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การวิจัยและพัฒนาครัง้นี  ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายแุบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การหาความต้องการของผู้สงูอายแุละความคิดเห็นของผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สงูอายุในศูนย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ สงูอาย ุ400 คน 
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 36 คน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุน
ศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอาย ุ 60 คน และระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ สูงอายุ 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  โปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต แบบสอบถามความต้องการ แบบวดัการท างานของสมอง แบบวัดความมีคุณค่าใน
ตัวเอง แบบวัดสุขภาวะทางจิต และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมนันทนาการ  ผลการวิจัยพบว่า (1) ความต้องการ
โปรแกรมนนัทนาการของผู้สงูอายแุละผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) 
ซึง่ใช้การหมนุแกนแบบวาริแมกซ์ (Varimax) ที่มีคา่ Factor loading สงูกวา่ 0.6 พบวา่มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้บริการที่มี
คณุภาพ 2) ความสมบูรณ์ของการให้บริการ 3) กิจกรรมส่งเสริมความภาคภมิูใจ ชะลอความเสื่อมทางสมองและการรู้อารมณ์ตนที่
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 4) วิธีการช าระเงิน 5) ความพร้อมของสถานที่ อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 6) ลกัษณะที่
พงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 7) กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสขุ 8) ช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม และ 9) 
ลกัษณะที่เหมาะสมของสถานที่ (2) ผู้ วิจยัน า 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 (กิจกรรมส่งเสริมความภาคภมิูใจ ชะลอความ
เสื่อมทางสมองและการรู้อารมณ์ตนที่มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ) องค์ประกอบที่ 6 (ลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม) 
และองค์ประกอบที่ 8 (ช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม) มาพฒันาและทดลองใช้ จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนน
พฒันาการไม่แตกต่างกัน (3) ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ผู้สงูอายมีุค่าเฉลี่ยของแบบวดัความภาคภมิูใจในตวัเอง 
แบบวดัการท างานของสมอง และแบบวดัสขุภาวะทางจิตที่สงูขึน้ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x ̄ = 3.57, SD = 
0.41) ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความส าคัญและการประเมินผล  (IPA Grid) ปรากฏว่า โปรแกรมทัง้หมดตกอยู่ใน  Quadrant 2 
หมายถึง ท าดีแล้ว รักษาเอาไว้ จึงกล่าวได้ว่า โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้ สูงอายุอยู่ในระดับดีพร้อมที่จะน าไปใช้จริง และเป็นทางเลือกให้กับผู้ ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุอ่ืนตอ่ไป 
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The purpose of this research is to develop a recreational program to enhancing the psychological 

well-being of elderly people in healthy aging center. It was divided into three phases, which included the following: (1) 
to explore the needs of elderly people and the opinion of people involved in the organization of recreational activities 
for the elderly in a health aging center. The sample group consisted of four hundred elderly people and thirty-
six stakeholders; (2) the creation and development recreational program to enhancing the psychological well-being of 
elderly people in a healthy aging center. The sample group consisted of sixty elderly people; and (3) 
to identify effectiveness of recreational programs to enhancing the psychological well-being of elderly people 
in healthy aging center. The sample group consisted of thirty elderly people. The research instruments consisted of a 
recreational program to enhancing the psychological well-being, a questionnaire, a brain function test, a self-esteem 
test, a psychological well-being test and a satisfaction test. The results revealed the following: (1) The needs for the 
recreational program to enhancing the psychological well-being of the elderly people and stakeholders 
using exploratory factor analysis with the Varimax axis rotation with a factor loading the higher than 0.6 results in 
nine factors as follows: 1) quality service; 2) Integrity of service; 3) pride promotion activities and slowing down brain 
degeneration and emotional awareness that was implemented systematically; 4) method of payment; 5) availability of 
location, equipment and facilities; 6) desirable characteristics of activity leaders; 7) activities that promote physical 
fitness and happiness; 8) activity information channels; and 9) suitable places. (2) The researcher brought three 
factors, which included Factor Three (pride promotion activities and slowing down brain degeneration and emotional 
awareness that was implemented systematically), Factor Six (desirable characteristics of activity leaders) and Factor 
Eight (activity information channels) to develop and test for two trials. The results of the comparison of the 
development scores were not different. (3) After joining the recreation program, the elderly people had  the higher 
mean of self-esteem test, the brain function test and the psychological well-being test. Overall satisfaction was at the 
highest level (x ̄ = 3.57, SD = 0.41). The results of the identification of expectations and levels of satisfaction by using 
importance performance analysis (IPA Grid) is in quadrant two; meaning if it does well then it should be kept it. All of 
the results showed that recreational programs to enhancing the psychological well-being of the elderly people in 
a healthy aging center at a good level, and can be put into practice and be an alternative to enhance the 
psychological well-being of elderly people in healthy aging centers. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี อนัเน่ืองมาจากผู้ วิจยัได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่าง
ดีย่ิงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนัทา ศรีศิริ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย์เทพประสิทธ์ิ 
กุลธวชัวิชัย อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของ
การวิจยัในครัง้นีม้าโดยตลอด ผู้ วิจยัมีความรู้สกึซาบซึง้เป็นอย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ 
ณ โอกาสนีด้้วย 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศกัด์ิ เสนาค า กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ครัง้นีท่ี้กรุณาให้
ค าแนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ รวมถึงอาจารย์ ดร.
อุษากร พันธุ์วานิช และอาจารย์ ดร.สุมนรตรี น่ิมเนติพันธ์ กรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้
กรุณาให้ค าแนะน าตัง้แตก่ระบวนการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ท่ีผ่านมา 

ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.   
สุปราณีว์ิ ขวัญบุญจันทร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ       
ขมวัฒนา อาจารย์  ดร.จุฑา ติงศภัทิย์  และอาจารย์  ดร.จิระชัย หม่ืนฤทธ์ิ ท่ีได้กรุณาสละเวลาเป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้สูงอายุ ท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโปรแกรมกับผู้ วิจัยเป็นอย่างดี 
รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งท่ีสละเวลาของท่านเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วราวุธ สุมน (บิดา) คุณสุณี สุมน (มารดา) และครอบครัว    
ท่ีได้อบรม สั่งสอน ให้โอกาสทางการศึกษา สนับสนุนผู้ วิจัย และให้ความช่วยเหลือผลักดันจนประสบ
ความส าเร็จ ขอขอบคณุ คณุพลูน า้เพชร สามเสน ท่ีเป็นก าลงัใจให้เสมอมา รวมทัง้ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ี
ได้ช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี  ้ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาของทุกท่านท่ีกล่าวมาแล้ว และมิได้กล่าว
ในท่ีนี ้จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย สดุท้ายนีคุ้ณประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี  ้ผู้ วิจัยขอมอบ
ให้แก่ ครู อาจารย์ท่ีได้ให้ความรู้  บิดามารดา และคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ซึง่ก่อให้เกิดปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์เก่ียวกบัประชากรสูงอายขุองโลกไว้ว่า ในระหว่างปี
พุทธศกัราช 2558 - 2573 นัน้จะมีการเพิ่มขึน้ของประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 56 จากเดิมจ านวน 
901 ล้านคน ไปเป็น 1,400 ล้านคน และจะขยับเข้าใกล้จ านวน 2,100 ล้านคน  ในราวปี
พุทธศกัราช 2593 นอกจากนีย้งัพบว่าอีก 15 ปีข้างหน้า จ านวนประชากรสูงอายุ อายุ 60 ปี หรือ
มากกวา่นัน้จะมีการเตบิโตอย่างรวดเร็วท่ีสดุในพืน้ท่ีแถบลาตินอเมริกาและแคริเบียนถึงร้อยละ 71 
ตามมาด้วยเอเชียร้อยละ 66 แอฟริการ้อยละ 64 โอเชียเนียร์ ร้อยละ 47 อเมริกาเหนือร้อยละ 41 
และทวีปยุโรปร้อยละ 23 ตามล าดบั นอกจากนีก้ารเติบโตของจ านวนประชากรสูงอายุเม่ือเทียบ
กบัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ นัน้ก็มีมากกวา่เช่นกนั โดยในปีพทุธศกัราช 2573 จะมีสดัสว่นของประชากร
สงูอายซุึ่งมากกว่าประชากรวยัเด็กอาย ุ0 - 9 ปี คือ 1,400 ล้านคน และ 1,300 ล้านคน ตามล าดบั 
และในปีพุทธศกัราช 2593 นัน้จะมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีหรือมากกว่านัน้ซึ่งมากกว่า
ประชากรวยัรุ่นและวยัหนุ่มสาวอาย ุ10 - 24 ปี คือ 2,100 ล้านคน และ 2,000 ล้านคน ตามล าดบั 
(United Nation, 2015) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าจ านวนของประชากรสูงอายุนัน้มีการ
เติบโตท่ีรวดเร็วกว่าประชากรในกลุ่มอ่ืนๆ ในทุกพืน้ท่ีรวมถึงประเทศไทยด้วย มูลนิธิสถาบนัวิจัย
และพัฒนาผู้ สูงอายุไทยได้รายงานเก่ียวกับสถานการณ์การสูงวัยของประชากรไว้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศต่างๆ  ทั่วโลก ในพุทธศักราช 2560 ท่ีผ่านมา โลกของเรามี
ประชากรทัง้หมดประมาณ 7,550 ล้านคน ในจ านวนนีเ้ป็นประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป 
962 ล้านคน หรือคิดเป็น  ร้อยละ 12.7 ของประชากรทัง้หมด และส าหรับในประเทศไทยซึ่งมี
จ านวนประชากรทัง้หมด 65.5 ล้านคน นัน้มีผู้ สูงอายุท่ีอายุ 60 ปีขึน้ไปประมาณ 11.3 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 ในขณะท่ีประชากรรวมของประเทศไทยก าลงัเพิ่มด้วยอตัราท่ีช้าลงอย่าง
มากจนใกล้เคียงกบัศนูย์และจะสง่ผลให้ประเทศไทยมีอตัราการเพิ่มของประชากรท่ีจะติดลบในไม่
ช้า แต่ในทางกลับกันประชากรสูงอายุกลับเพิ่มขึน้ด้วยอัตราท่ีสูงมาก ซึ่งคาดประมาณว่าจะ
เพิ่มขึน้ด้วยอตัราประมาณร้อยละ 4 ตอ่ปี ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการคาดการณ์ว่า ในปีพุทธศกัราช 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป มีสดัส่วนสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด ในปีพทุธศกัราช 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สงัคมสงูอายรุะดบั
สุดยอด” เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทัง้หมด (มูลนิธิ
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สถาบนัวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) จึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ
ประเทศไทย จากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
รัฐบาลจะต้องให้ความส าคญักบัประชากรสงูอายเุป็นล าดบัต้นๆ เน่ืองจากประชากรกลุม่นีถื้อได้ว่า
เคยเป็นก าลังส าคัญของชาติในอดีต เป็นกลุ่มคนท่ีคอยขับเคล่ือนและสร้างคุณค่าให้แก่
ประเทศชาติมาอย่างมากมายมหาศาล ทัง้นีแ้ม้ว่าประชากรสูงอายุจะมีอายุท่ียืนยาวแต่ก็มิได้
หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุเหล่านัน้จะดีตามไปด้วย เน่ืองจากปัจจัยของสภาพ
ร่างกายท่ีทรุดโทรม สภาพแวดล้อมแยล่ง สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากระบบครอบครัวขยาย
กลายมาเป็นระบบครอบครัวเด่ียว (ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม, 2550) รวมถึงการมี
สภาพจิตใจท่ีแย่ลง เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คา่เป็นภาระของสงัคมและลกูหลาน เหตผุลของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้ สูงอายุซึ่งเป็นเหตุท าให้
ผู้สงูอายหุลายคนต้องเผชิญกบัภาวะเบื่อ เหงา ไม่มีอะไรท า ขาดคนดแูลเอาใจใส่ รู้สึกว่าตนเองไร้
คณุคา่ หาความสขุในชีวิตท่ีเหลือยู่ไม่คอ่ยได้ (ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2555) สภาพจิตใจห่อเห่ียว 
ไม่ร่ืนเริง ด้วยเหตุนีก้ารเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being) ของผู้สูงอายุจึง
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องตระหนกัและย่ืนมือเข้ามาชว่ยเหลือ
ผู้สงูอายเุหลา่นี ้ซึ่งถือได้วา่เป็นก าลงัส าคญัและสมบตัิอนัล า้คา่ของชาติในอดีตให้มีสภาพจิตใจท่ีดี
ขึน้และมีความสขุในบัน้ปลายของชีวิต โดยการน ากิจกรรมนนัทนาการเข้ามาใช้เพ่ือมาตอบโจทย์
ข้อนี ้

รัฐบาลนัน้ให้ความส าคญัในประเด็นซึ่งเก่ียวข้องกบัผู้สงูอายไุว้ในล าดบัต้นๆ ซึ่งสามารถ
เห็นได้จากการกล่าวถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุไว้ในแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาต ิ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งส่วนหนึ่งนโยบายได้กล่าวว่า นันทนาการเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างฐานรากของสงัคม สร้างความปรองดองในชาติเป็นสงัคมแห่งคณุธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมไปถึงกลุ่มพิเศษต่างๆ เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มผู้ ต้องขัง ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ท่ี 1 ว่าด้วยเร่ือง การส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นคณุคา่ของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการจน
เป็นวิถีชีวิต โดยก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม  ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ รวมทัง้กลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและ
สนใจจนเป็นวิถีชีวิต (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) เหตุผลท่ีรัฐบาลนัน้ตระหนัก  
เห็นคณุคา่และให้ความส าคญักบันนัทนาการเพ่ือน าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ 
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ก็เพราะว่า นันทนาการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาอารมณ์สุข พัฒนา
คณุภาพชีวิต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พฒันาส่งเสริมความคิดและสตปัิญญาแก่บคุคล ชว่ยให้
ได้พกัผ่อนอนัเป็นสิ่งจ าเป็นของบคุคลอย่างหนึ่ง ช่วยให้เกิดความสขุและความพึงพอใจ สร้างเสริม
มนษุยสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและสร้างความรู้สึกให้เกิดการยอมรับตนเองและผู้ อ่ืน ช่วยแก้ปัญหา
สุขภาพจิต ช่วยบ ารุงขวญัและสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมและสร้างความรัก ความอบอุ่น 
ความเข้าใจอนัดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว อีกทัง้ยงัช่วยถ่ายทอดประเพณี วฒันธรม อารยธรรม
ของมนษุยชาติด้วย (เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชยั, 2556) ด้วยเหตนีุก้ารจดัให้ประชากรสูงอายไุด้เข้า
ร่วมในกิจกรรมนันทนาการนัน้จะสามารถช่วยท าให้ประชากรกลุ่มนีมี้สุขภาวะทางจิตท่ีดีขึน้ได้  
ยิ่งหากผู้สูงอายุเหล่านีไ้ด้เลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีตนเองสนใจแล้วนัน้ จะน ามาซึ่งความสุข 
ความสนกุสนาน และความเพลิดเพลิน สามารถท าให้ผู้สงูอายเุหล่านัน้รู้สึกว่าตนกลบัมามีคณุค่า
อีกครัง้ และอาจช่วยให้ก้าวเข้าไปถึงจุดซึ่งเรียกว่า “สังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ” ในล าดบัต่อไป 
ทัง้นีม้ิใช่เพียงแค่จดัให้ประชากรสูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการของผู้
ให้บริการเท่านัน้ แต่ควรจดักิจกรรมตามความสนใจและความต้องการของผู้สูงอายุด้วย ดงันัน้
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมจึงควรจัดกิจกรรมนันทนาการหรือโปรแกรมนันทนาการเพ่ือให้ตอบ
โจทย์กับความต้องการของผู้ สูงอายุซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ในสังคมไทย ซึ่งถ้าหาก
สามารถจดัโปรแกรมนันทนาการได้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุมากเพียงใดก็จะสามารถ
ชว่ยให้ผู้สงูอายมีุสขุภาวะในด้านตา่งๆ ดีขึน้ตามมาดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  

