 

(3.7) 

5 

(1.3) 

8. ทานไดรับความรักและการดูแลจากบุตร

หลาน 

64 

(16.0) 

146 

(36.5) 

162 

(40.5) 

23 

(5.8) 

5 

(1.2) 

9. ทานไดรับการดูแลรักษาพยาบาลจาก

ลูกหลานเม่ือยามเจ็บ 

66 

(16.5) 

150 

(37.5) 

163 

(40.8) 

19 

(4.8) 

2 

(0.4) 

10. ชุมชนของทานมีการชวยเหลือ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผกันในชุมชน  

29 

(7.2)  

144 

(36.0)  

198 

(49.5)  

25 

(6.3)  

4 

(1.0)  
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จากตารางท่ี 12 ภาวะพฤฒิพลังดานหลักประกันความม่ันคงของกลุมตัวอยาง พบวากลุม

ตัวอยางตอบมากและมากท่ีสุดในประเด็น การไดรับการดูแลสุขภาพจากบุคลากรดานสุขภาพ รอยละ 

54.7 รองลงมา คือ การไดรับการดูแลรักษาพยาบาลจากลูกหลานเม่ือยามเจ็บ รอยละ 54.0 และ 

ไดรับความรักและการดูแลจากบุตรหลาน รอยละ 52.5 ขอท่ีตอบปานกลางมากท่ีสุด คือ ชุมชนของมี

การชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผกันในชุมชน รอยละ 49.5 และขอท่ีตอบนอยและนอยท่ีสุด คือ การมี

รายไดจากการทํางาน เชน จักสาน ปลูกผัก ทํากระเปา เลี้ยงสัตว รอยละ 23.0   

 

 

 3.4 ระดับภาวะพฤฒิพลังของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะพฤฒิพลังของ 

กลุมตัวอยาง (n = 400)    

 

 

ภาวะพฤฒิพลังแต 

ละดาน 

 

ภาวะพฤฒิพลัง 

ภาวะพฤฒิ

พลัง

ระดับสูง 

จํานวน

(รอยละ) 

ภาวะพฤฒิ

พลัง 

ระดับปาน

กลาง 

จํานวน   

(รอยละ) 

ภาวะพฤฒิ

พลัง 

ระดับต่ํา 

จํานวน

(รอยละ) 

x� S.D. แปลผล 

1. ดานสุขภาพ 

 

64 

16.0 

265 

66.3 

71 

17.7 

67.07 11.67 ปาน

กลาง 

2. ดานการมีสวนรวม 

 

72 

18.0 

252 

63.0 

76 

19.0 

66.34 12.90 ปาน

กลาง 

3. ดานความม่ันคง

และหลักประกัน 

86 

21.5 

258 

64.5 

56 

14.0 

68.21 11.70 ปาน

กลาง 

ภาวะพฤฒิพลัง 53 

13.3 

286 

71.5 

61 

15.3 

67.20 10.69 ปาน

กลาง 

  

 จากตารางท่ี 13  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะพฤฒิพลังอยูในระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 71.5  (X� = 67.20 S.D. = 10.69)  
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  4.1.1.4 สรุปภาพรวมสถานการณผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง     

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

           จากการศึกษาขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  พบวาผูสูงอายุ

มีภาวะพฤฒิพลังท้ังสามดาน คือ ดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวม และดานความม่ันคง ในระดับ     

ปานกลาง รอยละ 67.2 เม่ือพิจารณารายดาน ดานสุขภาพผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเอง พ่ึงตนเอง

ในการใชชีวิตประจํา แตการมีกิจกรรมออกกําลังกาย การบริหารรางกายปฏิบัตินอย  ดานการมีสวน

รวมในครอบครัวและชุมชน พบวาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีงานบุญมากท่ีสุด และเขารวม

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ สวนดานความม่ันคง ผูสูงอาศัยอยูกับบุตรหลาน ไดรับความรักและการดูแล

จากบุตร รวมท้ังชุมชนใหความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผกันในชุมชน 

 

 

           ดานมุมมองทัศนคติของคนในชุมชนตอผูสูงอายุ พบวาขอคําถามเชิงบวก

รายขอของทัศนคติตอผูสูงอายุท่ีตอบเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง  5 ลําดับ คือ ผูสูงอายุรูคุณคาของ

เงินท่ีไดมาอยางลําบาก รอยละ 96.8   ผูสูงอายุสามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับลูกหลานดานการเงินได      

รอยละ 96.8 รองลงมา คือ ผูสูงอายุใชเงินอยางประหยัดมากท่ีสุด ถึงรอยละ 94.4  ผูสูงอายุเปนผูนํา

ทางศาสนาของชุมชน รอยละ 94.1 และผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีควรไดรับการดูแลเอาใจใส รอยละ 93.3 

ตามลําดับ  สวนขอคําถามเชิงลบรายขอของทัศนคติตอผูสูงอายุท่ีตอบเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง 5 

ลําดับ คือ ผูสูงอายุไมสามารถ ทํางานหาเงินเลี้ยงตนเองได  รอยละ  76.8  รองลงมา คือ ผูสูงอายุ

ชวยเหลือตนเองไมไดตองพ่ึงพาบุตรหลาน รอยละ  72.8  ผูสูงอายุข้ีบน โกรธงาย รอยละ 72.4  

ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีเครงครัด เจาระเบียบ รอยละ 63.8 และผูสูงอายุเรียนรูสิ่งใหมๆไดยาก รอยละ 

69.1 ตามลําดับ 

   ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของประชาชนเขตเทศบาลตําบล

เหลาปอแดง อําเภอเมือง จังสกลนคร ครอบคลุมการเตรียมความ 5 ดาน พบวามีระดับการ

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุในระดับปานกลางรอยละ 47.3 พิจารณารายดาน ไดแก ดานรางกาย 

พบวา มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รอยละ 51.7 และการหาความรู ขอมูลขาวสารจากหนังสือ   

วิทยุ โทรทัศนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ รอยละ 51.0 ดานจิตใจ การ

พบปะพูดคุยกับเพ่ือนบานรอยละ 81.5 เขารวมกิจกรรมในชุมชน รอยละ 75.3   และการมองโลกใน

แงดีรอยละ 70.4 ดานทรัพยสินเงินทอง มีการทําประกันชีวิตประกันภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 

รอยละ 36.5  ดานท่ีอยูอาศัยท่ีปฏิบัติเปนประจํา คือ การสํารวจบานและซอมแซมในจุดท่ีชํารุดเพ่ือ
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ความปลอดภัยรอยละ 42.9 และดานกิจกรรมการใชเวลาวาง คือ การพบปะเพ่ือนในวัยเดียวกันตาม

โอกาสพิเศษ เชน งานบุญ รอยละ 45.3 แตการเขารวมชมรมตาง ๆ  ยังปฏิบัตินอย  

  4.1.2   สรุปวิเคราะหภาพรวมสถานการณผูสูงอายุพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลา      

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   

  ขอมูลท่ีไดท้ังจากการสัมภาษณนายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลานอย และขอมูลจากการศึกษาวิจัย นํามาสรุปวิเคราะห เก่ียวกับ

สถานการณพฤฒิพลังของผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดงท้ัง 3 ดาน ตามบริบทแวดลอม 

ประกอบดวย ตัวผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการ โดยมีหนวยงานในพ้ืนท่ีและเครือขาย 

สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ เสริมสรางพลังอํานาจ และประสานภายในชุมชนและหนวยงาน

ภายนอก ภายใตบริบทสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม จากขอมูลการวิจัย สะทอนใหเห็นถึงมุมมอง 

ทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุของครอบครัวและคนในชุมชน ยอมรับ ใหการยกยองและเห็นคุณคา ผูสูงอายุ

สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว มีสุขภาพรางกายชวยเหลือตนเองได ไมเปนภาระ มีสวนรวมให

คําปรึกษาเปนท่ีพ่ึงใหกับคนในครอบครัวและชุมชน มีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการดูแลเอาใจใสจาก

บุตรหลาน เพราะสวนใหญคนในครอบครัวอยูในชวงวัยผูใหญตอนปลายมีความเขาใจและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง เตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ รวมท้ังใหการดูแลผูสูงอายุสนับสนุนเขารวมกิจกรรมใน

ชุมชน รูปแบบสถานการณผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 

 

ความ
ม่ันคง 

การมี
สวนรวม 

 

ผูสูงอายุ
มี 

พฤฒิ
พลัง สุขภาพ 

ระบบบริการ 

วัฒนธรรม 

การเรียนรูตลอดชีวิต 
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 ภาพท่ี 5  ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ระยะที่ 2   การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนและเครือขายสุขภาพ 

 การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม 2560 – เดือนตุลาคม 2560  ซ่ึงมีข้ันตอน 

ดังนี้ 

 4.2.1 การเลือกพ้ืนท่ีในการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง 

                    การเลือกพ้ืนท่ีการสรางสังคมพฤฒิพลัง ทีมผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับวิจัยการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ตอนายกเทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง ถึงเกณฑการเลือกเพ่ือพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีการวิจัย ซ่ึงนายกเทศบาลตําบลเหลา   

ปอแดง ไดเสนอใหเลือกพ้ืนท่ีหมูบานทาวัดเหนือ หมู 3 เนื่องจากเปนชุมชนท่ีมีผูนําชุมชน และอสม. 