เม่ือศาสตร์ทางด้านนนัทนาการนัน้มีความส าคญัและสามารถชว่ยให้ผู้สงูอายมีุความสขุ
มากขึน้จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่างๆ ตามความสนใจ ดงันัน้องค์กรทัง้ของภาครัฐ
และเอกชนจึงถือได้ว่าเป็นตัวกลางหนึ่งซึ่งสามารถจัดหาหรืออ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการอารมณ์แห่งความสุข สนุกสนาน  
และยงัสามารถชว่ยให้ผู้สงูอายเุหลา่นัน้ได้มีกิจกรรมตา่งๆ ท าเม่ือยามว่างเว้นจากกิจวตัรประจ าวนั 
ซึง่หากกล่าวถึงวยัสงูอายแุล้วสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เห็นทีจะเป็นเร่ืองของโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ 
ท่ีเข้ามารุมเร้าส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยร่างกายพร้อมกบัส่งผลตอ่สภาพจิตใจไปพร้อมกนั นอกจาก
องค์กรภาครัฐอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีในการให้บริการเก่ียวกับการรักษาโรคภัย  
ไข้เจ็บและสขุภาพร่างกายแล้ว ศนูย์บริการสาธารณสขุนัน้ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ
ส าหรับผู้ ท่ีมีโรคภยัไข้เจ็บและมีการเจ็บป่วย เน่ืองจากศนูย์บริการสาธารณสขุนีจ้ะตัง้อยูใ่นบริเวณ
ชุมชนต่างๆ ใกล้ท่ีพักอาศัย ท าให้มีความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนีย้ังให้บริการแก่
ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ท าให้ไม่ต้องเดินทางไกล ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
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เป็นอย่างมาก จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าศนูย์บริการสาธารณสุขนอกจากจะสามารถ
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายท่ีดีขึน้แล้วนัน้ ยงัสามารถท่ีจะช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตใจ
ของผู้ สูงอายุท่ีดีขึน้ควบคู่กันไปได้ ด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นส่ือกลางโดยอาศัยศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ทั่ว
กรุงเทพมหานคร จ านวน 68 แห่ง เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางประสานงาน การเรียนรู้ และการพฒันา
ศกัยภาพการด าเนินงานด้านผู้สงูอายแุบบองค์รวม ให้ผู้สงูอายมีุกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัศนูย์บริการ
สาธารณสขุ ทัง้นีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีผู้สงูอายสุามารถเข้ามารับบริการและร่วมกิจกรรมตา่งๆ ได้อย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนีจ้ะมีการให้บริการในหลายด้าน รวมทัง้ด้านการจัด
กิจกรรมนนัทนาการซึง่ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายดุ้วย  
(กองการพยาบาลสาธารณสุข, 2560) และสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยให้ผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการนัน้มี
ความสขุ ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และตอบโจทย์ด้านต่างๆ ได้ก็คือ การบริหารจดัการท่ีดี
ของศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุในแตล่ะเร่ือง อาทิ การจดัโปรแกรม กิจกรรมต่างๆ  สถานท่ี วนั
และเวลา เป็นต้น ดงันัน้การจดัการท่ีดีในด้านนนัทนาการก็เป็นสิ่งท่ีส าคญัมากสิ่งหนึ่ง เพราะหาก
การจดัการในเร่ืองนีไ้ม่ดีก็อาจท าให้ผู้ เข้ามาใช้บริการไม่พึงพอใจและไม่เข้ามาใช้บริการในท่ีสุด  
แต่ถ้าหากมีการจัดการท่ีดีก็จะส่งผลดีตามมาซึ่งสอดคล้องกับ ศศธร สุมน (2554) ท่ีกล่าวถึง  
การบริหารจัดการและการจัดการว่าหมายถึง การท างานของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปท่ีร่วมกัน
ปฏิบตัิงานโดยใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างร่วมกัน ด้วยการท างานอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรในการบริหารท่ีมีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทัง้นีก็้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในด้านจิตใจของผู้สงูอายนุัน่เอง  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในชว่ง 5 ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบัโปรแกรมนนัทนาการ
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุดงักล่าว พบว่า นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบัน 
หน่วยงานและองค์การตา่งๆ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาวะทางจิต หรือสขุภาพจิตอย่าง
กว้างขวางซึง่ การะเกด หตัถกิจวิไล (2556) ได้กล่าวว่า ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ชอบท ากิจกรรมเก่ียวกบั
การร้องเพลง ดนตรี ในการประกอบจงัหวดั อาจเป็นเพราะกิจกรรมนนัทนาการประเภทนีส้ามารถ
ท าร่วมกนัทีละหลายๆ คน รองลงมาเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัจินตนาการในการวาดภาพ การปัน้หรือ
นวดดินน า้มัน เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย ไม่เครียด ดังนัน้ การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยในการพัฒนาสุขภาพจิต นอกจากนี  ้นริสรา  
วงศ์พนารักษ์ และคณะ (2556) ยงักล่าวถึงกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีส่วนในการสร้างเสริมสขุภาวะ
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ทางจิตอีกว่า การปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาและการมีสัมพันธภาพร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมนันทนาการนัน้มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี 
ดังนัน้การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตท่ีดีจึงมีความส าคัญยิ่งซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะท่ีสมบูรณ์  
ในทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตท่ีดีท าให้ผู้ สูงอายุสามารถยอมรับและจัดการกับการเปล่ียนแปลง  
รอบด้านท่ีเกิดขึน้ตามศกัยภาพของตน ทัง้นีเ้พ่ือท าให้เป็นสงัคมผู้สงูวยัท่ีมีคณุคา่ ไมเ่ป็นสงัคมชรา
ภาพท่ีเป็นภาระของสงัคม และท่ีส าคญัควรจดักิจกรรมเชิงรุกท่ีสามารถสร้างเสริมสขุภาวะทางจิต
ท่ีตรงตามความต้องการ เหมาะกบัวิถีการด าเนินชีวิตและบริบทต่างๆ และต้องค านึงถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความสุขในชีวิตของผู้ สูงอายุซึ่งจะท าให้การดูแลสุขภาพของผู้ สูงอายุในสังคมผู้ สูงอายุ
ประสบผลส าเร็จและมีคณุภาพตอ่ไปในอนาคต ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาถึงการจัดการกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอาย ุ 
และมุ่งพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being)  
ของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ สูงอายุทางด้านจิตใจ 
และเพ่ือให้ผู้สงูอายเุป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ของประเทศในอนาคตตอ่ไป 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้ สูงอายุ และความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
ผู้สงูอายเุป็นอยา่งไร 

2. โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอายคุวรมีลกัษณะอยา่งไร 

3. ประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุ 
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายเุป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

การวิจยัเร่ืองการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายมีุความมุง่หมายดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาความต้องการเก่ียวกับ กิจกรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุและ 
ความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุ
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2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุ 
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

3. เพ่ือหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุ 
และท าให้ได้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้ สูงอายุท่ีมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ต่อผู้ สูงอายุท่ี เข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ รวมถึงผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง 
ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และในชมรมผู้ สูงอายุต่างๆ นัน้ สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการพิจารณาในการจดัโปรแกรมนนัทนาการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุซึ่งได้กลายมาเป็นประชากร
กลุม่ใหญ่ของประเทศไทยให้ดีมากยิ่งขึน้ด้วย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยัเร่ือง “การพฒันาโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ” ซึ่งมีรูปแบบเป็น
การวิจัยและพัฒนา (The research and Development) โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิจัยออกเป็น  
3 ระยะ และมีขอบเขตของการวิจยัด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

ระยะที่  1 การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ และ
ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์

สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุจ านวน 400 คน  
2. ผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุ  คือ  

นกัสงัคมสงเคราะห์และ/หรือผู้ชว่ยนกัสงัคมสงเคราะห์ จ านวน 36 คน  
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาเนือ้หาองค์ประกอบด้านต่างๆ เก่ียวกับการจัด กิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ เพ่ือหาความต้องการ (Need 
Assessment) โดยใช้ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

ขอบเขตด้านสถติวิิเคราะห์  
ผู้วิจยัจะด าเนินการสรุปผลความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอาย ุ

และความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือสงัเคราะห์เป็น
ข้อมลูเบือ้งต้นซึง่จะน าไปใช้ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั  

ระยะที่  2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่ อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตที่ มีความ
เหมาะสมในอนาคตส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการทดลองใช้จริง (Small group) จ านวน 2 แห่งๆ 

ละ 30 คน ได้แก่ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง และศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่  
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาเนือ้หาองค์ประกอบด้านต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ  ได้แก่ APIE และ Six Elements of Situated 
Activity System แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาวะทางจิต 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นตวั
ของตัวเอง (Autonomy) การยอมรับตนเอง  (Self-acceptance) การมีความงอกงามในตน 
(Personal Growth) ก า ร มี สั ม พั น ธ ภ า พ ท่ี ดี กั บ ผู้ อ่ื น  (Positive Relations with others) 
ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ (Environmental Mastery) การมีจดุมุ่งหมายใน
ชีวิต  (Purpose in Life) และแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับนันทนาการในผู้ สูงอายุ  รวมทั ง้
องค์ประกอบของความต้องการ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ี
สง่เสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ องค์ประกอบท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม และองค์ประกอบท่ี 8 ช่อง
ทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 

ขอบเขตด้านสถติวิิเคราะห์ 
ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการ 

เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลสขุภาวะทางจิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วมการทดลอง 
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และใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ระยะที่  3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิผลของโปรแกรม จ านวน 30 คน  

จากศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ผู้วิจยัจะใช้กิจกรรมนันทนาการใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ี
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม และ
องค์ประกอบท่ี 8 ชอ่งทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 

ขอบเขตด้านสถติวิิเคราะห์ 
ผู้วิจยัจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การทดสอบคา่ที (t - test) และใช้

สถิติพืน้ฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) เพ่ือหาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ สูงอายุท่ีมีต่อโปรแกรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ซึ่งจะ
น าไปใช้ในประกอบการสรุปผลการวิจยัตอ่ไป 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนา หมายถึง การสร้าง การก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการใหม่ๆ ด้วย
กระบวนการวิจยัและพฒันา เพ่ือสร้างวิธีการและขัน้ตอนของการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการท่ี
สามารถเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายไุด้  

2. โปรแกรมนันทนาการ หมายถึง โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการซึ่งผู้ วิจัยได้
ออกแบบให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอาย ุ

3. ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยทัง้เพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุตัง้แต ่ 
60 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นกลุม่ผู้สงูอายปุระเภทตดิสงัคม 
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4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการ
สง่เสริมสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจส าหรับผู้สงูอายุ ซึง่เป็นหนว่ยงานย่อยภายในศนูย์บริการ
สาธารณสขุ โดยอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

5. สุขภาวะทางจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลอันเป็นภาวะทางจิตท่ีดี
เป่ียมไปด้วยความสุข และมีความพึงพอใจในชีวิต ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การยอมรับ
ตนเอง การมีความงอกงามในตน การมีสมัพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน ความสามารถในการจดัการกับ
สถานการณ์ตา่งๆ และการมีจดุมุง่หมายในชีวิต 

6. ความมีคุณค่าในตัวเอง หมายถึง สภาพการณ์ท่ีบคุคลมีความรู้สกึในเชิงบวกตอ่
ตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งถูกสัง่สมมาเป็นระยะเวลานาน ทัง้นีจ้ะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ 

7. การท างานของสมอง หมายถึง ความสามารถในการท างานของสมองของแตล่ะ
บคุคลซึง่มีความแตกตา่งกนัตามชว่งอาย ุและสภาพความสมบรูณ์ของร่างกาย เป็นต้น  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิต

ของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจยัและพฒันา (The Research 
and Development) โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอาย ุ
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

  

ความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของผู้สงูอายุ
ที่ เข้ามาใช้บ ริการในศูน ย์ส่งเส ริมสุขภาพ
ผู้ สู งอ ายุ  โด ย ใช้ ทฤษ ฎีส่ วนป ระสมท าง
การตลาด 7P’s (Kotler, 2006) 

- Product 
- Price 
- Place 
- Promotion 
- People 
- Process 
- Physical Evidence 

พัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางจติของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ  
1. การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการ โดยใช้
หลกัการ ดงันี ้
    - APIE (Austin, 2004) 
    - Six Elements of Situated Activity System 
(Rossman & Schlatter, 2011) 
2. แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาวะทางจิต (Ryff & 
Keyes, 1995) มี 6 องค์ประกอบ ดงันี ้
    - ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 
    - การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 
    - การมีความงอกงามในตน (Personal 
Growth) 
    - การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อืน่ (Positive 
Relations with others) 
    - ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์
ตา่งๆ (Environmental Mastery) 
    - การมีจดุมุง่หมายในชีวิต (Purpose in Life) 
3. ทฤษฎีนนัทนาการ (Recreation Theory) 
(เทพประสทิธ์ิ กลุธวชัวชิยั 2556) 

ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัด
กิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ โดยใช้ทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 2006) 

- Product 
- Price 
- Place 
- Promotion 
- People 
- Process 
- Physical Evidence 

 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี 
จากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบันนัทนาการ  
1.1 ความหมายของนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง 
1.2 คณุลกัษณะและขอบขา่ยของนนัทนาการ 
1.3 คณุคา่และประโยชน์ของนนัทนาการ 
1.4 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบันนัทนาการ 
1.5 กิจกรรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุ
1.6 โปรแกรมนนัทนาการ 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุ

3.1 ความหมายของผู้สงูอาย ุ
3.2 เกณฑ์ในการพิจารณาการสงูอาย ุ 
3.3 การเปล่ียนแปลงและปัญหาของผู้สงูอาย ุ 
3.4 ความคาดหวงัและความต้องการของผู้สงูอาย ุ
3.5 สถานการณ์ของโครงสร้างประชากรสงูอาย ุ
3.6 แนวคดิและทฤษฎีด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย ุ

4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาวะทางจิต 
4.1 ความหมายของสขุภาวะทางจิต 
4.2 แนวคดิเร่ืองสขุภาวะทางจิต 

5. ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
6.2 งานวิจยัในประเทศ 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนันทนาการ  
1.1 ความหมายของนันทนาการและการใช้เวลาว่าง  

ณรงค์ วิชยัรัตน์ (2560, น. 10) ได้กล่าวว่า นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล 
ทกุเพศทุกวยัสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคลให้มีสขุภาพทางกายและสขุภาพจิตท่ีดี
ขึน้ 

เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2556, น. 14) ได้กล่าวว่า นันทนาการมาจากค าใน
ภาษาองักฤษ คือ “Recreation” ซึง่มาจากค าว่า Re + Create ค าว่า Re เป็น prefix เม่ือน าไปเติม
หน้าค า จะแปลวา่ อีก (คดิ) ใหม่ หรือ (ท า) ใหม ่ส่วน Create แปลวา่ สร้าง เม่ือน าค าสองค ามาท า
เป็นค าใหม่จึงหมายถึง การสร้างขึน้ใหม่ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
๒๕๔๒ ค าว่านันทน์ (แบบ) เป็นค านาน แปลว่า ความสนุก ความยินดี ความร่าเริง (ป.,ส.) เม่ือ
น ามารวมกับอาการ ท าให้หมายถึง อาการสนุกสนานร่าเริง ส าหรับความหมายของนนัทนาการมี
ความหมายท่ีแท้จริงอย่างไรจะได้กล่าวต่อไป แต่ก่อนท่ีจะทราบความหมายนัน้ควรรู้จักกัลป์ค า
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเคยน ามาใช้ในความหมายนันทนาการ ได้แก่ การเล่นหรือหารละเล่น การ
พกัผ่อน เวลาว่าง งานอดิเรกในส่วนของค าท่ีมีความสมัพนัธ์กบันนัทนาการ ได้แก่ เกม กีฬา การ
ออกก าลงักาย อาชีพ สมคัรเลน่ เป็นต้น ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

1. การเล่น  หรือการละเล่น หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมเพ่ือความ
สนกุสนาน ผอ่นอารมณ์ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Play”  

2. การพักผ่อน (rest) หมายถึง กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ 

3. งานอดิเรก (hoppy) หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีท าให้เวลาว่าง หรือหลงัจาก
ท างานประจ าตามความพอใจของบคุคล 

4. เวลาว่าง (free time) หมายถึง เวลาท่ีไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจกรรมของ
ร่างกายเพ่ือการด ารงชีวิต และ/หรือเพ่ือการหาเลีย้งชีพ โดยผลจากการประกอบกิจกรรมในเวลา
ดงักลา่วจะสง่ผลให้เกิดความพอใจและความเพลิดเพลินยินดี  

5. เกม (game) หมายถึง กิจกรรมการเล่นแข่งขนัเพ่ือชยัชนะ มีกฎ ระเบียบสัน้ๆ 
ง่ายๆ 

6. กีฬา (sports) หมายถึง กิจกรรมการแข่งขันลักษณะเดียวกับเกม แต่มีกฎ 
กตกิา และระเบียบการเลน่ซบัซ้อนมากกวา่ และต้องเป็นท่ีสากลยอมรับ 
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7. การออกก าลงักาย (exercise) หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ร่างกายเคล่ือนไหวหรือ
เคล่ือนท่ี หรือให้ร่างกายท างาน  

8. อาชีพ (professional) หมายถึง ภารกิจหน้าท่ีท่ีกระท าเพ่ือการครองชีพหรือ
ด ารงชีพ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลท่ีเข้าร่วมมีความมุ่งมั่นและใช้ความคิดพิจารณาสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดผลงานท่ีมีคณุภาพ เป็นการพฒันาการใช้เวลาวา่งเพื่อประโยชน์ของบคุคลอยา่งมีคณุคา่  