เขมแข็ง มีนายพูลสวัสดิ์ มูลตองคะ เปนประธานชมรม ซ่ึงเปนขาราชการครูเกษียณและเปนปราชญ

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย 

เครือขาย และหนวยงานภายนอก 

สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ประสาน  

เสริมสรางพลังอํานาจ 
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ชาวบานท่ีทุกคนยอมรับและนับถือ ซ่ึงทางแกนนําหมูบานท่ีเขารวมการประชุม เห็นชอบกับนายก

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง และยินดีมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย  

 4.2.2 การศึกษาบริบทพ้ืนท่ีวิจัย หมูบานทาวัดเหนือ  

  ทีมผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบทของหมูบานทาวัดเหนือ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชา การสรางเสริมสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุ สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ แพทยทางเลือก 

และเวชศาสตรฟนฟู ในชวงป 2558 เปนตนมา จากการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ รวมกับเก็บขอมูล

ภาคสนาม ขอมูลท่ีได ดังนี้ 

         4.2.2.1 ดานบริบทพ้ืนท่ีภูมิประเทศ หมูบานทาวัดเหนือติดริมแมน้ําขนาดใหญ คือ 

“หนองหาร”  (ตําแหนงท่ีตั้งดังแสดงภาพท่ี 5) บานทาวัดเปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

การตั้งถ่ินฐานของบรรพชนกอนประวัติศาสตร จากการสอบถามขอมูลกับผูสูงอายุดานประวัติของ

หมูบาน พบวามีการอพยพเขามาของกลุมชนหลายเผาพันธุ เริ่มตนจากเผายอ เผากะเลิง ท่ีอาศัยอยู

ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร โดยตั้งบานเรือนอยูริมฝงหนองหารบริเวณคุมวัดใตในปจจุบัน เนื่องจากมี

ความอุดมสมบูรณ ภายใตการนําของ นายเชียงนนท ตนตระกูลของสกุล “นนทสะเกต” จากนั้นมีอีก 

2-3 ครอบครัวยายตามมา ไดแก ตนตระกูลของ หอมจันทร และสาขันธโคตร กลุมตอมาเปนเผาผูไท 

กะโส และลาว จากบานหนองผือ อําเภอกุสุมาลย ซ่ึงประสบกับความแหงแลงติดตอกันหลายป ไดต้ัง

บานเรือนอยูในบริเวณคุมวัดเหนือ จากเสียงเลาลือถึงความอุดมสมบูรณ ทําใหมีผูคนจากทุกสารทิศ 

เชน ชนเผาลาวจากอุบลราชธานีอพยพเขามาอยูเพ่ิมข้ึน จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญในปจจุบัน  

 มีโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 คือ โรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย 

ท่ีใหความสําคัญกับชุมชน และรวมพัฒนาชุมชน จากการสอบถามรองผู อํานวยการโรงเรียน            

ถึงกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในป 2557 โรงเรียนไดมอบหมายใหนักเรียนศึกษาวัฒนธรรม ประวัต

ศาสตรชุมชน อาชีพในชุมชน โดยการสังเกตและสัมภาษณคนในชุมชน โดยเฉพาะกับผูสูงอายุ เปน

การเรียนรูนอกหองเรียน    

 วัดมหาพรหมโพธิราช ติดริมแมน้ําหนองหาร เปนศูนยรวมของคนในชุมชน และสถานท่ีจัด

กิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีโดยเฉพาะประเพณีแขงเรือ กิจกรรมบริการ

สุขภาพ กิจกรรมการประชุมตาง ๆ  และการแจกเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ เปนตน  
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบานทาวัด 

ท่ีมา: สํานักงานการทองเท่ียวและการกีฬา จังหวัดสกลนคร 

 

  - มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบตอเนื่องถึงบุตรหลาน แนวปฏิบัติ มีกฎกติกาตามฮีต 12 

คอง 14  ซ่ึงทําใหชุมชนมีความสงบสุข ชาวบานใหความสําคัญกับผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุมีบทบาท

ไกลเกลี่ยปญหาทําใหไมตองถึงผูใหญบาน ข้ึนโรงพัก หรือข้ึนศาล เชน  “ผัวเมียทะเลาะกันกะเชิญผู

สูงเฒาผูแกไปปรับความเขาใจกัน สั่งสอน หรือถาเกิดทะเลาะวิวาหตีกันหัวแตกแทนท่ีจะเปนคดีกะมา

ผูกขอตอแขนไกลเกลี่ยกัน”  

  4.2.2.2   ดานความตองการพัฒนาและการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

    จากการสอบถามผูใหญบาน ประธานชมรมผูสูงอายุ แกนนํา อสม. ดานการ

มีสวนรวมของคนในชุมชน พบวามีสวนรวมดีมาก ท้ังดานแรงกาย และแรงเงิน ซ่ึง อสม .                 

ไดยกตัวอยาง กิจกรรมการแขงเรือท่ีแมน้ําหนองหาร จัดข้ึนทุกปในเดือนตุลาคม  หลังออกพรรษา 

ชาวบานท้ังเด็ก เยาวชน คนหนุมสาว วัยทํางานและผูสูงอายุ  เขามามีสวนรวมและจัดยิ่งใหญข้ึนทุกป 

และกิจกรรมการลงแขกดํานา เก่ียวขาว ซ่ึงหมูบานอ่ืนตองใชเงินจาง  แตหมูบานทาวัดเหนือรวมแรง

รวมใจชวยกันในครึ่งวันเชา สวนชวงบายแตละคนจะไดกลับมาทํางานท่ีบาน ดานผูสูงอายุ  มีการเขา

รวมกิจกรรมบางสวนเนื่องจากมีขอจํากัดปญหาดานสุขภาพ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ปวดขาเดินลําบาก    

บางคนติดเลี้ยงหลาน สวนใหญมีสวนรวมทางศาสนา  โดยเฉพาะการทําบุญมากท่ีสุด  และวันท่ี

ผูสูงอายุมาวัดมากท่ีสุด คือ วันท่ีเจาหนาท่ีทางเทศบาลตําบลเหลาปอแดง มาแจกเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ สวนในดานความตองการดานการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ ตองการใหมีการสงเสริมและ

พัฒนา ดังนี้  

 

1) การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ท้ังดานรางกาย อารมณและจิตใจ 
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2) การสงเสริมดานเทคโนโลยีใหกับผูสูงอายุ เชน คอมพิวเตอร 

3) การสงเสริมอาชีพ เพราะในชุมชนมีการจัดทําขนม การทํากระเปาดวยซอง

กาแฟ ทําอยางไรถึงจะมีแหลงรับซ้ือ หรือการประชาสัมพันธในอินเตอรเน็ต 

4) การใหคนชุมชนเขามามีสวนรวมมากกวานี้ เพราะท่ีผานมากิจกรรมมีแค อสม.

และผูสูงอายุ 

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขารวมในการสงเสริม สนับสนุนใหตอเนื่อง และ

มีหลากหลายคณะหรือสาขาอ่ืนๆเขามารวม 

 สรุป จากการศึกษาบริบทพ้ืนท่ีบานทาวัดเหนือ พบประเด็นท่ีสําคัญ คือ ตนทุนทางสังคม   

ท่ีดี ในดานทรัพยากร เพราะหมูบานติดแมน้ําหนองหาร มีความอุดมสมบูรณ โครงสรางตามหลัก บวร 

คือ มีวัดมหาพรหมโพธิราช เปนศูนยรวมของคนในชุมชนท่ีมีทิวทัศนสวยงาม เปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม  มีโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทยท่ีพัฒนานักเรียนในการสํานึกรักบานเกิด        

การเรียนรูชุมชนตนเอง มีประเพณีวัฒนธรรม กฎกติกายึดถือฮีต 12 คอง 14 ปฏิบัติสืบทอดรุนสูรุน  

รวมท้ังมีหนวยงานทางเทศบาลตําบลเหลาปอแดง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลา

นอยใหการบริการเชิงรุกดานสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ โดยใชเครือขายแกนนําผูนําชุมชน และอสม. 