9. สมคัรเลน่ (amateur) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบตัท่ีิไมย่ดึถือเป็นอาชีพ 
10. นันทนาการ (recreation) หมายถึง “กิจกรรมเวลาว่างท่ีสร้างสรรค์เป็น

ประโยชน์ มีคุณค่าส าหรับบุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้ เข้าร่วม ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายของนันทนาการคือ การกระท าให้
ชีวิตมีคุณภาพ หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าท่ี เป็นอยู่  นั่นคือมีความสุขท่ีสมบูรณ์
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจ นอกจากนัน้ยงัมีผลพลอยได้อ่ืนๆ 
อีกมากมาย” ส าหรับค าว่า “นนัทนาการ” มนักัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย
ดงันี ้ 

ส านกัส่งเสริมและพฒันานนัทนาการ (2551, น. 27) ได้กล่าวว่านนัทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าในยามวา่งจากภารกิจงานประจ า ซึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกระท าด้วยความ
สมคัรใจ และมีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนัน้ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและ
กฎหมายบ้านเมือง ท าให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตดี 

บทัเลอร์ (Butler. 2007, p. 3 - 4) ได้กล่าวว่า นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรม
ท่ีกระท าในเวลาว่าง ซึ่งตรงกนัข้ามกบัการท างาน นนัทนาการแตล่ะบคุคลไม่เหมือนกนัจะแปรผนั
ไปตามรสนิยม เวลา อาย ุและความต้องการของแตล่ะบคุคล 

เจย์ บี นาช (ส านักพัฒนากีฬาและนันทนาการ. 2551, น. 2; อ้างอิงจาก  
jay B.Nash, 1995) ได้อธิบายไว้ในหนังสือปรัชญานันทนาการ (Philosophy of Recreation) ว่า 
นนัทนาการ หมายถึง การใช้เวลาว่างนัน้เพ่ือประโยชน์และคณุคา่ในทางดีงาม จากการเข้าร่วมใน
กิจกรรม ถ้าเป็นเดก็ๆ จะเรียกกิจกรรมนัน้วา่การเลน่ แตห่ากเป็นผู้ใหญ่จะเรียกวา่ นนัทนาการ 

ตามทศันะของผู้วิจยัมีความคดิเห็นว่า “นนัทนาการ” หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีบคุคลพึงพอใจกระท าในเวลาท่ีว่างเว้นจากการท างาน สามารถเลือกเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ
ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่ขดัตอ่ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตและกฎหมายตามแตบ่ริบท
ของสงัคมนัน้ๆ ซึง่นนัทนาการจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ
สตปัิญญา รวมทัง้ยงัสามารถท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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1.2 คุณลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ 
1.2.1 คุณลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ 

เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2556, น. 15) ได้กล่าว่า การท าความเข้าใจในสิ่งท่ี
ก าลงัศึกษาหรือสิ่งเข้าไปเด่ียวข้องด้วยนัน้ นบัว่ามีความจ าเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้ เก่ียวข้องนัน้ๆ 
สามารถวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งท่ีเราก าลงัเก่ียวข้องอยู่หรือไม่ และอาจสงัเคราะห์ให้เป็นความรู้ใหม่ท่ี
ถือว่าเป็นการต่อยอดความรู้ให้แตกฉานออกไป การท าความเข้าใจในลักษณะของกิจกรรม
นนัทนาการการก็เช่นกัน จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมหรือผู้ เก่ียวข้องกับการให้บริการโดยตรงสามารถจัด
โครงการนนัทนาการได้ถูกต้องตรงเป้าหมาย มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกิจกรรม
นนัทนาการมีลกัษณะพอสรุปได้ดงันี ้

1. ต้องมีการกระท า (activity) คือ มีการแสดงออกถึงการกระท า หรือกระท า
ปฏิบตั ิเชน่ ต้องมีการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นรูปแบบปฏิบตั ิ 

2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ (voluntary)  
3. กิจกรรมนัน้ต้องกระท าในเวลาว่าง (free time) คือ เวลานอกเหนือ จาก

กิจวตัรประจ าวนั 
4. กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีให้การศึกษา (educational activities) คือ ไม่เป็น

อบายมขุ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศกึษา 
5. กิจกรรมนัน้ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงและ

ทนัที (immediate and direct satisfaction) 
6. กิจกรรมนัน้ต้องไมเ่ป็นอาชีพ (amateurism) 
7. กิจกรรมนันทนาการต้องมีจุดหมาย (objectives) เพ่ือให้มีทิศทางในการ

ปฏิบตัท่ีิถกูต้องตามความต้องการ 
8. กิจกรรมมีความยืดหยุ่น (flexibility) สามารถดดัแปลงให้เข้ากับสภาพท่ี

เป็นอยูไ่ด้ 
9. นันทนาการมีผลพลอยได้ อ่ืน  (by-product) การจัด กิจกรรม เพ่ื อ

วตัถุประสงค์หนึ่งอาจจะได้ผลด้านอ่ืนด้วย เช่น การท าสิ่งประดิษฐ์ เป็นการฝึกการใช้ฝีมือด้าน
ศลิปะสร้างสรรค์ ท่ีอาจสง่ผลด้านดารสร้างความสามคัคีหรือการร่วมมือร่วมใจกนัได้ 

ส านกัส่งเสริมและพัฒนานนัทนาการ (2551, น. 5 – 6) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะ
ของนนัทนาการและแบง่คณุลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการไว้ดงันี ้

1. กิจกรรมนันทนาการต้องประกอบหรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมรูปใดรูปหนึ่ง
เสมอ 
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1.1 กิจกรรมทางกาย เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้พลงังานทางกายประกอบ ซึ่ง
มีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เชน่ การเลน่กีฬา การปีนเขา การเต้นร า การเล่นกายกรรม การละเลน่ตา่งๆ 
ฯลฯ 

1.2 กิจกรรมทางจิตใจหรือทางสมอง เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้พลงังานทาง
สมองในการคิดสร้างสรรค์แล้วจงึออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมนนัทนาการทาง
สมองนีจ้ึงไม่สามารถท่ีจะมองเห็นได้ง่ายๆ เหมือนกับการประกอบกิจกรรมทางกาย ผู้ประกอบ
กิจกรรมนันทนาการทางสมองนัน้จะใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์บางครัง้อาจจะสังเกตไม่ได้ว่า
บคุคลนัน้ได้ประกอบกิจกรรมนนัทนาการทางสมองหรือไม่ เพราะบางทีสีหน้าหรือพฤติกรรมท่ีเห็น
ได้ อาจจะดเูหมือนว่าเขามิได้มีความเพลิดเพลินแตอ่ย่างใด กิจกรรมนนัทนาการทางสมอง ได้แก่ 
การออกแบบเสือ้ผ้า ออกแบบบ้าน การคิดถึงแบบการตกแตง่ห้อง การคิดประดษิฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ 
การแต่งค าประพันธ์ แต่งเพลง กิจกรรมนันทนาการทางสมอง มักเกิดในหมู่นักจิตกรร ม  
นกัประตมิากรรม นกัวรรณกรรม นกัออกแบบตา่งๆ  

1.3 กิจกรรมทางอารมณ์ เป็นการค่อนข้างยากท่ีจะวัดอารมณ์ของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการวา่เขาได้รับความสขุ สนกุสนาน ประทบัใจ พึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
กิจกรรมนันทนาการทางอารมณ์ เช่น การฟังดนตรี การชมนก ชมวิวทิวทัศน์ ชมหนังตะลุง ลิเก 
โขน ละคร งิว้ หมอล า ชมภาพยนตร์ ชมกีฬา อยา่งไรก็ตามผู้ประกอบกิจกรรมนนัทนาการทางกาย
และทางสมองก็มกัจะได้ประกอบกิจกรรมนนัทนาการทางอารมณ์ไปด้วย แม้จะสงัเกตพฤติกรรม
ของผู้ประกอบกิจกรรมทางอารมณ์ไม่ได้ง่าย แต่ก็พอสงัเกตเห็นความพึงพอใจ ความประทับใจ
ของผู้ มีอารมณ์ทางนันทนาการได้บ้าง เช่น การหัวเราะ สีหน้าท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ  
การปรบมือ เป็นต้น 

2. กิจกรรมนันทนาการมีหลายรูปแบบ กิจกรรมนันทนาการมีขอบข่ายท่ี
กว้างขวาง ลึกซึง้ไม่มีรูปแบบท่ีจ ากัดแน่นอน เพราะรูปแบบกิจกรรมนันทนาการขึน้อยู่กับความ
พอใจของบคุคลเป็นส าคญัซึ่งย่อมแตกตา่งกนัไปตามสภาพ อย่างไรก็ตาม บุคคลและกลุ่มชน คือ
ผู้ ท่ีก าหนดรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ เช่น กีฬาประเภทต่างๆ หรือ การเล่นต่างๆ แต่ก็มิได้
หมายความว่าจะไม่มีรูปแบบอ่ืนเกิดขึน้อีกได้ เพราะท่ีแท้จริงแล้วบุคคลแต่ละคนคือผู้ ก าหนด
กิจกรรมนนัทนาการส าหรับตนเอง 

3. นนัทนาการต้องอาศยัแรงจูงใจ ผู้ ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการได้นัน้ 
จะต้องมีแรงจงูใจหรือแรงกระตุ้นท่ีท าให้กระหายท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ สิ่งจูงใจท่ีท าให้
บคุคลเข้าร่วมอาจเป็นเพราะต้องการความสนกุสนานเพลิดเพลินหรือแรงจงูใจท่ีจะท าให้เขาทราบ
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ว่าผลท่ีได้รับจาการประกอบกิจกรรมนันทนาการจะท าให้เขาพึงพอใจ แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมนนัทนาการส าหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจ
เป็นงานส าหรับอีกบคุคลหนึง่ เชน่ นกัทศันาจรเห็นวา่การเดินทางทอ่งเท่ียว ริมฝ่ังแมน่ า้ท่ีมีพืชพันธุ์
ต่างๆ ขึน้ชุก สวยงาม มีสัตว์นานาชนิดให้ชมนับเป็นกิจกรรมนันทนาการ แต่มัคคุเทศก์ผู้ ท่ีน า 
นกัทศันาจรไปชมสิ่งดงักล่าวริมฝ่ังแม่น า้ถือว่าเป็นงานของเขา จะเห็นได้วา่นกัทศันาจรมีแรงจงูใจ
ท่ีจะใฝ่หาความเพลิดเพลินความสนุกสนานในการประกอบกิจกรรมนันทนาการมากกว่า
มคัคเุทศก์ อย่างไรก็ตามแรงจูงใจมีหลายอย่าง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการอาจต้องการความ
สนุกสนาน แต่ผู้น ากิจกรรมนนัทนาการกลบัพึงพอใจท่ีจะท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการเป็น
พลเมืองดีปราศจากปัญหาสงัคม จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ีจะตดัสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของแตล่ะบคุคลเป็นส าคญั 

4. กิจกรรมนนัทนาการเกิดขึน้ในเวลาว่าง การประกอบกิจกรรมนนัทนาการ
จะต้องประกอบขึน้ในเวลาว่างปลอดจากภารกิจ หากบคุคลเอาเวลาว่างมาประกอบกิจกรรมเพ่ือ
เป็นอาชีพด้วยแล้วก็ไมถื่อว่าเป็นกิจกรรมนนัทนาการ เพราะถือวา่เป็นเวลาท างานของเรา กิจกรรม
นนัทนาการจึงต้องเกิดขึน้ในเวลาว่าง อนัจะท าให้บคุคลเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน เบิกบาน
ใจ ในเวลาท่ีพ้นจากงานหรือภารกิจประจ าวัน ทัง้นีไ้ด้หมายความว่า งานจะไม่ท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ แตว่่างานไม่จดัเป็นกิจกรรมนนัทนาการ ถ้าตราบใดท่ียงัมีแรงผลกัดนัอ่ืนๆ ท่ีส่งผล
ให้ผู้กระท าได้รับผลสะท้อนในลกัษณะของความเป็นงาน อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีรู้จกัการท างานโดยให้
งานเป็นกิจกรรมนนัทนาการไปด้วย ยอ่มเป็นผู้ ท่ีได้รับประโยชน์ทางนนัทนาการได้มากกวา่ 

5. การเข้าร่วมประกอบกิจกรรมนนัทนาการเป็นไปด้วยความสมคัรใจ การท่ี
จะระบุหรือมอบหมายหมายให้บุคคลหรือกลุ่มชนใดประกอบกิจกรรมใดๆ ก็ตาม โดยเห็นว่า
เหมาะสมกบัเขาหรือเหมาะสมกบักลุ่มชนนัน้หรือเน่ืองจากเห็นวา่ลกัษณะนิสยัของเขาควรจะชอบ
กิจกรรมนัน้เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ควรให้บคุคลได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยปราศจากการบงัคบั 
หากการเกิดบงัคบัไม่ขึน้ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามความเป็นกิจกรรมนนัทนาการก็จะหมดลงทนัที 
ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการใดๆ ก็ตามหากมีการบังคับเกิดขึน้จะเป็นเคร่ืองหยุดยัง้
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล และหมายถึงความเป็นนันทนาการสิน้สุดลงทันที กิจกรรม
นนัทนาการจึงเป็นสิ่งท่ีบคุคลใดก็ตามสามารถปฏิบตัิได้ตามความพอใจ และความต้องการของตน
อยา่งอิสระเสรี 

6. กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งสากล กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ี
มนุษย์ทุกคนในโลกสามารถร่วมรับรู้ และร่วมปฏิบตัิได้ เพราะเนือ้หาของกิจกรรมนนัทนาการคือ  
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ความเพลิดเพลินการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แม้ไม่
อาจร่วมปฏิบตัิได้แต่ร่วมรับรู้ได้ และกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีนันทนาการไม่ว่าจะสร้างขึน้
เฉพาะตน และรับมาจากคนอ่ืน ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่า ลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของ
กิจกรรมนนัทนาการนีเ้อง คือ ความเป็นสากลของกิจกรรมนนัทนาการ 

7. กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่ งจ ริงจังและมีจุดหมาย แม้ว่ากิจกรรม
นันทนาการจะเป็นเร่ืองของความสนุกสนานเพลิดเพลิน และการเล่น แต่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและมีเป้าหมาย เช่น นักกีฬาจะต้องเคร่งครัดกับกติกา 
นกัแสดงต้องแสดงให้สมบทบาท นกัดนตรีต้องควบคมุจงัหวะและก าหนดเสียงได้อยา่งถกูต้องและ
แม่นย า รวมทัง้ผู้ชมซึ่งก็คือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ ก็จะต้องรักษามารยาทและระเบียบวินยั
ของกิจกรรมนัน้ๆ ด้วย เช่น ไม่ก่อความรบกวนใดๆ อันท าให้กิจกรรมนัน้ไม่ส าเร็จตามความมุ่ง
หมาย แม้แต่การดูโทรทัศน์ การอ่านหนังสือ การเล่นเกมเล็กๆ น้อยๆ ผู้ ประกอบกิจกรรม
นนัทนาการก็ควรท าด้วยความจริงจงัจะท าให้ได้รับคณุคา่ของนนัทนาการอยา่งสมบรูณ์ 

8. กิจกรรมนนัทนาการสามารถยืดหยุ่นได้ กิจกรรมนนัทนาการสามารถให้
เกิดขึน้ได้ทุกสภาพการณ์ ทุกเวลา อาจจะเกิดขึน้ในแบบท่ีจัดอย่างเป็นระเบียบแบบแผน หรือ
อาจจะจัดในแบบท่ีไม่เป็นระเบียบแบบแผน ในชุมชนท่ีมีคนจ านวนมากก็อาจจัดกิจกรรม
นนัทนาการในรูปแบบท่ีตา่งกนัออกไป ซึ่งการจดันีก็้ขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ บางทีอาจเป็นเพียงการ
จัดอุปกรณ์ สถานท่ีหรือแหล่งนันทนาการให้ประชาชนหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเอง เช่น 
สนามเด็กเล่น สวนหย่อม สนามกีฬา คนจ านวนมากจนถึงฝูงชนอาจร่วมกันประกอบกิจกรรม
นันทนาการได้ ซึ่งถ้าหากจัดอย่างมีแบบแผนก็เป็นกิจกรรมนันทนาการในรูปของกิจกรรม
สาธารณะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ หรือภายใต้ความอุปการะของสโมสร 
องค์การทางสงัคม บริษัท โรงงาน องค์การร้านค้าตา่งๆ ตลอดจนในรูปงานอาสาสมคัรขององค์กร
สงัคม 

9. กิจกรรมนันทนาการมีผลพลอยได้  นอกจากความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลินใจท่ีได้รับโดยตรงจากกิจกรรมนนัทนาการแล้ว ผลพลอยได้จากกิจกรรมนนัทนาการยงั
สืบเน่ืองไปอีกหลายด้าน เช่น ด้านสขุภาพกายและจิต ด้านคณุธรรม ความรัก ความสามคัคี ความ
เข้าอนัดีตอ่กนั รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม กิจกรรมบางอย่างท่ีมีประโยชน์ เป็นเงิน
ทองในรูปแบบของการพนัน แม้จะมีความสนุกสนานอยู่ ด้วยแต่ก็ไม่อาจนับเป็นกิจกรรม
นนัทนาการได้เพราะมีโทษและความเส่ือมเสียแทรกอยู่เป็นส าคญัด้วย จดัเป็นอบายมขุ ไม่ถือเป็น
กิจกรรมนนัทนาการ 
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10. กิจกรรมนันทนาการมีไว้ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน กิจกรรม
นนัทนาการทกุชนิดจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเม่ือเข้าร่วมแล้วได้รับความสขุ สนกุสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมนัน้ และเป็นการช่วยให้บุคคลผ่อนคลายความตงึเครียดจากการศึกษาเล่าเรียน จากการ
ประกอบภารกิจท่ีหนกัประจ าวนั ความสขุ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นเคร่ืองจูงใจอย่างหนึ่งท่ีท า
ให้บคุคลเข้ารวมประกอบกิจกรรมนนัทนาการ และเสาะหากิจกรรมนนัทนาการ อนัเป็นเคร่ืองช่วย
ให้เกิดความสมดลุในชีวิตยิ่งขึน้ 

11. กิจกรรมนันทนาการเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม แม้ว้ากิจกรรมนนัทนาการจะเป็นกิจกรรมท่ีบคุคลเลือกประตาม ความพึงพอใจ แตก็่มีข้อแม้
วา่กิจกรรมนัน้ๆ จะต้องเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และชมุชน กิจกรรมนนัทนาการต้องเป็น
ท่ียอมรับของสงัคม ไมท่ าลายกฎระเบียบ วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของสงัคม เช่น การจดังาน
สงัสรรค์ในบ้าน หรือเปิดวิทยุ โทรทศัน์ เสียงดงัรบกวนเพ่ือนบ้านข้างเคียงในกรณีนีก็้ไม่นบัว่าเป็น
กิจกรรมนนัทนาการเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน กิจกรรมนนัทนาการต้องเป็นประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ การด่ืมเหล้า เสพยาเสพตดิ การพนนั หรือการประกอบกิจกรรมอบายมขุ
ตา่งๆ ท่ีผู้ประกอบกิจกรรมบางคนเข้าใจผิดว่าสามารถก่อให้เกิดความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน
ต่อตนเอง ก็ไม่จัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ เน่ืองจากสิ่งท่ีเป็นอบายมุขเหล่านัน้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์แตก่ลบัเป็นสิ่งท่ีท าลายการพฒันาของร่างกาย และก่อให้เกิดโทษภัย
พิบตัติา่งๆ ตอ่สงัคม 

1.2.2 ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ 
เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2556, น. 15) ได้กล่าว่า ขอบข่ายและประเภทของ

นนัทนาการมีลกัษณะและรูปแบบท่ีหลากหลาย การจ าแนกหรือจดัแบ่งประเภทของนนัทนาการ
นัน้ จึงมีหลายลักษณะด้วยกันขึน้อยู่กับผู้ ท่ีก าหนดว่าจะแบ่งโดยมีจุดมุ่งหมายหรือใช้สิ่งใดเป็น
เคร่ืองก าหนด ดงันี ้

1. การแบง่นนัทนาการตามหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบ ได้แก่ 
1.1 นนัทนาการของรัฐ 
1.2 นนัทนาการเอกชน 
1.3 นนัทนาการทัง้รัฐและเอกชน หรือองค์กร สมาคม สโมสร มลูนิธิ 
1.4 นนัทนาการครอบครัวและบคุคล 

2. การแบง่ประเภทนนัทนาการตามจดุมุง่หมาย ได้แก่ 
2.1 นนัทนาการอาสา 
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2.2 นนัทนาการสาธารณะ 
2.3 นนัทนาการธุรกิจ 
2.4 นนัทนาการชมุชน 
2.5 นนัทนาการอาชีพ 
2.6 นนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุ
2.7 นนัทนาการทางสงัคม 
2.8 นนัทนาการส าหรับเยาวชน 
2.9 นนัทนาการประเภทอนรัุกษ์ 

3. การแบง่ประเภทนนัทนาการตามสถานท่ีท่ีจดั ได้แก่ 
3.1 นนัทนาการในบ้าน 
3.2 นนัทนาการในโรงเรียนหรือสถานศกึษา 
 3.3 นนัทนาการในโรงงาน 
3.4 นนัทนาการในโรงพยาบาล 
 3.5 นนัทนาการในกองทพั 
3.6 นนัทนาการในวดั 
3.7 นนัทนาการในชนบท 
3.8 นนัทนาการในเมืองหรือในเทศบาล 
3.9 นนัทนาการนอกเมือง 
3.10 นนัทนาการในอทุยานและวนอทุยาน 

4. การแบง่นนัทนาการตามลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ ได้แก่ 
4.1 นนัทนาการเพ่ือสขุภาพ 
 4.2 นนัทนาการเพ่ือบ าบดั 
4.3 นนัทนาการทางสงัคม 
4.4 นนัทนาการอาชีพ 
4.5 นนัทนาการประเภทอนรัุกษ์ 
4.6 นนัทนาการประเภทศลิปะและหตัถกรรม 

นอกจากนี ้นันทนาการได้เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซึ่งจ าท าให้บรรลุ
เปา้หมายตามวตัถุประสงค์ของนนัทนาการ ฉะนัน้กิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคญัยิ่งท่ีจะน ามาใช้ปฏิบตัิ
ตามลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการซึง่แบง่ได้ ดงันี ้(เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั, 2556, น. 32) 
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1. กิจกรรมนนัทนาการเกมกีฬาและการละเลน่ 
2. กิจกรรมนนัทนาการศลิปะ หตัถกรรม และงานฝีมือ 
3. กิจกรรมนนัทนาการร้องเพลงและดนตรี 
4. กิจกรรมนนัทนาการกิจกรรมเข้าจงัหวะและเต้นร า 
5. กิจกรรมนนัทนาการภาษาและวรรณกรรม 
6. กิจกรรมนนัทนาการการแสดงแลพการละคร 
7. กิจกรรมนนัทนาการงานอดเิรก 
8. กิจกรรมนนัทนาการกิจกรรมทางสงัคม 
9. กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง หรือนอกสถานท่ี หรือนอกเมือง 
10. กิจกรรมนนัทนาการกิจกรรมพิเศษ 
11. กิจกรรมนนัทนาการอาสาสมคัรและบริการ 
12. กิจกรรมนนัทนาการทอ่งเท่ียวทศันศกึษา 
13. กิจกรรมนนัทนาการกลุม่สมัพนัธ์ มนษุยสมัพนัธ์ 
14. กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือความสงบสขุและพฒันาจิตใจ 
15. กิจกรรมนนัทนาการพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ 
16. กิจกรรมบนัเทิงและสนทนา 

โดยรายละเอียดของกิจกรรมนนัทนาการประเภทตา่งๆ มีดงันี ้
1. กิจกรรมเกมกีฬาและการละเลน่ 

เป็นกิจกรรมการออกก าลงักายส่งเสริมสขุภาพ และเพ่ือความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน มีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถผู้ เล่น ซึง่ใช้ร่างกายเป็นส่ือแสดงออกใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และจะสง่ผลตอ่การพฒันาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 

2. กิจกรรมศลิปะ หตัถกรรม และงานฝีมือ  
เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่ามาก ให้ความสุข เกิดสุนทรีย์แก่ผู้ปฏิบตัิและผู้ มี

สว่นร่วม ได้ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมในสิ่งท่ีประดษิฐ์หรือสร้างสรรค์ขึน้มา ท าให้เกิดความภูมิใจ อีกทัง้
ยงัมีประโยชน์ในการฝึกสภาพจิตใจบุคคลในด้านต่างๆ ได้ดีกิจกรรมหนึ่ง ศิลปะถือเป็นมรดกของ
มวลมนษุย์ สะท้อนถึงแนวทางวิถีของมนษุย์ 

3. กิจกรรมร้องเพลงและดนตรี 
เป็นกิจกรรมบันเทิงใจท่ีสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่าย สะดวก สามารถ

เป็นได้ทัง้ผู้ปฏิบตัิหรือผู้ชม ซึ่งต่างก็มีความสุข เป็นกิจกรรมท่ีจดัแบบง่ายๆ ได้จนถึงขัน้ท่ีมีความ
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ยิ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมการร้องเพลงและเลน่ดนตรียงัแสดงออกถึงพืน้ฐานความเป็นมาของบคุคลและ
เชือ้ชาต ิแสดงถึงความมีอารยธรรมและความแตกตา่งของชนชาติตา่งๆ  

4. กิจกรรมเข้าจงัหวะและเต้นร า 
เป็นกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะดนตรี เสียงเพลง หรือเสียงท่ี

ก าหนดขึน้ เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกด้วยท่าทางลีลาต่างๆ สะท้อนความรู้สึกภายในของบุคคลได้
เป็นอย่างดี นอกจากนีกิ้จกรรมประเภทกิจกรรมเข้าจงัหวะยงัชว่ยสง่เสริมระบบประสาทสัง่งานของ
กล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ ให้เคล่ือนไหวตามการสัง่การให้ลงจงัหวะ เป็นการฝึกควบคมุระบบสัง่การของ
กล้ามเนือ้ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกาย เม่ือมองย้อนกลบัไป กิจกรรมเข้าจงัหวะในอดีตของ
บคุคลจะเป็นการแสดงถึงการถ่ายทอดบางส่วนของวิถีการด ารงชีพของคนแตล่ะบุคคล แตล่ะเชือ้
ชาตไิด้ 

5. กิจกรรมด้านภาษาและวรรณกรรม 
ภาษาแสดงถึงความเป็นชาติ กิจกรรมด้านภาษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน

ถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมของแต่ละชาติแต่ละภาษา ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกความเป็นเอกราช 
อิสระ มีอารยธรรม ลกัษณะกิจกรรมด้านภาษาและวรรณกรรม จึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญา 
ความคิด ให้ความรู้สึกสนุทรียะทางอารมณ์ เป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาติแตล่ะภาษา โดยเฉพาะ
ของไทย มีกิจกรรมด้านวรรณกรรม อ่าน เขียน มาช้านานแล้ว ลกัษณะกิจกรรม ได้แก่ การแตง่บท
ประพนัธ์ตา่งๆ โดยเป็นกลอน วรรณคดี เร่ืองสัน้ ปริศนาค าทาย เป็นต้น 

6. กิจกรรมการแสดงและการละคร 
การแสดงและการละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีมีความเป็นมาตามอารย

ธรรมของมนษุย์ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เป็นสถานบนัเทิงท่ีสร้างสรรค์ลีลาของบุคคลให้แสดงออก
ด้วยความสุนทรียะช่วยให้บนัเทิง ตลอดจนผ่อนคลาย แสดงออกซึ่งยุคสมัยของการใช้ชีวิตของ
กลุ่มคนหรือความเป็นอยูข่องชมุชนในขณะนัน้ ลกัษณะกิจกรรมการแสดง ได้แก่ ภาพยนตร์ ละคร 
รวมถึงการแสดง การเล่นต่างๆ ท่ีน ามาเสนอหรือแสดงให้ชม เช่น  มายากล การแสดงนานาชาต ิ
เป็นต้น 

7. กิจกรรมงานอดเิรก 
เป็นกิจกรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ท่ีใช้เวลาว่างท ากิจกรรมเพ่ือ

ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน ซึ่งส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจของผู้ กระท า อีกทัง้ยังส่งผลพลอยได้เป็น
ชิน้งานหรือเป็นรูปธรรมด้วย ลกัษณะของงานอดิเรกขึน้อยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล ถ้าจะ
น ากิจกรรมใดมาใช้กับตนเอง เช่น งานฝีมือและงานประดิษฐ์ การปลูกต้นไม้ ท าสวน เลีย้งสัตว์ 
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อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นดนตรี การสะสม ฯลฯ โดยทั่วไปมักจะคิดว่าการท างานอดิเรกเป็น
กิจกรรมเฉพาะคนวัยผู้ ใหญ่หรือวัยสูงอายุเท่านัน้ แต่ท่ีจริงแล้วงานอดิเรกนัน้เป็นกิจกรรมของ
บคุคลทกุๆ วยั 

8. กิจกรรมทางสงัคม 
เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกับผู้ อ่ืนทัง้บุคคลในครอบครัวและบุคคลนอก

ครอบครัว เป็นงานสังสรรค์กิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรมของชุมชน โดยมักจะร่วมกับ
พิธีกรรมตา่งๆ เชน่ งานแตง่งาน งานบวช งานคล้ายวนัเกิด งานเลีย้งในโอกาสตา่งๆ  

9. กิจรรมกลางแจ้ง หรือนอกสถานท่ี หรือนอกเมือง 
เป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการของมนุษย์ท่ีต้องการความอิสระ ท้า

ทาย ค้นหาสิ่งแปลกใหม่ และเข้าหาธรรมชาติ ลกัษณะกิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรมคา่ย การ
ทอ่งเท่ียว กิจกรรมผจญภยั กีฬากลางแจ้ง ฯลฯ 

10. กิจกรรมพิเศษ 
กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้หรือกระท าเป็นพิเศษ แล้วแต่

กรณีเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือจัดขึน้ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมท่ีจัดในวัน
ส าคญัตา่งๆ การจดักิจกรรมขึน้โดยเฉพาะเพ่ือจดุมุ่งหมายหนึ่ง เพ่ือให้ทกุคนมีส่วนร่วม สามารจดั
ได้ทัง้เป็นกิจกรรมบคุคล กิจกรรมของหนว่ยงานหรือองค์กร เป็นกิจกรรมของชาต ิหรือนานาชาติ 

11. กิจกรรมอาสาสมคัรและบริการ 
เป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ การบริการสาธารณะเป็น

ความพึงพอใจ สมัครใจของผู้ ปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนหรือประเทศชาติตลอดจนสากล
นานาชาติ ส่งผลต่อการสุขใจท่ีได้กระท า ช่วยให้สภาพสังคมดี มีน า้ใจเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ กิจกรรม
อาสาสมัคร ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสถานท่ีพัฒนาชุมชน อาสาบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
กิจกรรมของชาติและนานาชาติ โดยมากมกัจะเป็นบุคคลหรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ด า เนินการ เช่น 
ชมรม สมาคม มลูนิธิตา่งๆ เป็นต้น 

12. กิจกรรมทอ่งเท่ียวทศันศกึษา 
เป็นกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นการเดินทาง การย้ายไป

สถานท่ีใหม่ชัว่คราว เป็นการเปล่ียนจากท่ีเคยเป็นเพ่ือความเพลิดเพลิน สุขใจ และได้พบสิ่งใหม ่
ชว่ยให้มีโลกทศัน์กว้างไกลตา่งกบัการอยูค่า่ยคือรูปแบบการด าเนินการตา่งกนั ซึง่การท่องเท่ียวไม่
จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมท่ีเข้าใกล้ธรรมชาติเหมือนกับการอยู่ค่าย ลักษณะการท่องเท่ียวอาจมี
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จุดมุ่งหมาย โดยจุดมุ่งหมายหนึ่งหรือหลายจุดมุ่งหมายก็ได้ ยกเว้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
(Biotourism) จะมีลกัษณะเข้าหาธรรมชาตเิชน่เดียวกบักิจกรรมคา่ย 

13. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ มนษุยสมัพนัธ์ 
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบับคุคล 

เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าในด้านมนุษยสมัพันธ์ รู้จกัการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมากมักจะ
สอดแทรกจุดประสงค์หรือเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ร่วมกิจกรรม เช่น วิธีการท างาน
ร่วมกนั การพฒันาบคุคลและองค์กร เป็นต้น 

14. กิจกรรมเพ่ือความสงบสขุและพฒันาจิตใจ 
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคคลมีความสุขทางใจเป็นส าคัญ เป็นกิจกรรม

พฒันาจิตใจผู้ ร่วมกิจกรรมซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบนั การใช้ชีวิตของบุคคลมีความวุ่นวาย สงัคม
สบัสน ผู้คนเอารัดเอาเปรียบ ขาดความเอือ้อาทร กิจกรรมเพ่ือความสงบสุข และพฒันาจิตใจจะ
ชว่ยให้รู้จกัการด ารงชีวิตอยา่งเป็นสขุมีความพอเพียงได้ เชน่ การเข้าวดัฟังธรรม ปฏิบตัสิมาธิ 

15. กิจกรรมพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บคุคลมีสขุภาพท่ีดีในรูปแบบของการออกก าลงั