แตสิ่งท่ีตองไดรับการสนับสนุน คือ การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในงานดานผูสูงอายุมากข้ึน เพราะท่ี

ผานมาสวนใหญผูขารวมมีผูสูงอายุและ อสม. สวนวัยทํางานยังมีนอย  ดวยขอจํากัดของชวงเวลาท่ีจัด

กิจกรรม ชวงกลางวันซ่ึงวัยทํางานไมอยูบาน ออกไปทํางาน   

     4.2.3 การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลัง  

  ในข้ันตอนนี้ ทีมผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง พ้ืนท่ี

ทําการศึกษา คือ บานทาวัดเหนือ เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครโดยใช

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research) ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน

วางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันติดตามประเมินผล และข้ันสะทอนขอมูลกลับ ซ่ึงไดดําเนินการและสรุปผล 

ดังตอไปนี้ 

  ข้ันท่ี 1 ข้ันการวางแผน  

           ข้ันตอนนี้ ทีมผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action research) ดําเนินการจัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบานทาวัดคุรุ

ราษฎรบํารุงวิทย โดยนําขอมูล ประกอบดวย ขอมูลสถานการณผูสูงอายุไทยและเทศบาลตําบลเหลา

ปอแดง แนวคิดพฤฒิพลังและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤฒิพลัง ขอมูลจากการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี 

และขอมูลรูปแบบพฤฒิพลังผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดงจากการศึกษาในระยะท่ี 1 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับทราบสถานการณ และรวมกันหาแนวทางพัฒนารวมกัน  รูปแบบการประชุม

มีท้ังการนําเสนอ การบรรยาย และการสนทนากลุม (ดังแสดงในภาพ 6) ผูมีสวนรวมประกอบดวย 
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1)  ตัวแทนผูสูงอายุมี ประธานชมรมผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน และตัวแทน

ผูสูงอายุจํานวน 10 คน 

2)  ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน 

3) แกนนํา อสม. จํานวน 10 คน 

4) ตัวแทนชาวบาน จํานวน 10 คน 

5) ตัวแทนครู จํานวน  1 คน 

6) นายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

7) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย 

 

          
 

ภาพท่ี 7 การประชุมชุมเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลัง 

 

ผลการดําเนินการ ดังนี้  

1. ความคิดเห็นของเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง  

          จากการสนทนากลุม เก่ียวกับภาพฝนผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง หรือผูสูงอายุมี

ประโยชน หรือมีคุณภาพ ในภาพท่ีทุกคนแสดงความคิดเห็น คือ 

- ดานรางกายแข็งแรง ชวยเหลือตนเองได 

-  ดานอารมณไมมีภาวะซึมเศรา มีสติปญญา เขาวัด ฟงธรรม  

- ดานสังคม ไดเลี้ยงหลาน อยูกับครอบครัว   

- ดานสติปญญาไมหลงลืม พัฒนาตนเอง ทบทวนตน ไมใหหลงลืม  

- ผูสูงอายุมีคุณคา ตองเปนท่ีปรึกษาใหกับลูกหลาน เวลาลูกหลานตกทุกข 

สามารถใหคําปรึกษาแกปญหาใหลูกหลานได 

2. ความคิดเห็นของผูนํา แกนนําชาวบาน และอสม. ตอผูสูงอายุ 
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                     ภาพผูสูงอายุท่ีทุกคนมอง ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีนายกยอง  ใหความเคารพนับถือ 

เพราะเปนผูมีภูมิปญญาสะสมมานาน  เปนผูยึดม่ัน ฮีต 12 คอง 14  จากรุนสูรุน เปนแบบอยางท่ีดี 

ในดานการคะลํา (การตองหาม) ถึงภูมิปญญาท่ีไดรับการถายทอดมา ท้ังเรื่องอาหารการกิน ประเพณี

ตาง ๆ เปนตน สิ่งท่ีอยากใหผูสูงอายุมี คือ เปนผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองได ตองการใหมีกลุมเพ่ือน

เสวนา ไมเครียด ไมเหงา ไมซึมเศรา มีกิจกรรมทํารวมกัน เปนแหลงเรียนรูใหลูกหลาน โดยรวมกับ

โรงเรียนใหมีกิจกรรมท่ีทํารวมกันกับลูกหลาน และคนในชุมชนรวมกันถายทอดภูมิปญญาใหลูกหลาน

สืบตอ   

 

3. สถานการณผูสูงอายุของหมูบานทาวัดเหนือ ตามจริงในปจจุบัน 

           ภาพผูสูงอายุตามจริงท่ีทุกคนเห็นในปจจุบัน ผูสูงอายุและกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป 

พบวามีปญหาในการเดิน การเคลื่อนไหวลําบาก จากคําบอกเลาประธาน อสม. “ผูเฒาผูแกในบาน

ของเฮาหนิ สวนใหญไปมาหาสูกันไดแตสวนหลายกะยังมีปญหาสุขภาพ บวาสิเปนอาการปวดแขง 

ปวดขา ปวดเขา ก็วากันไป เปนเพราะวาสวนหนึ่งบไดออกกําลังกายคายากแตงานแตการ” และคํา

บอกเลาของผูสูงอายุ “ยายอยูกับคุณตาอายุใกลเคียงกันแลวก็มีหลานอยูดวย 2 คน เปนลูกของลูก

สาวแตยายหลานคุยกันบคอยรูเรื่องเพราะหลานก็หาวา ยายข้ีบน สวนตากับยายเองก็มองวาหลานมัน

ดื้อสอนสั่งอะไรไปก็บฟง บอกยาก สอนยากบคือเด็กนอยสมัยกอน เวาหลายก็เม่ือยปากข้ีครานเวา” 

สะทอนปญหาดานสุขภาพกาย และชองวางระหวางวัย สงผลตอสุขภาพจิต นอกจากปญหาดาน

รางกายและจิตใจ พบวามีปญหาการรับประทานอาหารไมครบ 5 หมู การเขารวมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุมีขอจํากัดในบางคนท่ีตองรับผิดชอบในการเลี้ยงหลาน ประธานผูสูงอายุใชคําวา “เฒามาก็

เปนสายเปล เพราะไกวเปล เลี้ยงหลาน” ทําใหการเขารวมกิจกรรมไมตอเนื่อง สวนผูสูงอายุท่ีติดบาน

บางคน ไมรับทราบปญหาสุขภาพหรือความเสี่ยงตนเอง    ไมสนใจกิจกรรมท่ีจัดให  สวนกลุมผูสูงอายุ

ท่ีมีกิจกรรม  มีการรวมกลุมพูดคุย การสวดมนตไหวพระ การเดินออกกําลังกายมาท่ีวัดรวมกัน ดาน

รายได ผูสูงอายุ  ทุกคนจะไดรับเบี้ยยังชีพตามอายุ และมีรายไดเพ่ิมจากการขายผัก หาปลามาขาย 

เลี้ยงไก เลี้ยงปลา เลี้ยงเปด  รับจางลอกผัก/มัดผัก ขายตนกก จักสาน ทอเสื่อ  ทําปลารา ทําขนม

จอกขายในหมูบาน มีคนภายนอกมารับซ้ือ ซ่ึงมีรายไดเขามาตลอดถาไมข้ีเกียจ หรือทําไมไหว และ

สวนหนึ่งไดจากบุตรหลาน   

สรุป  ผู สู งอายุ ท่ี มีพฤฒิพลั ง  ผู มี ส วนร วม  มองว า เปนผู สู งอายุ ท่ี มี คุณค า                

และมีประโยชน ตองมีสุขภาพทางกายแข็งแรง พ่ึงพาตนเอง ไมมีภาวะซึมเศรา มีสติปญญา พัฒนา

ตนเองตอเนื่อง เขาวัด ฟงธรรม เปนท่ีพ่ึงใหกับลูกหลาน คือการใหคําปรึกษา ดูแลบุตรหลานและอยู

กับครอบครัว นอกจากนี้ยังมองถึงความสุขเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ดังคํากลอนของนายพูลสวัสดิ์ มูลตอง

คะ ประธานชมรมผูสูงอายุกลาวถึงกลอนความสุขเม่ือเขาสูวัยสูงอายุมี 7 ขอ คือ “สุขมีขาวกิน สุขท่ีมี
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เฮือนอยู    สุขมีคูซอน     สุขมีคูนอนนํา  มีเงินคําใชเต็มถุงพาย สุขไดอยูบาน สุขมีลูกหลานคอยอยู

เฝา สุขบาดเฒาไดเขาวัดฟงธรรม” และยังกลาวอีกวา “ถามีไมครบ 7 ขอ มีสัก 3 – 4 อยางก็ยังดี ถา

บมีจักอยางมันก็เหี่ยวเฉา”   สะทอนถึงองคประกอบพฤฒิพลังในบริบทบานทาวัดเหนือ คือ 1) เปน

ผูสูงอายุท่ีมีประโยชนตอลูกหลานและชุมชน คือ การใหคําปรึกษา ถายทอดภูมิปญญา 2) พ่ึงตนเอง มี

สุขภาพแข็งแรง ชวยเหลือตนเองได 3) มีความสุข  คือ ดานจิตใจไมหลงลืม ไมซึมเศรา 4) มีสติปญญา 

คือ การทบทวนและพัฒนาตนตอเนื่อง และ5) มีความม่ันคง คือ การมีบานอยูกับคูชีวิต ครอบครัว 

บุตรหลาน และมีรายได  

 

 

 

4. รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสรางผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลัง 

         ผลการสรุปขอมูลจากการทําสนทนากลุม ไดองคประกอบพฤฒิพลังภายใตบริบท

บานทาวัดเหนือ เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง 

ตองมีภาวะสุขภาพกายท่ีดี พ่ึงพาตนเอง สุขภาพจิตดี  มีความสุขอยูกับครอบครัว เปนผูสูงอายุท่ี

ประโยชนเปนแบบอยางท่ีดี ยอมรับทบทวนตนและพัฒนาตนเองตอเนื่อง  รูปแบบกิจกรรมจากการ

สนทนากลุมและรวมถอดบทเรียนรวมกัน ดังนี้ 

      1) การพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังบานทาวัดเหนือ เขตเทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชวงแรกเนนการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ

ของผูสูงอายุกอนเปนอันดับแรก เนื่องจากสวนใหญผูสูงอายุมีโรคเรื้อรัง มีอาการปวดกลามเนื้อ       

ขาดการออกกําลังกาย รับประทานอาหารไมถูกตอง ซ่ึงการท่ีผูสูงอายุมีสุขภาพกายและใจท่ีดียอมเปน

พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต การมีสุขภาพท่ีดี ใชชีวิตอิสระในชุมชน เกิดความม่ันคง รวมท้ังสามารถ