กาย นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาแล้ว ยงัมีการออกก าลังกาย หรือบริหารร่างกายโดยใช้อุปกรณ์
และไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น ตามสถานบริการซึ่งบางกิจกรรมออกก าลังเพ่ือสุขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย บางกิจกรรมใช้การก าหนดลมหายใจ การใช้สมาธิประกอบการออกก าลงักาย 
ได้แก่ โยคะ ช่ีกง การเต้นแอโรบกิ กิจกรรมประกอบจงัหวะ ฯลฯ 

16. กิจกรรมบนัเทิงและสนทนา 
การสนทนาพดูคยุเป็นกิจกรรมท่ีมีมาดัง้เดมิของมนษุย์เพ่ือการส่ือสาร ซึ่ง

การสนทนาท่ีเกิดความสุขสนุก เพลิดเพลิน ได้สาระจึงนบัเป็นนนัทนาการ ซึ่งรวมถึงการเล่าเร่ือง
ตา่งๆ เชน่ การเลา่นิทาน เลา่เร่ืองข าขนั หรือเร่ืองราวให้แง่คดิ ฯลฯ 

ตามทศันะของผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า “คณุลกัษณะและขอบข่ายของกิจกรรม
นนัทนาการ” นัน้ เป็นสิ่งส าคญัในล าดบัต้นๆท่ีควรทราบเพราะการท าความเข้าใจในคณุลกัษณะ
และขอบขา่ยของนนัทนาการจะท าให้ผู้ ม่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการสามารถจดักิจกรรมนนัทนาการ
ให้ตรงตามเป้าหมายและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการท่ีจดัขึน้ถือได้ว่าเป็นสากล 
เพราะมนุษย์สามารถรับรู้และร่วมปฏิบัติได้ และยังเป็นกิจกกรมท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนมีความ
ยืดหยุ่นสูง และสามารถเกิดขึน้ได้ทุกสถาณการณ์ เป็นต้น นอกจากนีกิ้จกรรมนันทนาการก็
สามารถเป็นได้ทัง้กิจกรรมเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน สามารถกล่าวได้
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ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการนัน้ต้องอาศยัแรงจูงใจ และมีเง่ือนไข ก็คือจะต้องเข้าร่วมด้วย
ความสมัครใจในเวลาท่ีว่างเว้นจากการภารกิจอ่ืนใด ซึ่งผลลัพท์ของการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการนัน้จะท าให้ผู้ เข้าร่วมได้รับความสขุ สนกุสนาน ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 

1.3 คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 
การท่ีบคุคลได้เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ ไมว่า่บคุคลนัน้จะอยูใ่นเพศและวยัใดก็จะ

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ฉะนัน้ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการจึงมี
ความหมาย ดงันี ้

จอร์ด ดี. บทัเลอร์ (ส านกัส่งเสริมและพฒันานนัทนาการ. 2551, น. 8-9; อ้างอิง
จาก George D. Butler 1959, p. 14-15) กล่าวถึงคณุคา่ทางนนัทนาการท่ีมีประโยชน์ตอ่มนษุย์ไว้ 
ดงันี ้

1. นนัทนาการเป็นความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ 
2. นนัทนาการ คือ ทางออกท่ีดีของการแสดงและการพฒันาตนเอง 
3. การเล่นหรือนนัทนาการ ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีประสบการณ์ท่ีจะ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตเม่ือเจริญวยัขึน้ 
4. ช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นในชีวิตและกิจกรรมตา่ง ๆ ช่วยให้ได้มาซึ่ง

ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตในภายหลงั 
5. ส าหรับผู้ ใหญ่ นันทนาการเป็นการแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ และเป็น

การคบหาสมาคมซึง่กนัและกนั 
6. นันทนาการเป็นวิธีหาความสุข ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสุขโดยในชีวิตกับ

การท างานการพกัผอ่น ความรัก และความเคารพนบัถือซึง่กนัและกนั 
เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2556, น. 36) ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของ

นนัทนาการไว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คุณค่าของนันทนาการ 

1.1 ให้คุณค่าส าหรับบุคคลในด้านความเสมอภาค มีความรับผิดชอบ
ร่วมกนัระหวา่งบคุคลตอ่บคุคล และบคุคลกบัองค์กร 

1.2 คุณค่าต่อครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น ความเข้าใจใน
ครอบครัว 

1.3 คุณค่าต่อกลุ่มหรือหมู่คณะ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความ
สามคัคีและมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 
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1.4 คุณค่าต่อชุมชน สร้างความร่วมมือ รักหวงแหนและความผูกพันใน
ชมุชนตลอดจนวิถีชีวิตของชมุชน 

1.5 คณุค่าต่อประเทศชาติในด้านสุขภาพของพลเมืองในชาติ การรักษา
วฒันธรรมประเพณี การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.6 คณุค่าต่อนานาชาติหรือสากล การดแูลรักษา การอนรัุกษ์มรดกโลก 
ความร่วมมือซึง่กนัและกนัระหวา่งชาติ 

2. ประโยชน์ของนันทนาการ 
2.1 พฒันาสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
2.2 ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
2.3 พฒันาสง่เสริมความคดิและสตปัิญญาแก่บคุคล 
2.4 ชว่ยให้ได้พกัผอ่นอนัเป็นสิ่งจ าเป็นของบคุคลอย่างหนึง่ 
2.5 ชว่ยให้เกิดความสขุและความพงึพอใจ 
2.6 สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างความรู้สึกให้เกิด

การยอมรับตนเองและผู้ อ่ืน 
2.7 พฒันาบคุคลในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
2.8 สง่เสริมให้เป็นพลเมืองดี 
2.9 ชว่ยแก้ปัญหาสขุภาพจิต 
2.10 ชว่ยลดปัญหาอาชญากรรมและพฤตกิรรมเกเรของเด็ก 
2.11 ชว่ยบ ารุงขวญัและสขุภาพบคุคลแตล่ะกลุม่ 
2.12 ส่งเสริมและสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจอนัดีแก่สมาชิก

ภายในครอบครัว 
2.13 ชว่ยสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
2.14 เป็นส่ือกลางความสมัพนัธ์ระหวา่งชาติ 
2.15 ชว่ยถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรม อารยธรรมของมนษุยชาต ิ

ตามทศันะของผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า “คณุและประโยชน์ของนนัทนาการ” 
นัน้มีทัง้ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ นานาชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
นนัทนาการสามารถท าให้บุคคลเกิดความสุข สนุกสนาน ลดความเครียด คลายความวิตกกังวล
และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรับผิดชอบ พฒันาสขุภาพจิตและสมรรถภาพทาง
กาย ส่งเสริมให้มีบคุลิกภาพท่ีดี และช่วยในการพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดียิ่งขึน้ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
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นอกจากนีน้นัทนาการยงัสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจอนัดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
สร้างความร่วมมือและความผูกพันในชุมชน ส่งเสริมการรักษาวฒันธรรม ประเพณี การอนุรักษ์
ธรรมชาต ิรวมถึงการอนรัุกษ์มรดกโลกและความร่วมมือกนัระหวา่งชาตด้ิวย 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนันทนาการ  
1.4.1 แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีเป็นสิ่งท่ีช่วยก าหนดหลกัการ แนวทางเพ่ือการปฏิบตัิเป็นสิ่งท่ี
ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงตามหลักการนัน้ ๆ การปฏิบตัิของนันทนาการเองก็มีความจ าเป็นต้องมี
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการมาใช้เป็นหลกัการแนวทางในการปฏิบตัิเช่นกนั โดย เทพประสิทธ์ิ 
กลุธวชัวิชยั (2556) ได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการของนกัวิชาการท่านตา่งๆ 
ไว้ ดงันี ้

ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธ์ิ (เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย. 2556, น. 21 – 23; 
อ้างอิงจาก ประพัฒน์ ลักษณะพิสุทธ์ิ. 2543) กล่าวถึง วิธีการเล่นท่ีนักสังคมวิทยาได้รวบรวม
ความคดิส าหรับเป็นหลกัส าคญัของการเล่นไว้ 7 ทฤษฎี คือ  

1. ทฤษฎีก าลังเหลือ หรือทฤษฎีพลังงานเกินความต้องการ (Surplus 
Energy Theory) หรือ ทฤษฎีนีบ้างครัง้เรียกตามช่ือของผู้คิดทฤษฎีคือ ทฤษฎีสเปนเซอร์ ซิลเลอร์ 
(Spencer Schiller Theory) ทฤษฎีนีก้ล่าวถึงว่าคนเรามักมีทัง้การสะสมและการใช้หรือระบาย
พลงังาน โดยเฉพาะในวยัรุ่นพลงังานสว่นใหญ่ท่ีนอกเหนือไปจากการเรียน การพกัผ่อนแล้วก็จะใช้
หนกัไปทางด้านการเล่น อาจจะเล่นเป็นส่วนบุคคลหรือทีมโดยเฉพาะการเล่นประเภทต่อสู้  ผจญ
ภยั ซึง่ในการเลน่นีถ้้าเดก็ไม่ได้รับการควบคมุ อบรมสัง่สอนเด็ก อาจจะน าพลงังานท่ีเกิดมานีไ้ปใช้
ในทางท่ีผิด อาจจะเป็นการยกพวกตีรันฟันแทงกนั ซึง่ถือเป็นปัญหาทางสงัคมท่ีส าคญัอยา่งหนึ่งท่ี
เกิดจากวยัรุ่น อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี ้มิได้หมายถึงการระบายพลงังานออกโดยใช้การเล่นเป็นส่ือ
เท่านัน้ แต่ยงัเน้นถึงการเล่นในส่วนท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดพลังงานขึน้มา และเป็นลักษณะท่ี
ตอ่เน่ืองกัน โดยการสร้างและการใช้จะต้องคอ่ยเป็นค่อยไป โครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะและ
ระบบตา่งๆ ภายในร่างกายจงึจะท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฎีนนัทนาการ (Recreation Theory) ทฤษฎีนีมี้เนือ้หาใจความว่า 
คนเราจ าเป็นจะต้องมีการพกัผ่อน และการท ากิจกรรมอนัเป็นการเสาะแสวงหาความร่ืนเริงบนัเทิง
ใจ ซึ่งเป็นทางออกอนัหนึง่ในการสนองความต้องการตามธรรมชาติ อนัเป็นความต้องการท่ีจะขาด
เสียมิได้ ถ้าขาดกิจกรรมในนีไ้ปพลงังานท่ีเสียไปจะไมไ่ด้กลบัคืนมา จะท าให้การประกอบกิจกรรม
อ่ืนๆ เกือบทกุด้านเส่ือมประสิทธิภาพลง ธรรมชาติของคนจะมีการกระท ากิจกรรมดงักลา่วนีต้ลอด
มา แต่ไม่รู้เท่านัน้ว่าได้ประกอบกิจกรรมทางนันทนาการแล้ว และการกระท าดงักล่าวมกัจะเกิด
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จากความสมัครใจของผู้กระท าเอง ช่วยให้ผู้ กระท าเกิดความสดช่ืนสนุกสนาน กระปรีก้ระเปร่า 
ชว่ยให้รู้จกัปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ทฤษฎีการผ่อนคลายความเครียด (Relaxation Theory) ทฤษฎีนีมี้
ส่วนคล้ายคลึงกับทฤษฎีนันทนาการมาก แต่จะเน้นการผ่อนคลายความเครียดไปท่ีร่างกายเป็น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือความเครียดท่ีเกิดจากการท่ีต้องใช้ร่างกายอย่างระมัดระวังในงานท่ี ต้องใช้
ร่างกายอยา่งระมดัระวงัในงานท่ีประเทศเช่นช่างซ่อมนาฬิกาข้อมือช่างเจียระไนเพชรพลอยท่ีต้อง
ใช้สายตาห้ามเคร่งอยู่กับสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งถ้าได้ผ่อนคลายความเครียดโดยการรจดังานนัน้ 
สกัครู่ประเด๋ียวประด๋าว ลุกขึน้ยืนเดินไปมาสูดอากาศข้างนอก เปล่ียนบรรยากาศไปชมนกชมไม้
รับสายลมแสงแดดแล้วกลับมาท างานชิน้นัน้ ต่อท่ีเช่ือว่าการท่ีคนเรามีโอกาสผ่อนคลาย
ความเครียดเพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็จะช่วยให้ร่างกายมีความสดช่ืนพร้อมท่ีจะประกอบ
กิจกรรมนัน้นัน้ตอ่ไปอีกนานและมีประสิทธิภาพ 

4. ทฤษฎีสัญชาตญาณ Instinct of Grosse They) ท่ีเช่ือว่าการกระท า
ของคนเช่นการวิ่งการกระโดดหวัเราะหรือคือเป็นการแสดงออกโดยสญัชาตญาณเม่ือไหร่คนได้มา
เล่นการเล่นจะช่วยให้การเคล่ือนไหวหรือการกระท าท่ีเกิดจากสัญชาตญาณพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้เป็นการพฒันาความเจริญงอกงามตามธรรมชาตขิองมนษุย์  

5. ทฤษฎีสังคมสัมพันธ์หรือสังคมประชาชน (Social Contact Theory) 
ทฤษฎีต้องการชีใ้ห้เห็นว่าคนเป็นสตัว์สงัคมประเภทหนึ่ง เด็กเกิดจากพ่อแม่ เด็กต้องมีพ่อแม่ซึ่ง
เป็นสมาชิกของสงัคม แวดล้อมด้วยสิ่งตา่งๆนานปัการ การติดตอ่ประสาร สมัพนัธ์ทางสงัคมเป็น
สิ่งท่ีขาดเสียมิได้ การเล่นจะเป็นส่ืออนัหนึ่งท่ีจะเสริมสร้างความประสานสมัพนัธ์ในสงัคมให้ดีขึน้ 
การเลน่จะชว่ยให้เดก็มีชีวิตอยูใ่นสงัคมได้ดี อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ  

6. ทฤษฎีการแสดงออกของตนเอง (Self-Expression Theory) ทฤษฎีนี ้
กล่าวว่า การเล่นเป็นกิจกรรมการแสดงออกทางหนึ่งของคน คิดจะท าอะไร คิดอยา่งไร จะแสดงให้
เห็นได้โดยการเล่น บางครัง้การแสดงออกนีย้งัช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลได้ชดเชยความรู้สึกท่ีต้อย
ต ่า หรือความล้มเหลวในด้านอ่ืนๆ ของชีวิต อยา่งไรก็ตาม การแสดงออกของคนก็ควรจะมีขอบเขต
จ ากดั ไมม่ากเกินไป มิฉะนัน้จะท าให้ผลของการชดเชยนัน้ๆ เสียไปด้วย  

7. ทฤษ ฎี ของการแสดงออกตามการถ่ ายทอด  ( Inheritance or 
Recapitulation) ทฤษฎีนีก้ล่าวถึงการเล่นว่า เป็นมรดกของบรรพบรุุษท่ีบคุคลรุ่นปัจจบุนัรับชว่งมา
และได้น าไปปฏิบัติสืบต่อกันมา (เป็นการกล่าวซ า้) อย่างไรก็ตาม การเล่นดังกล่าวก็ได้รับการ
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พฒันาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ และแน่นอนการเล่นของคนในแตล่ะชาติภาษายอ่มจะแตกตา่งกนั
ออกไปตามสงัคมท่ีอยูอ่าศยัท่ีตนเก่ียวข้องอยู่ 

สมบตัิ กาญจนกิจ (เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั. 2556, น. 23 – 25; อ้างอิงจาก 
สมบัติ กาญจนกิจ. 2540) กล่าวถึงรายงานการศึกษาวิจัยทฤษฎีและสรุปทฤษฎีการเล่นจาก
รายงานการศึกษาวิจยัทฤษฎีการเล่นของนกัจิตวิทยา นกัโบราณคดี นกัสงัคมวิทยา และนักการ
ศกึษา ซึง่สรุปเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ได้ 10 ทฤษฎี ดงันี ้

1. ทฤษฎีพลงังานส่วนเกิน (Surplus Energy Theory) โดยผู้น าทฤษฎีคือ 
สเปนเซอร์และสลิลเลอร์ (Spencer and Schiller) นกัปรัชญาชาวองักฤษตัง้แตก่ลางศตวรรษท่ี 19 
ได้กล่าวว่า การเล่น เกิดจากความต้องการหรือมีแรงจงูใจท่ีจะใช้พลงังานส่วนเกินของคนหรือสตัว์
ท่ีนอกเหนือจากการใช้พลงังานเพ่ือการอยู่รอดหรือยงัชีพ ดงันัน้จึงต้องสร้างรูปแบบของการเล่น
เพ่ือความสนกุสนาน เป็นการใช้พลงังานส่วนเกินท่ีเหลือนัน้หรือพอสรุปได้ว่าทฤษฎีนี ้อธิบายการ
เล่นเป็นการใช้พลังงานท่ีสะสมในร่างกายและท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นการเล่นเกมการ
ผจญภยัการตอ่สู้ของเดก็เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการพฒันาความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 