เขามามีสวนรวมในครอบครัวและชุมชนตามมาเชนกัน โดยกิจกรรมท่ีชุมชนรวมกันคิดและออกแบบ

เพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและใจ ไดแก 

 1.1) กิจกรรมสุขกาย สบายใจ การออกกําลังกายทาฤๅษีดัดตน โดยในกิจกรรมนี้จะ

เนนการสงเสริมสุขภาพกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ รวมกับการบริการนวดเพ่ือสุขภาพใหแก

ผูสูงอายุ  

1.2) กิจกรรมพาขาวดีไมมีโรค เปนการใหความรูท่ีถูกตองในเรื่องการรับประทาน

อาหารสําหรับผูสูงอายุ 
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   1.3) กิจกรรมมวนซ่ืนโฮแซว เปนกิจกรรมท่ีเนนการสงเสริมสุขภาพจิตผานกิจกรรม

หัวเราะบําบัด และกิจกรรมนันทนาการ 

   1.4) ในการดําเนินกิจกรรม 1.1-1.3 นั้นจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนใน

ทุกข้ันตอน 

 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการ  

     ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุ ท่ีมีพฤฒิพลังกับ

กลุมเปาหมายเปนระยะเวลา 3 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 -  สิงหาคม 2560 โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

   2.1) กิจกรรมสุขกาย สบายใจ การออกกําลังกายทาฤๅษีดัดตน กิจกรรมพา

ขาวดีไมมีโรคและกิจกรรมมวนซ่ืนโฮแซว (ดังแสดงภาพท่ี 7-8) ดําเนินกิจกรรมในชวงวันท่ี 3 

พฤษภาคม 2560 ณ วัดมหาพรหมโพธิราช จํานวนผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการจํานวน 70 คน ผลท่ี

เกิดกับผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุมีความรูและทักษะการออกกําลังกายทาฤๅษีดัดตน การหัวเราะบําบัด 

และการรับประทานท่ีเหมาะสมอยูในระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00  ผูสูงอายุมีความพึง

พอใจตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 นอกจากนี้ผูวิจัยไดมีการ

ติดตามประเมินผลการออกกําลังกายท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันซ่ึงผูสูงอายุบอกวา  

      “อาการปวดเม่ือแขนขาดีข้ึน” 

 “รูสึกวานอนหลับสบาย ระบบขับถายดีข้ึน ”  

      ผลจากการประเมินโครงการ สุขกาย สบายใจ การออกกําลังกายทาฤาษีดัดตน 

สามารถชวยแกปญหาอาการปวดเม่ือย ระบบการขับถายดีข้ึน สงเสริมการนอนหลับพักผอน  

 

 

 

ภาพท่ี 8  กิจกรรมสุขกาย สบายใจ การออกกําลังกายทาฤาษีดัดตน 
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ภาพท่ี 9 กิจกรรมนวดฝาเทาและกิจกรรมพาขาวดีไมมีโรค 

 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันติดตาม ประเมินผล  

    หลังจากดําเนินการกิจกรรมรวมกับชุมชน  ดานการสงเสริมรางกายและ

จิตใจผูสูงอายุ ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของพฤฒิพลัง คือ สุขภาพ ดําเนินการระยะเวลา 3 เดือน     

ในวงรอบท่ี 1 ทีมผูวิจัยไดทําการติดตามประเมินและทบทวนผลการดําเนินงานในพบวา การดําเนิน

กิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมประสบผลสําเร็จ เกิดผลลัพธท่ีดีตอผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามยังพบวา ในการ

จัดกิจกรรมควรจะมีการเพ่ิมกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธระหวางคนสามวัยซ่ึงไดแก วัยเด็กและ

เยาวชน วัยกลางคนและวัยผูสูงอายุ เพ่ือใชแรงสนับสนุนทางสังคม เขามามีสวนรวมพัฒนาสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต ชวยใหผูสูงอายุไมซึมเศรา ไมหลงลืม รวมท้ังลดชองวางระหวางวัย โดยการสราง

แกนนําในชุมชน ท้ังแกนนําเยาวชนและแกนนําสุขภาพ เพ่ือทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนงานดาน

ผูสูงอายุในชุมชนใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน   

   ข้ันท่ี 4 ข้ันสะทอนผลขอมูลและปรับปรุง  

    จากผลการประเมินกิจกรรมในวงรอบท่ี 1 ทีมผูวิจัยไดนํามาถอดบทเรียน 

ไดรูปแบบการพัฒนาผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังเปน โฮมฮัก (HOMEHUG) ท่ีครอบคลุมองคประกอบพฤฒิ

พลังผูสูงอายุภายใตบริบทบานทาวัดเหนือ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ซ่ึงประกอบดวย  

    H = Holistic care คือ การดูแลผูสูงอายุแบบองครวมท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และสติปญญา 

    O = Opportunity คือ การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา 

สนับสนุน การดําเนินงานผูสูงอายุ 
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    M = Management คือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการ

ดําเนินงานดานงบประมาณ บุคลากร ผูรับผิดชอบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ ผูนําชุมชน อสม. โรงเรียน 

วัด และการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลเหลาปอแดง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง        

ปลานอย และเครือขายสุขภาพภายนอก ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในการเชื่อมประสาน สนบัสนุนกิจกรรมตอเนื่อง  

  E = Evaluation and Expansion คือ มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง

ตอเนื่อง และการขยายผลไปกลุมอ่ืนในชุมชน 

  H = Healthy and Happiness คือ ผลลัพธท่ีเกิดกับชุมชน ผูสูงอายุ มี

ภาวะสุขภาพดี แข็งแรงชวยตนเองได สุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  U = Unity คือ การทําใหชุมชนมีเปาหมายรวมกัน และเกิดการมีสวนรวม

คิด รวมทําและรวมประเมิน 

  G =   Generation คือ การเชื่อมประสานสามวัยในชุมชน ไดแก เด็กและ

เยาวชนเขาใจ เอาใจใส และมีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชนเปนแหลงสนับสนุน

ชวยเหลือใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรม  

    รูปแบบโมเดล HOMEHUG ดังแสดงในภาพท่ี 9 

    โมเดล HOMEHUG ในวงรอบการดําเนินงานวงรอบท่ี 1 ทีมผูวิจัยได

รวมกับผูท่ีมีสวนรวมในชุมชน เก่ียวกับการปรับรูปแบบกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความครอบคลุม ตอเนื่อง

และยั่งยืนในการดําเนินงานวงรอบท่ี 2 จึงมีขอสรุปรวมกัน ดังนี้  

    1)  ดําเนินการขยาย (E; expansion) พัฒนาตอยอดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

สุขภาพกายแกผูสูงอายุผานกิจกรรมสุขกาย สบายใจ โดยในกิจกรรมดังกลาวจะเนนการถายทอด

ความรูและทักษะดานการออกกําลังกายใหแกแกนนํา อสม. และเยาวชนเพ่ือใหแกนนําดังกลาวนําไป

ขยายในกลุมผูสูงอายุติดบาน และตอยอดในชุมชน 

    2)  ดําเนินการพัฒนาในประเด็นการลดชองวางระหวางวัย                       

(G; generation) โดยการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว และเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ 

คือ กิจกรรมอบรมแกนนํานักเรียนและเยาวชนในชุมชนใหมีทักษะดานการนวดฝาเทา เพ่ือใหแกนนํา

เหลานี้นําความรูและทักษะท่ีไดไปนวดใหกับผูสูงอายุในครอบครัว และชุมชน  

  



74 
 

 
 

ภาพท่ี 10  โมเดล HOMEHUG 

 

   การทบทวนและขยายตอในวงรอบท่ี 2  ดําเนินกิจกรรมระหวางเดือนสิงหาคม – 

เดือนกันยายน 2560 มี 2 กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและผลการประเมิน ดังนี้  

   1.  กิจกรรมสอนนวดใหนอง “สองมือนอยรอยรัก” เปนกิจกรรมถายทอดความรู

ทักษะการนวดตัวและนวดฝาเทา ใหกับแกนนํานักเรียนโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย  

จํานวน 34 คน โดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 3  ซ่ึงผานการอบรมนวดแผนไทย 

372 ชั่วโมง จัดข้ึนในวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย (ดังแสดงใน

ภาพท่ี 10)  เม่ือสอนเสร็จนักศึกษาทําการประเมินผลทดสอบกับนักเรียน เก่ียวกับความถูกตองของ

ทา น้ําหนัก การใหคําแนะนําหลังการนวด พบวาคะแนน อยูในระดับดี รอยละ 98.6 และมอบสมุด

คูมือบันทึกการนวด เพ่ือเก็บเคสนวดกับผูสูงอายุและคนในครอบครัว จํานวน 5 เคส ระยะเวลา 1 

อาทิตย ผลการประเมิน นักเรียนมีทักษะการนวดในระดับดี รอยละ 80.3 ผูท่ีนักเรียนไปนวดมีความ

พึงพอใจระดับมากข้ึนไป รอยละ 87.5 และดําเนินการขยายผลโดยใหแกนนํานักเรียนดังกลาว  เขา

รวมนวดฝาเทาและนวดตัวใหกับผูสูงอายุและคนในชุมชน ทุกวันท่ี 3 ของเดือน รวมกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลไดออกใหบริการตรวจประเมินสุขภาพ ณ ณ วัดมหาพรหมโพธิราช ซ่ึงทาง

โรงเรียนยินดีและสงนักเรียนเขารวมในวันท่ี 3 กันยายน 2560   (ดังแสดงในภาพ 11)  

H : Holistic Care
                 

การดูแลสุขภาพ
แบบองครวม 

O : Opportunity                     
การเปดโอกาสทุก
คนมีสวนรวมใน

การดําเนินกิจกรรม 

M : 

Management           

การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ 

E 

  : Expansion   การ

ขยาย พัฒนา จิต

อาสาไปยังกลุมอื่นๆ

ในชุมชน 

H : Health and 
Happiness      
การอยูดีมีสุข 

U : Unity การทํา
ใหชุมชนมี

เปาหมายรวมกัน 

G : Generation                 

คนสามวัย เช่ือมใจ

ชุมชน 



75 
 

ประเมินผลกิจกรรม “สองมือนอยรอยรัก” พบวาผูสูงอายุ คนในชุมชนมีความพึง

พอใจระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 และผลจากการถอดบทเรียนกับนักเรียน สวนใหญมี

ความรูสึกภูมิใจท่ีไดนวดใหกับพอแม ปู ยา ตา ยาย ของตนเอง นักเรียนคนหนึ่งบอกวา “ดีใจท่ีไดรวม

โครงการไดนําความรูไปดูแลคนในครอบครัว แมมีปญหาปวดเอว ตอนแรกรูสึกเขินเม่ือไปนวดใหแม 

แตพอแมบอกวาอาการปวดเอวดีข้ึน รูสึกดีใจ ”สวนนักเรียนท่ีไดนวดใหคุณยายบอกวา “ไดนวดให

คุณยาย อาการปวดตึงขาคุณยายดีข้ึนดีใจคะ ” สวนผูสูงอายุบอกวา “ดีใจ ท่ีหลานมานวดให ไมคิดวา

วาหลานจะนวดได พอใหนวดรูสึกสบายดีแท”  จากการสังเกต ผูสูงอายุยิ้มมีความสุข บางคนนอน

หลับขณะเด็กนักเรียนกําลังนวด บางคนนวดเสร็จมอบเงินใหเด็กนักเรียน 10 บาท 20 บาท ซ่ึงทาง

โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมเม่ือมีกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เชน งานวันแม 

กิจกรรมเปดบานวิชาการ เปนตน  

 

 

 
 

ภาพท่ี 11  นักศึกษาถายทอดความรูและทักษะการนวดใหกับแกนนํานักเรียนโรงเรียนบานทาวัดคุรุ

ราษฎรบํารุงวิทย 
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ภาพท่ี 12 นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะเก่ียวกับการนวดมาดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 

2. กิจกรรมอบรมแกนนําและผูสูงอายุ “ขยับอีกนิดเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา” โดยนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 2  ซ่ึงผานการอบรมการออกกําลังกาย ซ่ึงไดนํามาประยุกตใชกับ

ผูสูงอายุในทาบริหารกาย ยืดเหยียด มีคูมือมอบใหแกผูเขาอบบรม จัดในวันท่ี 10 กันยายน 2560    

(ดังแสดงในภาพท่ี 12)     

       ประเมินผลกิจกรรม แกนนํา อสม. ชาวบาน และผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ 

จํานวน101 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการเขารวมโครงการอยูในระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอย

ละ 100.00 และไดติดตามกับผูสูงอายุ พบวามีการนําไปปฏิบัติตอเนื่องท่ีบาน สวนแกนนํา อสม ได

นําไปสอนใหกับผูสูงอายุกลุมติดบาน และกระตุนใหผูสูงอายุทําตอเนื่องท่ีบาน ซ่ึงผูสูงอายุบอกวา 

“ทายืดเหยียดท่ีลูกนักศึกษามาสอน ทํางาย บางทาจําไมไดก็มีลูกหลาน และอสม.ชวยบอก ทุกวันนี้

ยายทําทุกวัน ” นอกจากนี้ แกนนํา อสม. ไดมีการประยุกตใช ยืดเหยียดรางกายกอนลงฝกซอมการ

แขงเรือ (ดังแสดงในภาพท่ี 13) โครงการดังกลาวชุมชนตระหนักและเห็นประโยชน เกิดผลลัพธท่ีดี    

จึงไดมีการดําเนินงานตอเนื่อง   
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ภาพท่ี 13 กิจกรรมขยับอีกนิดเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา 

 

                        
 

ภาพท่ี 14  แกนนํา อสม.สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากกิจกรรมขยับอีกนิดเพ่ือชีวิตท่ีดีกวาไป

ใชในการยืดเหยียดรางกายกอนลงฝกซอมการแขงเรือซ่ึงเปนประเพณีดั้งเดิมของชุมชนและนําไปสอน

ผูสูงอายุออกกําลังกายในชุมชน 
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    ข้ันสะทอนผลขอมูลและปรับปรุงของวงรอบท่ี 2  

       การประเมินผลการดําเนินงานของโมเดล HOMEHUG วงรอบท่ี 2 นอกจากการ

ประเมินผลแตละกิจกรรม ทีมผูวิจัยนํามาสะทอนผลขอมูล และสรุปประเมินผล ถอดบทเรียนรวมกับ

ผูมีสวนรวมในชุมชนดวยวิธีการสนทนากลุม ในชวงเชา สวนนายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดงและ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย ดวยวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง

ในชวงบาย ของวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ผลการประเมิน ดังนี้ 

   1.  ประเมินรูปแบบการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลัง กรณีศึกษาบานทาวัดเหนือ 

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รูปแบบท่ีได  คือ โมเดลโฮมฮัก 

(HOMEHUG)  

        1.1 ผูมีสวนรวมในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน แกนนําผูสูงอายุ และอสม. มองวา

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนมีประโยชนกับชุมชนมาก เห็นการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน 

ชาวบาน มีกิจกรรมรวมกัน ดูแลพ่ึงพากัน ผูสูงท่ีเคยติดบานมีเขารวมกิจกรรมมากข้ึน กลายเปน

ผูสูงอายุติดสังคม ซ่ึงทาง อสม. ไดมีการนําทักษะท่ีได เชน การออกกําลังกายยืดเหยียด พาผูสูงอายุ

ทําในวันท่ีมีกิจกรรมในชุมชน เชน วันพระ วันรับเบี้ยผูสูงอายุและการตรวจสุขภาพทุกวันท่ี 3        

สวนเด็กมีรายไดจากการนวดใหผูสูงอายุ บางคนไดเงินจากคุณตา คุณยายและคนในหมูบาน           

จางใหนวด และในวันเปดบานวิชาการของโรงเรียนเด็ก ๆ ไดจัดนวดฝาเทาใหกับผูปกครอง เปนตน  

        1.2   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย 

     จากขอมูลผลการดําเนินงานของโมเดลโฮมฮัก ตอการพัฒนาผูสูงอายุใหมี

คุณภาพ ถือวาเปนการทํางานรวมกันในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ถึงแมกลุมเปาหมายเปน

ผูสูงอายุ แตกิจกรรมไดนําบุคคลหลายคนเขามามีสวนรวม ท้ังเด็ก ครอบครัว อสม. และคนในชุมชน 

ซ่ึงทําใหมีความคึกคัก ผูสูงอายุอยากออกมารวม  เพราะแตกอนทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

หนองปลานอยออกใหบริการสุขภาพทุกวันท่ี 3 สวนใหญจะมาตรวจสุขภาพเฉพาะผูปวยเรื้อรังเทานั้น 

ภาพรวมของโมเดลโฮมฮัก สิ่งท่ีทาง รพ.สต. ดําเนินการตอไป คือ มหาวิทยาลัยผูสูงอายุ ซ่ึงจัดเดือน

ละครั้ง  ชวยใหผูสูงอายุไดพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาตนเองตอเนื่อง ซ่ึงผูสูงอายุท่ีเขา

รวมจะมีบุตรหลานมาสง มีจํานวนผูสูงอายุเขารวม 40 – 50 คน จากการสังเกต ผูสูงอายุมีความสุข

เม่ือไดมาพบปะเพ่ือน ๆ ลูกหลานสนับสนุนเพราะเห็นรอยยิ้มผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดี ปญหาท่ีพบ

สวนใหญเก่ียวกับระยะทางหางไกล ผูสูงอายุบางคนมาเขารวมไมได บุตรหลานไมวางมาสง เปนตน ซ่ึง

ขณะนี้ไดปรับแกโดยการหมุนเวียนสถานท่ีจัด อยูในชวงประเมินผล นอกจากนี้จําเปนตองพัฒนา

ศักยภาพของ อสม. ใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  
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       1.3 นายกเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

             รูปแบบโมเดลโฮมฮัก เปนโครงกิจกรรมท่ีดีมาก เห็นผูสูงอายุเขามารวม

กิจกรรมจํานวนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทางเทศบาลไดรวมเปนบางครั้ง แตถามีกิจกรรมอะไร ทางเทศบาลยินดีให

ความรวมมือ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ สามารถขอใชรถในการประกาศประชาสัมพันธได สวนท่ี

ทางเทศบาลตําบลเหลาปอแดง มีแผนในป 2561 คือ การสรางศูนยเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ซ่ึงตองขอบคุณทางทีมผูวิจัย ท่ีไดติดตอประสานกับทางสาขาคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในการขอความอนุเคราะหคอมพิวเตอร เบื้องตนไดสงหนังสือไปถึงประธานสาขา

คอมพิวเตอร ไดรับการตอบกลับอนุเคราะห 10 เครื่อง รอการดําเนินการทําเรื่องจากมหาวิทยาลัย 

ตอนนี้ทางเทศบาลไดเตรียมสถานท่ีไวแลว และถือวาเปนกิจกรรมเรียนรูเพ่ิมในมหาวิทยาลัยผูสูงอายุ  

   2. การประเมินภาวะพฤฒิพลังตามองคประกอบขององคการอนามัยโลกและ

องคประกอบบริบทบานทาวดัเหนือ หมูที 3 เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

ในการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง  ดังนี้ 

2.1 พฤฒิพลังดานสุขภาพ พบวาผูสูงอายุมีปญหาอาการปวดกลามเม่ือย

กลามเนื้อลดลง ผูสูงอายุมีความสุขไมซึมเศรา และผูสูงอายุจากกลุมติดบานเปนกลุมติดสังคมเพ่ิมข้ึน 

ขอมูลจากประธาน อสม. วาในวงรอบท่ี 1 จํานวน 5 คน เพ่ิมข้ึนในวงรอบท่ี 2 จํานวน  16 คน   

2.2 พฤฒิพลังดานการมีสวนรวม  ผูสูงอายุเขามามีสวนรวมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

การเขารวมพัฒนาตนเอง  ประเมินไดจากกิจกรรมใหความความรูเรื่องอาหาร การออกกําลังกายยืด

เหยียด และการใหความรูเก่ียวกับผูสูงอายุ  มีผูสูงเขารวมเพ่ิมข้ึน วงรอบท่ี 1 70 คน ในวงรอบท่ี 2    

เขารวม 93 คน และเปนวิทยากรปราชญชาวบานใหกับลูกหลานในโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุง

วิทย ซ่ึงผูมีสวนรวมในชุมชน ไดเลาวา “ผูสูงอายุมีสวนรวมดี เพราะเวลามีงานมีกิจกรรม ผูนํา

ประกาศประชาสัมพันธ เชน กิจกรรมเปลี่ยนหลังคาโบสถ แบบวากระเบื้องจากแผนละ 79 กะขอเปน

แผนละ 100 ชาวบาน ผูเฒาผูแกกะเห็นดี  ผูเฒาบางคนทําบุญ 50 - 60 แผน นั้นคือการรวมกิจกรรม 

และในวันสําคัญทางศาสนา ชาวบานทุกกลุมวัย มาเต็มวัด โดยเฉพาะผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาจํานวนมาก  มีสวดสรภัญญะ เด็กนักเรียนก็ใสชุดขาว ผูเฒาก็เปนตนแบบอยูแลว แลวพากัน

ทํากิจกรรม มีการบอกกลาวสอนใหเด็กนอยวาเม่ือบาตรพระเต็ม ชวยกันมาขนออก เปนการปลูกฝง

เด็กนอยใหสืบทอด หรือ กิจกรรมในบานหรืองานสังสรรคงานสังคมงานขาวดํางานมงคล ชุมชนนี้

ไดรับการรวมดวยชวยกันอยางดี โดยเฉพาะผูเฒาผูแกมีบทบาททางดานพิธีกรรม”      

2.3 พฤฒิพลังดานความม่ันคง ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต มีลูกหลานให

ความเคารพและใหการดูแล และมีรายไดจากการมีงานทํายามวาง ไดแก ปลูกผักขาย ทําขนม         

ทําปลารา นอกจากนี้ผูสูงอายุบานทาวัดเหนือมีกลุมติดสังคม พ่ึงพาตนเองจํานวนมาก มีการไปเยี่ยม

เยือนเพ่ือนบาน พูดคุยกันไมเหงา สวนคนท่ีตองเลี้ยงหลานมีความสุขไดรองเพลงกลอมหลาน ถึงแม
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ไกวเปลก็มีความสุข ไดออกกําลังกายแขน สวนลูกหลานท่ีอยูทางไกลไปทํางาน  ติดตอทางโทรศัพท

พูดคุยพรอมเห็นหนา (video call) ทําใหผูสูงอายุไมไดถูกทอดท้ิง สวนภาครัฐเขามาดูแลเก่ียวกับ

สวัสดิการ ผูสูงอายุยากจนสภาพบานผุผังไดมาสรางบานใหใหม ทําใหผูสูงอายุบานทาวัดเหนือมี

ความสุข มีความม่ันคงทางจิตใจ  

   3. การจัดทํา MOU ดานการเสริมสรางพฤฒิพลังผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงทีมผูวิจัยไดนําเสนอตอ

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการทํา 

MOU ดานการเรียนการสอน การฝกประสบการณ การบริการวิชาการ และการวิจัย ท้ังสองฝาย

เห็นชอบตกลง และมีแพลนกําหนด MOU ซ่ึงไดทํา MOU ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561                    

ณ หองประชุมสุรอุทก ชั้น 1 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

                        
 

                        
 

ภาพท่ี 15 การจัดทํา MOU ดานการเสริมสรางพฤฒิพลังผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ  
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จากการถอดบทเรียนกับผูมีสวนรวมในชุมชน ถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการ

พัฒนารูปแบบการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง บานทาวัดเหนือ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้ 

4.1 ทุนทางสังคมและสภาพแวดลอม คือ มีสถานท่ีเปนศูนยรวมใจท่ีสวยงาม 

สภาพอากาศดี คือ มีวัดมหาพรหมโพธิราช ติดริมแมน้ําหนองหาร ท่ีมีการสรางศาลา การจัด

สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม เปนแหลงทองเท่ียว พักผอน และสถานท่ีประชุมกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีผูสูงอายุ 

และคนในชุมชนเดินทางมารวมสะดวก  รวมกับมีกฎกติการวมกัน มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน จาก

ประวัติบานทาวัด มีหลากหลายเผามาอยูรวมกัน มีท้ังเผาภูไท เผาญอ เผากะเลิง ท้ังลาว โซ มา

รวมกัน แตมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน ท่ีเหมือนกันคือ การไมท้ิงฮีต 12 คอง 14   ทําให

สามารถอยูรวมกันได คือไมมีการแตกแยก ถึงแมจะมาหลากหลายชนเผาแตมีวัฒนธรรมท่ีมา

เหมือนกัน  

4.2 ชุมชนมองเห็นปญหา มีความเปนเจาของในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน มองวาเกิด

ผลดีตอผูสูงอายุ และคนในชุมชน เกิดการดําเนินงานตอเนื่อง 

4.3  ชุมชนยังเคารพผูสูงอายุ มีความนับถือและใหการดูแลพอ แม ไมทอดท้ิง 

ทําใหเขามาสวนรวม และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4.4 การมี อสม. เขมแข็ง การเขาถึงชุมชน การกระตุนใหผูสูงอายุเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังมีความตั้งใจทํางานเพ่ือชุมชน และมีความคิดพัฒนาชุมชนตอเนื่อง กิจกรรมท่ี

เกิดประโยชนตอชุมชน อสม. ใหความรวมมือเต็มท่ี โดยเฉพาะ นายมงคล ตายเนาวดง ตําแหนง

ประธาน อสม. ท่ีใสใจ ประสาน และเปนผูนํา อสม. 

4.5 การมีหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหการดูแล สนับสนุนดานสวัสดิการ ไดแก 

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลานอย 

4.6 การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย รวมกับคนในชุมชน ทําใหการ ดําเนินงาน

เกิดผลลัพธท่ีดี และมีภาคีเครือขายเพ่ิมข้ึน เชน โรงเรียนเขามามีสวนรวมมากข้ึน  

        4.7 การบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมกับการวิจัย    

การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การพัฒนานักศึกษาในดานความรู ทักษะวิชาชีพ และจิต

อาสา ทําใหนักศึกษา มีความกลาพูด กลาคิดตัดสินใจ ความม่ันใจ และการทํางานเปนทีม และเปน

กลไกขับเคลื่อนการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การออกกําลังกาย การถายทอดทักษะการนวด การให

ความรู การจัดเสวนา และการสนทนากลุม เปนตน 
 



 บทท่ี 5  

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในข้ันตอนการศึกษาสถานการพฤฒิพลัง

ของผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง และการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน

การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลัง กรณีศึกษาบานทาวัดเหนือ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง ผูวิจัย

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ในแตละประเด็น ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผล  

 สรุปผลการวิจัยการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ดําเนินการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 5.1.1   สถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

    ซ่ึงรูปแบบการวิจัยมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมบริบทของผูสูงอายุ 

เก่ียวกับการมีภาวะพฤฒิพลังในองคประกอบ 3 ดาน  คือ ดานสุขภาพ (health) ดานการมีสวนรวม 

(participation) ดานความม่ันคง (security)  ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก (WHO) และ

สภาวะแวดลอมผูสูงอายุ ไดแก นโยบาย การดําเนินงานดานผูสูงอายุ ระบบบริการ ทัศนคติตอ

ผูสูงอายุ และการเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ ซ่ึงผลการวิจัยนํามาสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

  5.1.1.1   สถานการณดานนโยบายและการดําเนินงานผูสูงอายุ 

     สถานการณดานนโยบายและการดําเนินงานผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเหลา

ปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีนโยบายการดําเนินงานดานผูสูงอายุตอเนื่อง ครอบคลุมดาน

สวัสดิการ การชวยเหลือผูสูงอายุท่ีดอยโอกาส การจัดตั้งกองทุนกลุมผูสูงอายุ  สงเสริมการเห็นคุณคา

ผูสูงอายุ ดานสุขภาพครอบคลุมทุกกลุมผูสูงอายุ คือ กลุมติดสังคม ติดบาน และติดเตียง โดยมี

เครือขาย ผูนํา อสม. ชุมชนเขามามีสวนรวม ปรับระบบบริการเชิงรุก และสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต  

  5.1.1.2 ภาวะพฤฒิพลังผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร  

   ขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  พบวาผูสูงอายุมีภาวะพฤฒิ

พลังท้ังสามดาน คือ ดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวม และดานความม่ันคง ในระดับ     ปานกลาง 
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รอยละ 67.2 เม่ือพิจารณารายดาน ดานสุขภาพผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเอง พ่ึงตนเองในการใช

ชีวิตประจํา แตการมีกิจกรรมออกกําลังกาย การบริหารรางกายปฏิบัตินอย  ดานการมีสวนรวมใน

ครอบครัวและชุมชน พบวาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีงานบุญมากท่ีสุด และเขารวม

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ สวนดานความม่ันคง ผูสูงอาศัยอยูกับบุตรหลาน ไดรับความรักและการดูแล

จากบุตร รวมท้ังชุมชนใหความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผกันในชุมชน 

  5.1.1.3 ทัศนคติตอผูสูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง     

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

  ดานมุมมองทัศนคติของคนในชุมชนตอผูสูงอายุ พบวาขอคําถามเชิงบวก

รายขอของทัศนคติตอผูสูงอายุท่ีตอบเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง  5 ลําดับ คือ ผูสูงอายุรูคุณคาของ

เงินท่ีไดมาอยางลําบาก รอยละ 96.8   ผูสูงอายุสามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับลูกหลานดานการเงินได      

รอยละ 96.8 รองลงมา คือ ผูสูงอายุใชเงินอยางประหยัดมากท่ีสุด ถึงรอยละ 94.4  ผูสูงอายุเปนผูนํา

ทางศาสนาของชุมชน รอยละ 94.1 และผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีควรไดรับการดูแลเอาใจใส รอยละ 93.3 

ตามลําดับ  สวนขอคําถามเชิงลบรายขอของทัศนคติตอผูสูงอายุท่ีตอบเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง 5 

ลําดับ คือ ผูสูงอายุไมสามารถ ทํางานหาเงินเลี้ยงตนเองได  รอยละ  76.8  รองลงมา คือ ผูสูงอายุ

ชวยเหลือตนเองไมไดตองพ่ึงพาบุตรหลาน รอยละ  72.8  ผูสูงอายุข้ีบน โกรธงาย รอยละ 72.4  

ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีเครงครัด เจาระเบียบ รอยละ 63.8 และผูสูงอายุเรียนรูสิ่งใหมๆไดยาก รอยละ 

69.1 ตามลําดับ 

  5.1.1.4 การเตรียมความพรอมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

            ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของประชาชนเขตเทศบาล

ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังสกลนคร ครอบคลุมการเตรียมความ 5 ดาน พบวามีระดับการ

เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุในระดับปานกลางรอยละ 47.3 พิจารณารายดาน ไดแก ดานรางกาย 

พบวา มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รอยละ 51.7 และการหาความรู ขอมูลขาวสารจากหนังสือ   

วิทยุ โทรทัศนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ รอยละ 51.0 ดานจิตใจ การ

พบปะพูดคุยกับเพ่ือนบานรอยละ 81.5 เขารวมกิจกรรมในชุมชน รอยละ 75.3   และการมองโลกใน

แงดีรอยละ 70.4 ดานทรัพยสินเงินทอง มีการทําประกันชีวิตประกันภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 

รอยละ 36.5  ดานท่ีอยูอาศัยท่ีปฏิบัติเปนประจํา คือ การสํารวจบานและซอมแซมในจุดท่ีชํารุดเพ่ือ

ความปลอดภัยรอยละ 42.9 และดานกิจกรรมการใชเวลาวาง คือ การพบปะเพ่ือนในวัยเดียวกันตาม

โอกาสพิเศษ เชน งานบุญ รอยละ 45.3 แตการเขารวมชมรมตาง ๆ  ยังปฏิบัตินอย 

 5.1.2 การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ

เครือขายสุขภาพ 
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  การพัฒนารูปแบบสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงไดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม คือ บานทาวัดเหนือ หมู 3  โดยใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research) ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน         

ข้ันปฏิบัติการ ข้ันติดตามประเมินผล และข้ันสะทอนขอมูลกลับ ผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1.2.1 องคประกอบพฤฒิพลังในบริบทบานทาวัดเหนือ 

          องคประกอบพฤฒิพลังของผูสูงอายุบานทาวัดเหนือ  คือ 1) เปนผูสูงอายุท่ี

มีประโยชนตอลูกหลานและชุมชน คือ การใหคําปรึกษา ถายทอดภูมิปญญา 2) พ่ึงตนเอง มีสุขภาพ

แข็งแรง ชวยเหลือตนเองได 3) มีความสุข  คือ ดานจิตใจไมหลงลืม ไมซึมเศรา 4) มีสติปญญา คือ 

การทบทวนและพัฒนาตนตอเนื่อง และ5) มีความม่ันคง คือ การมีบานอยูกับคูชีวิต ครอบครัว บุตร

หลาน และมีรายได  

5.1.2.2   รูปแบบการพัฒนาสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง  

                         รูปแบบการพัฒนาสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง กรณีศึกษาบานทาวัดเหนือ 

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย

แบบมีสวนรวม ได โมเดลโฮมฮัก (HOMEHUG) ในการพัฒนาพฤฒิพลังท่ีครอบคลุมองคประกอบ

ภายใตบริบทเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงประกอบดวย  

     H = Holistic care คือ การดูแลผูสูงอายุแบบองครวมท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และสติปญญา 

    O = Opportunity คือ การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา 

สนับสนุน การดําเนินงานผูสูงอายุ 

    M = Management คือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการ

ดําเนินงานดานงบประมาณ บุคลากร ผูรับผิดชอบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ ผูนําชุมชน อสม. โรงเรียน 

วัด และการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลเหลาปอแดง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง        

ปลานอย และเครือขายสุขภาพภายนอก ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในการเชื่อมประสาน สนบัสนุนกิจกรรมตอเนื่อง  

  E = Evaluation and Expansion คือ มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง

ตอเนื่อง และการขยายผลไปกลุมอ่ืนในชุมชน 

  H = Healthy and Happiness คือ ผลลัพธท่ีเกิดกับชุมชน ผูสูงอายุ มี

ภาวะสุขภาพดี แข็งแรงชวยตนเองได สุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  U = Unity คือ การทําใหชุมชนมีเปาหมายรวมกัน และเกิดการมีสวนรวม

คิด รวมทําและรวมประเมิน 
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  G =   Generation คือ การเชื่อมประสานสามวัยในชุมชน ไดแก เด็กและ

เยาวชนเขาใจ เอาใจใส และมีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชนเปนแหลงสนับสนุน

ชวยเหลือใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรม  

ซ่ึงมีกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจ ผูสูงอายุพ่ึงตนเองมีอิสระ

ในชีวิตประจําวัน มีสวนรวมพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนอยางตอเนื่อง มีความสุขและความ

ม่ันคงอยูกับครอบครัว บุตรหลานดูแล และมีรายได โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน การสนับสนุน

จากหนวยงานในพ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเหลาปอแดง วัด

มหาพรหมโพธิราช และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย รวมกับเครือขาย ไดแก สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประกอบดวยกิจกรรม 5 กิจกรรม ไดแก 

1. กิจกรรมสุขกาย สบายใจ การออกกําลังกายทาฤๅษีดัดตน 

2. กิจกรรมพาขาวดีไมมีโรค 

3. กิจกรรมมวนซ่ืนโฮแซว 

4. กิจกรรม “สองมือนอยรอยรัก”   

5. กิจกรรมอบรมแกนนําและผูสูงอายุ “ขยับอีกนิดเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา”  

ท้ัง 5 กิจกรรม มีกลไกขับเคลื่อนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

 

     5.1.2.3   ประเมินผลโมเดลโฮมฮัก ตอการพัฒนาภาวะผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง  

        ผลการประเมินโมเดลโฮมฮัก ตอการพัฒนาภาวะผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังบานทา

วัดเหนือ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

1) พฤฒิพลังดานสุขภาพ พบวาผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพ อาการปวดกลามเนื้อ

ลดลง สามารถลุกเดินชวยเหลือตนเองไดคลอง ผูสูงอายุมีความสุขไมซึมเศรา และผูสูงอายุจากกลุมติด

บานเปนกลุมติดสังคมเพ่ิมข้ึน วงรอบท่ี 1 มีจํานวน 5 คน เพ่ิมข้ึนในวงรอบท่ี 2 จํานวน  16 คน   

2) พฤฒิพลังดานการมีสวนรวม  ผูสูงอายุเขามามีสวนรวมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

การเขารวมพัฒนาตนเอง   ประเมินไดจากกิจกรรมใหความความรูเรื่องอาหาร การออกกําลังกายยืด

เหยียด และการใหความรูเก่ียวกับผูสูงอายุ  มีผูสูงเขารวมเพ่ิมข้ึน วงรอบท่ี 1 70 คน ในวงรอบท่ี 2    

เขารวม 93 คน  การมีสวนรวมในครอบครัว ไดแก การใหคําปรึกษากับบุตรหลาน การเลี้ยงหลาน 

และการมีสวนรวมในชุมชน ไดแก การเขารวมงานบุญประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา และการเปน

กรรมการในหมูบาน เปนตน    

3) พฤฒิพลังดานความม่ันคง ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต มีลูกหลานให

ความเคารพและใหการดูแล และมีรายไดจากการมีงานทํายามวาง ไดแก ปลูกผักขาย ทําขนม         

ทําปลารา นอกจากนี้ผูสูงอายุบานทาวัดเหนือมีกลุมติดสังคม พ่ึงพาตนเองจํานวนมาก มีการไปเยี่ยม
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เยือนเพ่ือนบาน พูดคุยกันไมเหงา สวนคนท่ีตองเลี้ยงหลานมีความสุขไดรองเพลงกลอมหลาน ถึงแม

ไกวเปลก็มีความสุข ไดออกกําลังกายแขน สวนลูกหลานท่ีอยูทางไกลไปทํางาน  ติดตอทางโทรศัพท

พูดคุยพรอมเห็นหนา (video call) ทําใหผูสูงอายุไมไดถูกทอดท้ิง สวนภาครัฐเขามาดูแลเก่ียวกับ

สวัสดิการ ผูสูงอายุยากจนสภาพบานผุผังไดมาสรางบานใหใหม ทําใหผูสูงอายุบานทาวัดเหนือมี

ความสุข มีความม่ันคงท้ังทางดานกายภาพ คือ มีท่ีอยูอาศัย มีงานทํา มีรายได ความม่ันคงดานจิตใจ 

มีครอบครัวดูแล ชุมชนชวยเก้ือหนุน เปนตน  

 

5.2 การอภิปรายผล 

 

  การวิจัยการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ดําเนินการอภิปรายผล ดังนี้  

     5.2.1 สถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

   ภาพรวมผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ครอบคลุมผูสูงอายุ สภาวะแวดลอมผูสูงอายุ ไดแก ครอบครัว  ชุมชน และระบบบริการในการดูแล 

สงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงภาพรวมพบวา  ผูสูงอายุมีภาวะพฤฒิพลัง          

ดานสุขภาพ การมีสวนรวม และความม่ันคงในระดับปานกลาง เชนเดียวกับการศึกษาใน

ระดับประเทศ ขอมูลการสํารวจผูสูงอายุไทย 2554 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาผูสูงอายุไทยมี

พฤฒิพลังระดับปานกลาง (สุภจักษ แสงประจักษสกุล. 2557) แตเม่ือพิจาณาตัวชี้วัดในแตละ

องคประกอบ ในบริบทพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวาดานสุขภาพประกอบดวย การพ่ึงตนเอง          

มีอิสระในชีวิตประจําวัน การเขาถึงและไดรับการดูแลในระบบสุขภาพ  ดานการมีสวนรวม

ประกอบดวย มีสวนรวมในชุมชน ไดแก งานบุญประเพณีศาสนา งานชมรม  และใหคําปรึกษาแกบุตร

หลาน ดานความม่ันคง ไดแก การอยูอาศัยกับครอบครัว  บุตรหลานดูแลเอาใจใส  การมีงานทํายาม

วางและมีรายได โดยพบวาผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอกับรายจายรอยละ 51.2  ซ่ึงมีความแตกตางใน

ดานตัวชี้วัดแตละองคประกอบของดัชนีพฤฒิพลังผูสูงอายุไทย ตามแนวคิดขององการอนามัยโลก 

และเพ่ิมองคประกอบดานสภาพท่ีเอ้ือตอการมีพฤฒิพลัง ซ่ึงมองถึงการอานออกเขียนไดและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิตแหงชาติ. 2560) แตจากการศึกษาครั้งนี้ดาน

สภาวะดังกลาว ผูวิจัยมองถึงปจจัยกําหนดภาวะพฤฒิพลัง คือ ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการ 

ภายใตบริบทพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาในกลุมประชาชนรวมดวย ในดาน

ทัศนคติตอผูสูงอายุ พบวามีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ มองวาผูสูงอายุเปนท่ีพ่ึงใหกับบุตรหลานดาน

การเงินและการใหคําปรึกษา เปนผูนําทางศาสนา และเปนบุคคลท่ีตองไดรับการดูแลเอาใจใส ดาน
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การตระหนักและเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ พบวามีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอและหาขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และ

การสํารวจบานซอมแซมในจุดท่ีชํารุด ซ่ึงเปนปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมหรือ

พัฒนาใหผูสูงอายุมีความสามารถ มีศักยภาพและพัฒนาตนเองตอเนื่อง ไมเปนภาระกับครอบครัว 

และชุมชน แตเปนบุคคลท่ีมีประโยชน  

 5.2.2   การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเหลาปอแดง     

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

         การพัฒนารูปแบบสังคมพฤฒิพลังในผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหลาปอแดง โดยการมี

สวนรวมของชุมชนและเครือขาย กรณีศึกษาบานทาวัดเหนือ หมู3 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบพัฒนา

ใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลัง ครอบคลุมพฤฒิพลังดานสุขภาพ การมีสวนรวม และความม่ันคง รูปแบบท่ีได   

มี 7 องคประกอบ คือ HOME HUG ซ่ึงมีท้ังดานกระบวนการและผลลัพธ ดานกระบวนการ ไดแก      

1) H=holistic care การสงเสริมสุขภาพองครวมท้ังรางกาย จิตสังคม และสติปญญา ภายใตกิจกรรม

การสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย การใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ กิจกรรมสันทนาการและ

บริการนวดฝาเทาใหกับผูสูงอายุในชุมชน 2) O = opportunity  เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมท้ัง

แกนนํา ผูสูงอายุ และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามหลัก บวร (บาน วัด ราชการหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ) 3) M = management การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประชุมวางแผน 

ดําเนินการ ประเมินผล และสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงในแตละวงรอบ 4) E = expansion การขยาย

ผลสูกลุมอ่ืนในชุมชน เพ่ือใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องและยั่งยืนในชุมชน เกิดกิจกรรมการถายทอดความรู

และทักษะดานการออกกําลังกายใหแกแกนนํา อสม. และเยาวชน และกิจกรรมอบรมแกนนํานักเรียน

และเยาวชนในชุมชนใหมีทักษะดานการนวด กระบวนการในกิจกรรมดังกลาว เกิดผลลัพธตอผูสูงอายุ

และชุมชน คือ 5) H = healthy and happiness ผูสูงอายุมีพฤฒิพลัง คือ การดูแลตนเอง ดานการ

ออกกําลังกาย อาหาร และอารมณ ปญหาอาการปวดกลามเนื้อลดลง สามารถลุกเดินไดคลอง          

มีความสุขไมซึมเศรา เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกลุมติดบานเปนกลุมติดสังคมเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอการ

มีบทบาทและสวนรวมในชุมชนเพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคงในชีวิต เปนท่ีพ่ึงแกบุตรหลาน ไดรับการดูแล

จากครอบครัว และการดูแลจากหนวยงานในพ้ืนท่ี มีงานทํายามวาง มีรายไดเพียงพอกับรายจาย       

6) U = unity  ชุมชนมีเปาหมายรวมกันใหมีกิจกรรมตอเนื่อง และ7) G =   generation  การเชื่อม

ประสานสามวัยในชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาดังกลาวเปนไปตามแนวคิด

ขององคการอนามัยโลก ดานการสงเสริมสุขภาพ การใชแรงสนับสนุนทางสังคม และระบบบริการ

สุขภาพ ซ่ึงรูปแบบการสงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤฒิพลังท่ีได มีความแตกตางของปจจัยกําหนดพฤฒิพลัง 

และบริบทพ้ืนท่ีภายใตวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน (WHO. 2002) เชน การศึกษาของหฤทัย กงมหาและ

คณะ (2561) พัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤฒิพลังในผูสูงอายุ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
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ประกอบดวย 5 องคประกอบ 1) การสรางศรัทธาในพลังของผูสูงอายุ 2) การสรางพ้ืนท่ีทางสังคมเพ่ือ

เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถ 3) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการมีสวนรวมของ

ผูสูงอายุ 4) มีหลากหลายวัยเขารวม 5) สิ่งแวดลอม เอ้ืออํานวยและปลอดภัย ดังนั้นในการสรางสังคม

ผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ตองมีการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี ใหครอบคลุมตามแนวคิดพฤฒิพลังภายใน

วัฒนธรรม ปจจัยกําหนดหรือทุนทางสังคมท่ีมี ตอการนํามาสรางรูปแบบสงเสริมผูสูงอายุใหมี      

พฤฒิพลัง รวมท้ังแนวทางใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน  

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

  

 5.3.1   ขอเสนอแนะตอการนําไปใช 

  รูปแบบการสรางสังคมพฤฒิพลังจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นําไปขยายผลตอชุมชนอ่ืน 

และประยุกตใชในกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ  

 5.3.2   ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป 

  1) ดานการประเมินผลโมเดลโฮมฮัก ตอภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ เพ่ิมการประเมิน

เชิงปริมาณรวมดวย เพ่ือพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมมากข้ึน 

  2) ศึกษาในประเด็นรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจใหผูสูงอายุและชุมชน ตอ

สภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ 

  3) รูปแบบการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังในกลุมวัยผูใหญ 
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