2. ทฤษฎีนนัทนาการ (Recreation Theory) โดยผู้น าทฤษฎีคือ ลาซารัส 
(Lazarus) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยัเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเล่นนี ้
อธิบายในทิศทางตรงกันข้าม กับทฤษฎีพลงังานส่วนเกินคือการเล่นช่วยส่งเสริมวิถีทางชีวิตของ
บคุคลในช่วงเวลาว่างท าให้บคุคลได้ร่วมกิจกรรมท่ีตรงกบัความเป็นจริง หรือเปล่ียนกิจกรรมท าให้
เป็นคนสดช่ืน กระชุ่มกระชวย เสริมสร้างพลังงานเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้าง
ประสบการณ์และคณุภาพชีวิต  

3. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct - Practice) โดยผู้น าทฤษฎีคือ คาร์ล 
กรอส (Gross) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเบเซล ค.ศ.1899 ได้กล่าวว่า กรอสได้รายงาน 
พฤติกรมการเล่นของคนและสตัว์ว่าเป็นการเตรียมตวัหรือสญัชาตญาณของการอยู่รอดโดยการ
ฝึกหดัปฏิบตัิทกัษะตา่งๆ เพ่ือการด ารงชีพ เพ่ือการปรับตวั การเลน่เป็นบทบาทท่ีเตรียมตวัเพ่ือการ
อยู่รอด ดงันัน้เราควรจะมีการเล่นใน 4 รูปแบบด้วยกนั คือ 1) การเล่นแบบตอ่สู้  ได้แก่ การเล่นเพ่ือ
ล่า การประกวดแข่งขนั 2) การเล่นแบบความรัก เป็นกิจกรรมท่ีสุภาพ 3) การเล่นแบบเลียนแบบ
และละคร และ 4) การเล่นแบบสงัคม การเล่นเลียนแบบของเด็กในบทบาทผู้ ใหญ่ต่างๆ เป็นการ
เตรียมตวัเป็นสญัชาตญาณอยา่งหนึง่ท่ีจะปรับตวัอยูใ่นสงัคมวฒันธรรมของตน 

4. ทฤษฎีระบายอารมณ์ (Catharsis Theory) โดยผู้น าทฤษฎีคือ อาริสโต
เติล (Aristotle) ได้กล่าวว่า การเล่นเป็นการระบายออกทางอารมณ์ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองรักษา
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ความปลวดภัยระบบประสาท อาริสโตเติล นกัปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า การเล่นหรือแสดงละคร
เป็นการจ าลองเลียนแบบประสบการณ์ในอารมณ์ต่างๆ ในรูปแบบของการเล่นพัฒนาอารมณ์
จิตใจและเป็นการใช้พลงัานสว่นเกินเพ่ือการเลน่ด้วย 

5. ทฤษฎีลอกเลียนแบบ (Imitation Theory) โดยผู้น าทฤษฎีคือ สแตลล่ี 
ฮอลล์ (Stanley Hall) ได้กล่าววา่ ถ้าหากอธิบายตามหลกัทฤษฎีวิวฒันาการของมนษุย์ว่า การเล่น
เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพัฒนาการของมนุษย์จากวัยเด็กสู่วัยผู้ ใหญ่จากสัตว์เป็นมนุษย์ 
ดงันัน้จากพฤติกรรมท่ีต้องยงัชีพ เช่น การตกปลา ฆ่าสตัว์ พายเรือ ตัง้คา่ยพกัแรม เป็นกิจกรรมท่ี
ลอกเลียนแบบคนรุ่นก่อนท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบรุุษ ช่ือทฤษฎีนีเ้ป็นการเลียนแบบวิวฒันาการ
ของการแสดงของคนหรือสตัว์ท่ีสืบทอดกนัมานาน 

6. ทฤษฎีการผ่อนคลายความตรึงเครียด (Relaxation Theory) โดยผู้น า
ทฤษฎีคือ แพทริค (Patrick) ได้กล่าวว่า การเล่นก่อให้เกิดการเพลิดเพลิน ฝ่อนคลายความตึง
เครียดจากสงัคมพฒันาอุตสาหกรรม ท าให้คนเราได้อิทธิพลความตึงเครียด วิตกกังวลสูง ดงันัน้ 
การเลน่กิจกรรมนีจ้ะชว่ยผอ่นคลาย และรักษาสขุภาพกายและจิตใจของชมุชนในเมือง 

7. ทฤษฎีการแสดงออกแห่งตน (Self-Expression Theory) โดยผู้ น า
ทฤษฎีคือ เอลเมอร์ มิเซล และ เบอร์นาร์ค เมสนั (Elmer Mitchell & Bernard Mason) ได้กล่าวว่า 
การเล่นเป็นสิ่งส าคญัยิ่งในการตอบสนองความต้องการแสดงออกของมนษุย์ ปกติมนษย์ต้องการ
เคล่ือนไหวใช้พลงังานเสมอ การแสดงออกในเร่ืองของความสามารถ ทกัษะตา่งๆ ทัง้ทางด้านสรีระ
และกายวิภาค ระดบัทางสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล้อมและสงัคม และการเล่นช่วยตอบสนอง
การแสดงออกทางด้านทัศนคติและนิสัยของคน ดังนัน้ทฤษฎี การเล่นนีช้่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยความมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนการเป็นท่ี
ยอมรับของคนอ่ืนๆ  

8. ทฤษฎีสังคมประสานสัมพันธ์ (Social Theory) โดยผู้ น าทฤษฎีคือ  
เบอร์ลีนส์ (Berlyns) ได้กล่าวว่า การเล่นเป็นกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ในการท่ีจพช่วย
ผสมผสานสงัคมตัง้แตห่น่วยงานท่ีเล็กท่ีสดุของสงัคมคือ ครอบครัว ชมุชน และสงัคม ต้องการเล่น
เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายของสงัคมในวิถีชีวิตวฒันธรรม อารยธรรม การให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 
การเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

9. ทฤษฎีการบุกเบิกสร้างสรรค์ (Creation Exploration Theory) โดย
ผู้น าทฤษฎีคือ เบอร์ลีนส์ ได้กล่าวว่า เล่นเป็นการค้นคว้าหาสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น ซึ่งเป็นแรงขับทาง
จิตวิทยาซึ่งท าให้คนเราต้องการความต่ืนเต้น ท้าทาย ความพอใจ ความสนกุสนานในรูปแบบของ
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หัวเราะ ขบขัน และการเล่น เช่น กิจกรรมเส่ียง ล่องแก่ง เคร่ืองร่อน การด าน า้ ประดาน า้ ช่วย
คนเราบรรลุถึงความรู้สึกต้องการความส าเร็จขันสูงสุด (Self-Actualization) กิจกรรมการเล่น
เหลา่นีจ้ะชว่ยลดแรงขบัทางจิตวิทยาลง 

10. ทฤษฎีด้านสมรรถนะ (Competence Theory) โดยเนือ้หาสาระได้
กล่าวว่า การเล่นเป็นแรงจูงใจจากการท่ีผู้ เล่นต้องการทดสอบความสามารถของตนในการ
แก้ปัญหา และแสวงหาสัมฤทธิผล และควบคุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยการทดลอง หรือ
แสวงหาข้อมลูข้าวสารจากการสงัเกต ทดสอบ ก่อให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม ่

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีทฤษฎีท่ีน่าสนใจและเก่ียวข้องกับนันทนาการ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตอ่บคุคลในแง่ของนนัทนาการ ได้แก่ 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of 
needs) นักจิตวิทยาผู้ ตัง้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางได้
ล าดบัขัน้ (Hierarchy) ความต้องการของคนเราไว้ 5 ล าดบั ดงัภาพประกอบ 

 
 

ภาพประกอบ 2 ล าดบัความต้องการของมนษุย์ ของมาสโลว์ 

ท่ีมา: เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั. (2556). การนนัทนาการ. หน้า 26 

จากภาพประกอบดงักลา่ว เม่ือมนษุย์ได้รับความส าเร็จตามต้องการในล าดบั
ชัน้ท่ี 1 อนัเป็นล าดบัชัน้ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดของมนษุย์แล้ว ก็จะแสวงหาสิ่งท่ีจะท าให้
ความต้องการล าดบัท่ีชัน้ท่ี 2 และล าดบัชัน้ตอ่ๆ ไป บรรลผุลส าเร็จตอ่ไปเร่ือยๆ ล าดบัชัน้ของความ
ต้องการมีล าดบั ดงันี ้
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1. ความต้องการทางด้านสรีระ (chysiological need) 
2. ความต้องการด้านความปลอดภยั (safety need) 
3. ความต้องการทางด้านความรัก/การเป็นเจ้าของหรือทางสังคม 

(love/belonging or social need) 
4. ความต้องการการยกยอ่งสรรเสริญ (esteem-need) 
5. ความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง (self-actualization need)  

นอกจากนี ้เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชัย (2556, น. 27 – 28) ได้น าแนวคิดและ
ทฤษฎีของมาสโลว์มาเปรียบเทียบกับความต้องการในการร่วมกิจกรรมนันทนาการและการเล่น
ของคนเราแล้ว โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายท่ีส่งผลตอ่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอนัเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตแล้วพอจะกลา่วได้ดงันี ้

1. ความต้องการทางด้านสรีระ เป็นความต้องการพืน้ฐานท่ีคนเราออก
ก าลังกายหรือเล่นและท ากิจกรรมทางกายซึ่งเป็นความต้องการทางด้านร่างกายท่ีจ าเป็น มีการ
เคล่ือนไหวหรือออกก าลงักายสม ่าเสมอ จึงท าให้เกิดการคิดค้นหรือหาวิธีการกระท าเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 

2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย เป็นความต้องการล าดบัท่ี 2 
ตอ่จากท่ีได้ออกก าลงักายและเคล่ือนไหวแล้ว จ าเป็นต้องเหมาะสมและถกูต้องไม่เกิดอนัตรายต่อ
ผู้ ร่วมกิจกรรมนัน้ ฉะนัน้ข้อท่ีควรค านึงถึงกิจกรรมการเล่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ท่ีส าคัญ
ประการหนึง่คือ ต้องปอ้งกนัอนัตรายหรือต้องเกิดความปลอดภยัในการเลน่ด้วย 

3. ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการของมนุษย์ล าดบัท่ี 3 ซึ่ง
เป็นสตัว์โลกท่ีต้องอยู่ร่วมกนั และเป็นท่ียอมรับของสงัคม กิจกรรมนนัทนาการ การละเล่นจะช่วย
ให้เกิดลกัษณะของสงัคมร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกเพ่ือเป็นท่ียอมรับของกลุม่ผู้ ร่วม
กิจกรรม จงึนบัวา่กิจกรรมนนัทนาการและการละเลน่เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมด้านสงัคมแก่มนษุย์ 

4. ความต้องการการยกย่องสรรเสริญ ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ 
เกมการละลเนจะเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ ให้ความเพลิดเพลินและเป็นเกมแขง่ขนัเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการยอมรับ และยกยอ่งสรรเสริญผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้
แสดงออกมา 

5. ความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง เป็นความต้องการล าดบัท่ี 5 หรือ
ล าดบัสูงของชีวิตของเกมการเล่นสามารถตอบสนองได้จากคณุประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้รับจากาการ
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ครบทกุด้านซึ่งผู้ เล่นจะเลือก
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เล่นได้ตามความต้องการโดยไม่มีการปิดโอกาสผู้ ใดผู้ หนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบตัิพิเศษของกิจกรรม
นนัทนาการ การละเลน่ 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า  “แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
นนัทนาการ” นัน้มีอยูม่ากมายซึง่ในแตแ่ละแนวคดิและทฤษฎีจึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกนัและ
สนับสนุนกัน ดงัจะเห็นได้จากทฤษฎีนนันาการและทฤษฎีการผ่อนคลายความเครียด ท่ีกล่าวถึง
การพกัผ่อนและการท ากิจกรรมของมนษุย์เพ่ือให้เกิดความสขุสนกุสนาน และสง่ผลให้เกิดการผอ่น
คลายความเครียดจากการท างาน ดงันัน้หากเลือกใช้ทฤษฎีท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการ
จะศกึษา ก็จะสามารถชว่ยให้งานวิจยัชิน้นัน้ๆ มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

1.5 กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
พรชลีุย์ นิลวิเศษ (2550) ได้กลา่วถึงกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สงูอายุ

ว่าควรเป็นกิจกรรมเบาๆ ท่ีสูงอายุเลือกท าตามความต้องการ หรือผู้ดแูลผู้สูงอายุจดัให้เหมาะสม
กบัผู้สงูอาย ุกิจกรรมดงักลา่ว ได้แก่ 

1. กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การร่วมในงานบุญ งารประเพณี งานเทศกาล  
งานของเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในชุมชนท่ีผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมอยู่ นอกจากนัน้ 
ผู้สงูอายบุางสว่นยงัเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุม่ เช่น ชมรมผู้สงูอาย ุกลุม่ศาสนา ซึง่ผู้สงูอายุ
เองเห็นด้วยว่ามีความจ าเป็นท่ีผู้ สูงอายุควรเข้าสังคมพบปะกับบุคคลต่างๆ ในสังคมบ้าง 
โดยเฉพาะการพบปะพูดคยุกับลูกหลาน ญาติ เพ่ือนฝงู ตลอดจนการดโูทรทศัน์ครอบครัว ศึกษา
ปฏิบตัธิรรม และปลกูต้นไม้กบัครอบครัวหรือเพ่ือนวยัเดียวกนั 

2. กิจกรรมการออกก าลังกาย เป็นสิ่ ง ท่ี มีประโยชน์แก่ผู้ สูงอายุซึ่ งมีการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายจากการเส่ือม จึงจ าเป็นต้องออกก าลงักายเพ่ือนปอ้งกันการเส่ือมสภาพ
และพิการของอวยัวะตา่งๆ เช่น กล้ามเนือ้และข้อตา่งๆ ปอด และหวัใจ เป็นต้น การออกก าลงักาย
ยังช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย และไม่อ้วนเกินไปซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง นอกจากนัน้ยังช่วยให้ผู้ สูงอายุได้ลด
ความเครียด และท าให้สมรรถภาพทางเพศดีขึน้ด้วย กิจกรรมการออกก าลงักาย มีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ 

2.1 การท ากายบริหาร เช่น การร ามวยจีน การฝึกโยคะ เป็นต้น การท ากาย
บริหารจะชว่ยท าให้ข้อตอ่และกล้ามเนือ้แข็งแรง ทรงตวัดี ไมห่กล้มง่าย 

2.2 การออกก าลงักายแบบแอโรบิค เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างตอ่เน่ือง 
นานประมาณ 3 – 5 นาทีขึน้ไป เพ่ือช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งควร ได้รับการตรวจ
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สขุภาพและค าแนะน าจากแพทย์ก่อน ทัง้นีค้วรเป็นการออกก าลงักายแบบแอโรบคิส าหรับผู้ สงูอายุ
โดยเฉพาะ และเหมาะสมส าหรับร่างกายของแต่ละคน ตวัอย่างของการออกก าลงักายแบบแอโร
บคิ หรือการใช้อปุกรณ์บางอยา่ง เชน่ การข่ีจกัรยานอยูก่บัท่ี การเดนิบนสายพาน 

2.3 การเล่นกีฬาเกม เช่น เล่นหมากรุก หมากฮอส กอล์ฟ โยนห่วง เปตอง 
ทอยเกือกม้า และเกมตา่งๆ เป็นต้น ผู้ สงูอายสุามารถเลือกเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบเป็นการออกก าลงั
กายท่ีสนุกสนาน และยังได้พบปะผู้ อ่ืนเป็นการส่งเสริมด้านการเข้าสังคมด้วยหลักทั่วไปในการ
เลือกประเภทกีฬาท่ีเหมาะสมกับผู้สงูอาย ุคือ เป็นกีฬาท่ีไม่หนกัมาก ไม่เร็วมาก ไม่มีการใช้ก าลงั
มาก ไม่มีการกกลัน้หายใจนานๆ ไมมี่การเหว่ียงหรือกะแทก โดยมีช่วงพกัเป็นระยะ ถ้าเลน่กีฬานัน้
นานๆ ควรเป็นการเลน่เพ่ือการออกก าลงักาย เพ่ือต้องการความสนกุสนานมากกว่าการแขง่ขนัเอา
จริงเอาจงั 

3. กิจกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ การเดินทางไกลในโลกกว้าง การท่องเท่ียวใน
ประเทศทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์บรรยาย ในการ
ท่องเท่ียว การเขียนหนงัสือประสบการณ์ชีวิตเสริมสร้างความคิดให้ก้าวไกล ท าให้ชีวิตไม่ต้องอยู่
กบัท่ีตลอดเวลา เหมือนกบัไดชาร์จไฟหรือแบตเตอร่ีให้ตวัเอง ท าให้มองดเูปลง่ปลงัดงัคนหนุม่สาว
อยู่เสมอ ชีวิตมีความสุขสนุกสนานไปอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าจะเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางก็ตาม 
แต่ก็เป็นการสร้างความสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจได้เป็นอย่างดี เม่ือหัวใจเป็นสุข ทุกข์ย่อมไม่มี 
เป็นการหนีการเปล่ียนแปลงของร่างกายก่อนวยัอนัควรไม่มากก็น้อย กิจกรรมท่องเท่ียวนีอ้าจเป็น
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อทุยานประวตัิศาสตร์ วดัวาอาราม สวนสตัว์ พระราชวงั อุทยานธรรมชาต ิ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรนิเวศน์ การท่องเท่ียวแบบร่วมอาศยัท่ีบ้านเดียวกันกับคนในท้องถ่ินหรือ
โฮมสเตย์ การท่องเท่ียวแบบวิถีสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบนั สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งให้ผู้ สูงอาย ุ
รวมทัง้คา่โดยสารรถไฟ รถประจ าทาง รถปรับอากาศ ลดราคาให้กบัผู้สงูอายดุ้วย 

4. กิจกรรมงานอดิเรก เช่น การท างานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ทอผ้า ท าหุ่น 
ท าอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนร าหรือเต้นร า ร้องเพลง งานช่างไม้ การจัดสวน เป็นต้น 
กิจกรรมงานอดิเรกคือการท างานท่ีตนชอบ และประสงค์ท่ีจะท าตอ่ไปเพ่ือผ่อนคลาย ความบนัเทิง
ให้กับชีวิตตนเอง บางครัง้รู้สึกอ่ิมเอมและพึงพอใจกับผลงานท่ีได้รับ เช่น งานฝีมือต่างๆ และยิ่ง
เป็นสุขใจมากยิ่งขึน้เม่ือได้มอบสิ่งท่ีเป็นงานฝีมือเหล่านัน้แก่ลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนฝูง  
ซึ่งงานอดิเรกนีบ้างครัง้ท าให้ผู้ สูงอายุมีโอกาสได้บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น การเป็น
อาสาสมัคร การเป็นวิทยากรในการอบรมวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เป็นการถ่ายทอด  
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ภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งสู้ รุ่นต่อๆ ไป ท าให้มีการด ารงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ินและของชาตสืิบไป 

ทัง้นีย้งัได้สรุปว่า นนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่หกัโหมหรือ
แข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายมีุ ส่วนร่วมในกิจกรรม อนัได้แก่ กิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมการออกก าลงักาย กิจกรรม
การทอ่งเท่ียว และกิจกรรมงานอดิเรก 

ณัฐวุฒิ เพชรคง (2558) ได้ท าการรวบรวมและน ากิจกรรมนนัทนาการ 15 ประเภท 
ของสมบตัิ กาญจนกิจ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการน าข้อมูลมาจากการ
สอบถามความต้องการกิจกรรมเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัก่อนท่ีจะน ามารวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน าไปจดัท าโปรแกรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น 10 หมวดหมู่ 
ดงันี ้ 

1. กิจกรรมนนัทนาการศลิปหตัถกรรม 
2. กิจกรรมนนัทนาการเกมกีฬา 
3. งานอดเิรก 
4. การดนตรีและร้องเพลง 
5. การเต้นร า 
6. นนัทนาการกลางแจ้ง 
7. นนัทนาการทางสงัคม 
8. กิจกรรมนนัทนาการพฒันาจิตใจ 
9. กิจกรรมนนัทนาการพฒันาสขุภาพ และสมรรถภาพ 
10. กิจกรรมนนัทนาการประเภทกลุม่สมัพนัธ์มนษุย์สมัพนัธ์ 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า “กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุ” นัน้ 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่หนักมากนักมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและข้อจ ากัดของผู้สูงอาย ุ
นอกจากนัน้ยังควรมองในเร่ืองของความสนใจ ความถนัด ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
ประสบการณ์ของผู้ สูงอายุด้วย ซึ่งควรเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีสามารถพัฒนาอารมณ์สุข  
สนกุนาน ผ่อนคลายความเครียด คลายความวิตกกงัวล พฒันาจิตใจและความสงบให้แก่ผู้สงูอาย ุ
รวมไปถึงควรจดักิจกรรมท่ีเน้นการรวมกลุ่ม ส่งเสริมในเร่ืองของการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
เพ่ือคลายความเหงาเม่ือผู้สูงอายุต้องอยู่โดยล าพงั และสิ่งส าคญัท่ีสดุคือควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความมีคณุคา่ และความภาคภมูิใจในตนเอง 
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1.6 โปรแกรมนันทนาการ 
1.6.1 ความหมายของโปรแกรมนันทนาการ 

โปรแกรมนนัทนาการ หมายถึง การออกแบบ บริหาร และโอกาสส าหรับการใช้
เวลาว่าง เป็นการสนบัสนนุและเป็นการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ด้วยการจดัการและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมน าไปสู้ประสบการณ์ของการใช้เวลาว่าง โดยประเมิน
ความสนใจ จดัท าตารางกิจกรรม จัดเตรียมผู้น าอุปกรณ์ การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ (Rossman; & Schlatter. 2008; Russell.2008)  

เคราส์ (ณัฐวุฒิ  เพชรคง. 2558, น. 18; อ้างอิงจาก Kraus. 1997) กล่าวว่า 
โปรแกรมนนัทนาการ หมายถึง การจดัระเบียบโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้
เวลาว่างท่ีถูกสนับสนุนโดยหน่วยงาน โดยใช้พืน้ท่ีการเล่นสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและ
นนัทนาการในร่มและกลางแจ้ง อาจหมายถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการภายในคร่ึงปี ระหว่างฤดกูาลท่ี
เฉพาะเจาะจง หรือให้โอกาสหนึง่ 

สุวิมล  ตั ง้สัจจพจน์  (ณั ฐวุฒิ  เพชรคง. 2558, น. 18; อ้างอิงจาก สุวิมล  
ตัง้สจัจพจน์. 2549ข. น. 21) โปรแกรม คือ โอกาส (โดยองค์กรทางนันทนาการ) ท่ีสามารถท าให้
บุคคลเกิดประสบการณ์ทางนันทนาการ โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทางร่างกายและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยอธิบายไว้ดงันี ้

1. โปรแกรม คือ กระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง  
2. โปรแกรม คือ กระบวนการต่างๆ ท่ีใช้งบประมาณของบุคคลและแหล่ง

ทรัพยากรทางกายภาพและของหน่วยงานในการจดักิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือท่ีจะจดัหากิจกรรม
ให้แก่คนในชมุชนหรือสมาชิกขององค์กรนัน้ๆ 

3. โปรแกรมนนัทนาการ คือ กระบวนการในการวางแผนเพ่ือท่ีจะสร้างโอกาส
ให้แตล่ะคนเข้าร่วมและก่อประสบการณ์ทางนนัทนาการ (ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัของแตล่ะคน) 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า “โปรแกรมนันทนาการ” หมายถึง 
กระบวนการออกแบบหลกัการบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะสามารถท าได้ในเวลาว่างเน้นการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และประสบการณ์แก่ผู้ เข้าร่วมซึ่งจะใช้วิธีการประเมินความสนใจหรือ
ความต้องการเพ่ือให้โปรแกรมนัน้ตอบตามความต้องการของผู้ เข้าร่วม โดยอาศยัสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการตา่งๆ ทัง้ในร่มและกลางแจ้ง 

1.6.2 การสร้างและการพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างส าหรับผู้สูงอายุ 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์. (2555, น. 30) กล่าวถึงการใช้ แนวคิด REACH ในการจัด

โปรแกรมนนัทนาการ ดงันี ้
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1. สร้างการยอมรับของผู้ เข้าร่วม (Recognition) 
2. การกระตุ้น (Encouragement) ผู้ ข้าร่วม ทีมงาน บรรยากาศ 
3. ท าให้ประสบความส าเร็จ (Accomplishment) 
4. ระบบการสนบัสนนุท่ีดี (Carting Support System) 
5. มีความคาดหวงัสงู (High Expectation) 

นอกจากนี ้สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2555, น. 10) ยงัได้กล่าวถึง
หลกัการจดัโปรแกรมการใช้เวลาวา่งเพื่อสง่เสริมสขุภาพของผู้สงูอายไุว้ ดงันี ้ 

1. การเข้าร่วมในการละเล่น: รูปแบบต้องมีความอิสระ สนุกสนาน นั่นก็คือ 
รูปแบบต้องมีความสมบรูณ์แบบสาหรับสร้างความพงึพอใจและความสขุ 

2. กิจกรรมควรมีความสร้างสรรค์: การบริการการใช้เวลาว่างคือการช่วย
จ าแนก และฝึกฝนความสามารถพิเศษของผู้สงูอายใุนแตล่ะบคุคลมีอยู่ได้แสดงออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3. สนบัสนนุเครือขา่ยทางสงัคม 
4. การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้ เช่ียวชาญในการใช้เวลาวา่ง สามารถสนบัสนนุสิ่งท่ีส าคญัและมีความหมายตอ่
ผู้สงูอายท่ีุประสบความส าเร็จโดยการชว่ยเหลือให้แตล่ะบคุคลบรรลผุลในเร่ืองตา่งๆ ทัง้นี ้หลกัการ
จัดโปรแกรมการใช้เวลาว่าง จะต้องค านึงถึงข้อบัญญัติของสิทธิในการใช้เวลาว่าง โดย สุวิมล  
ตัง้สจัจพจน์. (2555, น. 26) ได้กล่าวถึง ร่างบญัญัติเก่ียวกับสิทธิการใช้เวลาว่างของผู้สงูอายุของ 
Mcdowell ไว้ ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 หลกัหลกัการจดัโปรแกรมการใช้เวลาวา่งท่ีค านงึถึงข้อบญัญัตขิองสิทธิในการใช้
เวลาวา่งของผู้สงูอายุ 

ท่ีมา: สุวิมล ตัง้สจัจพจน์. (2555). Proceeding การจดัการประชมุวิชาการนนัทนาการ 
เร่ือง การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย.ุ หน้า 26. 

ปรัชญาองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปา้ประสงค์ขององค์กร 
 

ภาพประกอบ 4 โปรแกรมการใช้เวลาวา่ง กระบวนการวางแผนทางวฒันธรรม 

ท่ีมา: สุวิมล ตัง้สจัจพจน์. (2555). Proceeding การจดัการประชมุวิชาการนนัทนาการ 
เร่ือง การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย.ุ หน้า 32.  

สทิธิในการท าสิง่ใดก็ได้ 

สทิธิในการหนว่งเหน่ียว 
(หนว่งเหน่ียวท าให้ชกัช้า) 

 

สทิธิที่จะเกิดความ 
ไมแ่นน่อน 

สทิธิในการอยูเ่พียง
ล าพงั 

สทิธิที่จะสนกุสนาน 
 

สทิธิส าหรับการ
แสดงออกโดยตนเอง 

สทิธิที่จะไร้เดียงสา 
 

สทิธิในการใช้เวลาวา่ง 
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ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบการสร้างโปรแกรมสขุภาพ 

ท่ีมา: สุวิมล ตัง้สจัจพจน์. (2555). Proceeding การจดัการประชุมวิชาการนนัทนาการ
เร่ือง การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย.ุ หน้า 45. 

โดยองค์ประกอบหลกัในการจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่างส าหรับผู้สงูอาย ุ(สุวิมล 
ตัง้สจัจพจน์. 2555, น. 29) ได้แก่ 

1. หนว่ยงานสนบัสนนุ (Sponsoring Agency) 
2. ความสามารถของผู้ เข้าร่วม (Potential Participants) 
3. กิจกรรมและการให้บริการ (Activities and Services) 
4. สถานท่ีและสิ่งอานวยความสะดวก (Areas and Facilities) 
5. ผู้น า (Leadership) 

นอกจากนี  ้ณัฐวุฒิ  เพชรคง (2558, น. 21) กล่าวไว้โดยสรุปว่า การสร้าง
โปรแกรมนันทนาการเป็นกระบวนการ ต้องใช้หลักการจัดการบริหารงานท่ีมีขัน้ตอนและต้องมี
เทคนิคในการจัดให้ผู้ เข้าร่วมพึงพอใจ มีความสุข ซึ่งมีความส าคัญส าหรับผู้ ด าเนินงานด้าน
นนัทนาการท่ีสามารถจดักิจกรรมให้บรรลตุามเปา้หมายและผู้วิจยัได้น ามาประกอบการพิจารณา
สร้างโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุในครัง้นี ้ได้แก่ ช่ือโปรแกรม วนัเวลา สถานท่ี 
กลุม่เหมาย และประเภทกิจกรรมนนัทนาการ 



  39 

ออสติน (Austin. 2004) ได้น าเสนอวิธีการท่ีนนัทนาการนิยมน ามาใช้ในการสร้าง
โปรแกรมนนัทนาการรูปแบบตา่งๆ โดยการใช้หลกัการ APIE ดงันี ้

1. การประเมินผู้ เข้าร่วม (Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงควมพร้อมของ
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม โดยการส ารวจความต้องการ สถานท่ี และกิจกรรมท่ีสนใจก่อนเร่ิมด าเนินการ  

2. การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินผู้ เข้าร่วมในขัน้ตอนแรก มาเพ่ือด าเนินการวางแผนในการจดัโปรแกรมนนัทนาการ เ พ่ือให้
สอดคล้องกบัความต้องการของและความเหมาะสมกบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 

3. การน าไปใช้ (Implementation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายหลังจาก
การประเมินผู้ เข้าร่วมและการวางแผน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคัญกระบวนการหนึ่ง 
เน่ืองจากเป็นการน าแผนไปใช้ตามท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้มีการใช้เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ 

4. การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation) เพ่ือสรุปผลการจัดโปรแกรม
นันทนาการ ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียด้านต่างๆ มาด าเนินการสรุป
ประเมินผล เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมนนัทนาการตอ่ไป 

ไรเลย์ และคณะ (Riley; & et al. 2006) ได้เสนอสิ่งท่ีต้องค านึงถึงและแนวทาง
เก่ียวกบัการสร้างและการพฒันาโปรแกรมศลิปะส าหรับผู้สงูอายไุว้ด้วยกนั 6 ข้อ ดงันี ้

1. จ านวนของผู้ เข้าร่วม 
2. ผู้ เข้าร่วมซึ่งมีประสบการณ์และทกัษะน้อยจะได้รับสิ่งตอบแทนท่ียิ่ งใหญ่

กวา่ความคาดหวงัของพวกเขา 
3. ผู้ เข้าร่วมในงานศิลปะมีความสนุกสนานแตกตา่งกนัเก่ียวกับกิจกรรมการ

ใช้เวลาวา่งและสถานท่ี 
4. โปรแกรมควรได้รับการพัฒนาบนพืน้ฐานของความสนใจประโยชน์และ

ผลลพัธ์มากกวา่ข้อมลูเชิงประชากรของผู้ เข้าร่วม 
5. โปรแกรมไม่ควรมีความหลากหลายและประเภทของส่ือทางศิลปะมาก

เกินไป 
6. โปรแกรมศิลปะส าหรับผู้สงูอายคุวรเน้นท่ีวฒันธรรมและความคุ้นเคยหรือ

ประสบการณ์ของผู้สงูอาย ุ
โรสแมน และสแลทเทอร์ (Rossman; & Schlatter. 2011, p. 33 – 44) ได้เสนอ

วิธีการออกแบบโปรแกรมนันทนาการท่ีเรียกว่า Six Elements of Situated Activity System เพ่ือ
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ความสะดวกแก่การจ าแนก โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม น าไปสู่การพฒันา
โปรแกรมนนัทนาการและการบริการการใช้เวลาวา่งและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้เข้าร่วมโปรแกรม
ซึง่ตรงกบัองค์ประกอบพืน้ฐาน 6 ประการ ดงันี ้

1. การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Interaction People) 
โปรแกรมนันทนาการนัน้จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพ่ือปอ้งกนัการไมป่ระสบความส าเร็จของโปรแกรม เพราะบคุคลมกัมีการเปล่ียนแปลง และอาจไม่
เคยรู้จกักันมาก่อนทัง้นีโ้ปรแกรมจะต้องสนองต่อผู้ เข้าร่วม ท าให้ผู้ เข้าร่วมได้มีการปฏิสมัพนัธ์กัน
ในกลุ่มกิจกรรม ท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิดปฏิสมัพนัธ์กันและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์
ของโปรแกรม นโยบายและมีการปรึกษาหารือ 

2. การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) 
การจดัสถานท่ีทางกายภาพนัน้จะต้องมีการส ารวจ ทดสอบความเป็นไป

ได้ของสถานท่ีนัน้ๆ อย่างไรก็ตามสถานท่ีนัน้สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งการจดั
สถานท่ีทางกายภาพนัน้เป็นส่วนประกอบส าคัญและเป็นข้อมูลในการประเมินซึ่งแบ่งเป็น  
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 จะต้องเข้าใจลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ๆ 
2.2 ควรจะเข้าใจข้อจากดัขอบเขตและต าแหนง่ในการจดัสถานท่ี 
2.3 การจดัสถานท่ีนัน้สามารถตกแตง่และเคล่ือนท่ีได้ 

3. อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) 
การจดัโปรแกรมอุปกรณ์นัน้มีส่วนส าคญัท่ีจะสนบัสนุนให้ผู้ เข้าร่วมเกิด

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในขณะเข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่าง ควรค านึงถึงความเหมาะสมของ
อปุกรณ์ให้เหมาะสมกันแตล่ะกิจกรรมในโปรแกรมและอปุกรณ์นัน้อาจเป็นนามธรรมก็ได้ เพ่ือให้มี
ความรู้สกึท่ีทกุคนได้ใช้อปุกรณ์แบง่เป็นได้ 3 ประเภทดงันี ้

3.1 เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ (Symbolic) 
3.2 สงัคม (Social) 
3.3 วตัถทุางกายภาพ (Physical) 

4. กฎเกณฑ์ (Rules) 
เป็นแนวทางท่ีจะทาให้เกิดปฏิสมัพนัธ์กนัในโปรแกรม โดยกฎนัน้อาจจะ

ไม่ได้มีการเปิดเผยใดๆ ท่ีจะรับรู้ได้จากความรู้สึกท่ีอยู่ร่วมกนัในโปรแกรม หรืออาจมีการจดัตัง้กฎ
ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโปรแกรมโดยให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
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ร่วมกันออกกฎเกณฑ์ ซึ่งกฎนัน้จะมีการก าหนดอย่างเป็นไปได้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ สร้าง
ความรู้สกึท่ีดีในการอยูร่วมกนัในการบริการโปรแกรมและเป็นไปตามระบบของสงัคม 

5. มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship) 
ผู้ เข้าร่วมในโปรแกรมจะมีความสมัพนัธ์กนั ส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมการใช้เวลา

ว่างกับครอบครัวและเพ่ือน การออกแบบให้มีความสัมพันธ์นัน้ผู้ จัดโปรแกรมจะต้องทราบถึง
ประวัติของผู้ เข้าร่วมเพ่ือน ามาประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างการจัด
โปรแกรมซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมตอ่ไปนี ้

5.1 กิจกรรมละลายพฤตกิรรม (Icebreakers) 
5.2 กิจกรรมการต้อนรับในครัง้แรก (First-comer activities) 
5.3 กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคมอ่ืนๆ 

6. การเคล่ือนไหว (Animation) 
โปรแกรมจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเคล่ือนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมได้

เคล่ือนไหวในขณะอยู่ในโปรแกรม โดยผลของแตล่ะโปรแกรมนัน้จะมีการเคล่ือนไหวท่ีแตกตา่งกนั
ขึน้อยู่กบัเนือ้หาของโปรแกรม ซึ่งผู้น าโปรแกรมจะมีส่วนส าคญัในการเคล่ือนไหวในโปรแกรมเพ่ือ
ชว่ยในการท าให้เกิดความเข้าใจท่ีผู้น าจะใช้กบัผู้ เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ ในโปรแกรม ประกอบด้วย 

6.1 การแนะน า 
6.2 ใช้เคร่ืองหมาย 
6.3 จดบนัทกึข้อมลู 
6.4 การใช้อปุกรณ์ 

ทัง้นีผู้้น าโปรแกรมจะต้องมีทกัษะในการจดัและมีการเผชิญหน้า (face-to-face) 
กบัผู้ เข้าร่วม โดยจะต้องค านงึถึงผู้ เข้าร่วมเกิดความรู้สกึเป็นอิสระ 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า “การสร้างและการพัฒนาโปรแกรม
นนัทนาการ” นัน้ ต้องอาศยัความประณีตพิถีพิถนัมีการวางแผนเตรียมการอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน 
เร่ิมแรกควรจะศึกษาเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป กบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รวมทัง้สิ่งท่ีกลุ่มเปา้หมาย
ให้ความสนใจ พร้อมทัง้ส ารวจความต้องการ ก าหนดวตัถุประสงค์ ระยะเวลาในการท ากิจกรรม
และชนิดของกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
เพราะจะส่งผลให้โปรแกรมนันทนาการท่ีสร้างขึน้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลและสามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความพงึพอใจด้วย 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด  

ไว้ว่าหมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
แก่กลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา 
การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อาร์สตรองและคอตเลอร์ 
(Armstrong; & Kotler. 2009, p. 455) ประกอบด้วยสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ เช่น บรรจภุณัฑ์ 
สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิดผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายามค านงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้

1.1 ความแตกตา่งของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือ ความแตกตา่ง
ทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 

1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 

1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ีแตกตา่ง และมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย 

1.4 การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์  (Product Development) เพ่ื อ ให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์  
มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

1.5 กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือเป็น
คณุคา่ทัง้หมดท่ีลกูค้ารับรู้ เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการคุ้มกบัเงินท่ีจ่าย
ไป อาร์สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) ได้กล่าวว่า หมายถึง คณุคา่ผลิตภณัฑ์
ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดขึน้ ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่ (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นัน้ 
ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคาผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ ผู้ก าหนดกลยทุธ์ด้านราคาต้องค านงึถึง 
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2.1 คณุค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คณุคา่ของผลิตภณัฑ์วา่สงูกวา่ผลิตภณัฑ์นัน้ 

2.2 ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 การแขง่ขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซือ้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2007) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ ขายกับผู้ ซือ้ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงาน
ขาย (Personal selling) ทางการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) 
เคร่ืองมือในการติดตอ่ส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งต้อง
ใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing 
Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จดุมุง่หมายร่วมกนัได้ เคร่ืองมือการสง่เสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงันี ้

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร 
และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์
รายการอาร์สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เก่ียวข้องกบั 

3.1.1 กลยทุธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยทุธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics) 

3.1.2 กลยทุธ์ส่ือ (Media strategy) 
3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ ซือ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการ
ขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ เอสเซส วอคเกอร์และสเตนตัน (Etzel, Walker; & 
Stanton. 2007) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพ่ื อให้ เกิดการขาย และส ร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกค้า อาร์สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) จะเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองดงันี ้ 

3.2.1 กลยทุธ์การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal selling strategy) 



  44 

3.2.2 การบริหารหนว่ยงานขาย (Sales force management) 
3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสัน้ท่ี

กระตุ้ นให้เกิดการซือ้หรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาร์สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & 
Kotler. 2009) กล่าวว่า เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซือ้ท่ีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้ นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซือ้โดยลูกค้า 
คนสดุท้าย หรือบคุคลอ่ืนในชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย การสง่เสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

3.3.1 การกระตุ้ นผู้ บริโภค เรียกว่า  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้ บริโภค 
(Consumer Promotion) 

3.3.2 การกระตุ้ นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 
(Trade promotion) 

3.3.3 การกระตุ้นพนกังานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน
ขาย (Sales force Promotion) 

3.4 ก า ร ใ ห้ ข่ า ว แ ล ะ ป ระ ช า สั ม พั น ธ์  (Publicity and Public Relations)  
มีความหมายดงันี ้

3.4.1 การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  หรือบริการ  
หรือตราสินค้า หรือบริษัทท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตัจิริงอาจต้องมีการจา่ยเงิน) โดยผา่น
การกระจายเสียงหรือส่ือสิ่งพิมพ์ 

3.4.2 ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการ
ส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อ
นโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เอสเซส วอคเกอร์และสเตนตัน (Etzel, Walker; & Stanton. 
2007) มีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริม หรือปอ้งกนัภาพพจน์ หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) 
การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาด
เช่ือมตรง หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) มีความหมายตา่งกนัดงันี ้

3.5.1 ก า รต ล า ด ท า ง ต ร ง  (Direct Marketing ห รื อ  Direct response 
marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ
หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซือ้และท า ให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัที ทัง้นีต้้องอาศยัฐานข้อมูลลูกค้าและใช้ส่ือต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารโดยตรงกับลูกค้า 
เชน่ ใช้ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อค 
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3.5.2 การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response 
advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้ รับฟัง หรือผู้ ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยงัผู้สง่ขา่วสาร หรือปา้ยโฆษณา 

3.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) 
หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการโดยมุง่หวงัผลก าไรและการค้า เคร่ืองมือท่ีส าคญัในข้อนีป้ระกอบด้วย 

1. การขายทางโทรศพัท์ 
2. การขายโดยใช้จดหมายตรง 
3. การขายโดยใช้แคตตาล็อค 
4. การขายทางโทรศพัท์ วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ์ ซึ่งจงูใจให้ลกูค้ากิจกรรม

การตอบสนอง 
4. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง

ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด 
สถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
กระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลั ง  
การจดัจ าหนา่ยจงึประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้

4.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล
หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการส าหรับการใช้ หรือบริโภค 
คอตเลอร์และคีเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009, p. 787) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณ ฑ์และ
กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 
ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) 
จากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทางอตุสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิต ผา่นคนกลางไป
ยงัผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
(Physical distribution ห รือ  Market logistics) หมายถึ ง  งาน ท่ี เก่ี ยว ข้องกับการวางแผน  
การปฏิบตักิารตามแผนและการควบคมุการเคล่ือนย้ายวตัถดุบิ ปัจจยัการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
จากจดุเร่ิมต้นไปยงัจดุสดุท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยมุง่หวงัก าไร 
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คอตเลอร์และคีเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายตวั
ผลิตภณัฑ์ จากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม การกระจายตวัสินค้าท่ีส าคญัมีดงันี ้

4.2.1 การขนสง่ 
4.2.2 การเก็บรักษาสินค้า และการคลงัสินค้า 
4.2.3 การบริหารสินค้าคงเหลือ 

คอตเลอร์ (Kotler. 2006) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นชุดของ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการใช้ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย 
McCarthy จาแนกเคร่ืองมือนีอ้อกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งอาจเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 4Ps ของการตลาด 
ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจาย
สินค้า (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps แสดงถึง
มุมมองจากผู้ ขาย ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นผู้ ซือ้ ส่วนทางด้านมุมมองของผู้ ซือ้ เคร่ืองมือทาง
การตลาดถูกออกแบบเพ่ือส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า Robert Lauterborn แนะนาว่า 4Ps ใน 
มมุมองของผู้ขาย จะสะท้อนถึง 4Cs ในมุมมองของผู้ ซือ้ อาร์มสตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; 
& Kotler. 2009) กล่าวว่า ในขณะท่ีนกัการตลาด มองตวัเองในเร่ืองของการขายผลิตภณัฑ์ ลกูค้า
มองตวัเองในเร่ืองของการซือ้ คณุค่าหรือมองหาการตอบสนองตอ่ปัญหาของเขา ลูกค้าไม่ได้มอง
แคร่าคา แตม่องถึงต้นทนุทัง้หมดตัง้แต่การได้มา การใช้ การทิง้ หรือการเปล่ียนผลิตภัณฑ์ ลูกค้า
ยังมองในเร่ืองของความสะดวกสบายในการหาซื อ้ผลิตภัณฑ์ และยังต้องการการส่ือสาร 
แบบสองทาง นกัการตลาดจงึควรพิจารณาในมมุมอง 4Cs ก่อนแล้วจงึวางแผนออกมาเป็น 4Ps 

นอกจากนี ้คอทเลอร์ (Kotler. 2006) ได้กล่าวถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการ ซึ่งใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คือ สิ่งท่ีผู้ ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ โดยทัว่ไปแล้วผลิตภณัฑ์แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัต้องได้และจบั
ต้องไมไ่ด้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคณุคา่ (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคาลกูค้าจะ
ตดัสินใจซือ้ ดังนัน้การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชดัเจนและง่ายตอ่การจ าแนกระดบับริการท่ีตา่งกนั 



  47 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คณุประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตัง้ (Location) และช่องทาง
ในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผู้ ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสาร  หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤตกิรรมการใช้บริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  
การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  
เป็นความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี  
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการ มีความคิดริ เร่ิม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา สามารถสร้างคา่นิยมให้กบัองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยสร้างคุณภาพ
โดยรวมทัง้ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคณุค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็วท่ี
ลกูค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตัิในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู้ ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว 
และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทบัใจ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551) ได้อธิบายไว้ว่า การท างานท่ีประสานกนัในปัจจยัแตล่ะด้าน
จะชว่ยให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดงันี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (product and service) ผู้บริหารจะต้องตดัสินใจ
เลื อกก ารบ ริก าร ท่ี เป็ น ตั วห ลั ก  (core service) และตั ว เส ริม  (supplementary service)  
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถกูต้อง และสามารถแขง่ขนักบับริการของ
คูแ่ขง่ได้ 

2. ด้านราคาและการบริการ (price and service) ราคาและค่าใช้จ่ ายส่วน ท่ี 
ผู้บริโภคต้องจ่ายองค์ประกอบนี ้นอกเหนือจากในเร่ืองราคาแล้วผู้บริหารต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ี
ไมใ่ชต่วัเงิน แตเ่ป็นเวลาท่ีผู้บริโภคต้องสญูเสียไปกบัการมาใช้บริการ 
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3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ (place and service) การตดัสินใจ
เก่ียวกบัการส่งมอบบริการ ต้องค านึงถึงปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีให้บริการและเวลาในตวัสินค้าบริการ
บางประเภทสามารถสง่มอบบริการผา่นได้หลายช่องทาง เช่น การติดตอ่ผ่านทางเว็บไซต์ หรือผา่น
ทางอีเมลล์ผู้บริโภคจะค านงึถึงความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการเป็นปัจจยัส าคญั 

4.ด้านส่งเสริมการตลาด/ การส่ือสารทางการตลาดและการบริการ (promotion/IMC 
and service) ไม่มีสินค้าชนิดใดท่ีจะประสบผลส าเร็จได้ ถ้าขาดโปรแกรมของการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีดีการให้ข้อมลูข่าวสารจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ท่ีได้รับ
ทัง้จากตวัสินค้า 

5. ด้านบุคลากรและการบริการ (people and service) การส่งมอบการบริการนัน้จะ
ประกอบด้วยบคุคลสองฝ่ายอนัได้แก่ บุคลากรคือผู้ ให้บริการ และผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ รับบริการ โดย
การบริการหลายชนิดจะเฉพาะเจาะจงให้บคุลากรและผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมในการผลิตและการ
สง่มอบการบริการพร้อมกนั จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมไ่ด้ สว่นมากผู้บริโภคจะประเมินคณุภาพของ
การบริการจากการตดิตอ่รับบริการจากผู้ให้บริการ 

6. ด้านกระบวนการจัดการและการบริการ (process and service) กระบวนการ
ออกแบบการส่งมอบบริการให้ผู้บริโภค การออกแบบการให้บริการท่ีดีจะช่วยให้มีการส่งมอบ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงเวลา มีคุณภาพสม ่าเสมอ แต่ถ้าการออกแบบขัน้ตอนการ
ให้บริการไมดี่พอจะท าให้เกิดการบริการท่ีด้อยคณุภาพสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความไมพ่งึพอใจได้ 

7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ (physical evidence and service)  
ถือเป็นองค์ประกอบของการบริการท่ีมองเห็นและสามารถจบัต้องได้ ถือเป็นตวัช่วยในการประเมิน
คุณภาพส่งผลต่อความ รู้สึกของผู้ บ ริโภคว่าการบริการนัน้ มีคุณภาพ มีความเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพผู้ บริโภค จะยอมจ่ายเงินซื อ้บริการในระดับของความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน  
โดยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในตลาดบริการ ถือเป็ นสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ในกระบวนการ
ให้บริการ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
3.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 

มีนักวิชาการมากมายหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของค าว่า 
“ผู้สงูอาย”ุ หรือ Elderly ไว้ดงันี ้
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ปัจจบุนัองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยงัไม่มีนิยามท่ีแน่นอน ว่าอายุ
เท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person) แต่องค์การสหประชาชาติใช้อายุ 60 
ปีขึน้ไปในการน าเสนอสถิตข้ิอมลู และตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอายุ ประเทศพฒันาแล้วสว่นใหญ่
ใช้อาย ุ65 ปีขึน้ไปเป็นเกณฑ์ในการเรียก “ผู้สงูอาย”ุ (World Health Organization, 2002) ส าหรับ
ประเทศไทย ก าหนดนิยาม “ผู้สงูอายุ” ไว้ในพระราชบญัญัติ ผู้สงูอาย ุพทุธศกัราช 2546 มาตรา 3 
“ผู้สงูอาย”ุ หมายความว่า บคุคลซึ่งมีอายุ เกินหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปและมีสญัชาติไทย (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548) ในรายงานผู้สูงอายุไทย พุทธศกัราช 2560 
“ผู้สงูอาย”ุ หมายถึงผู้ มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป และ “ประชากรสงูอาย”ุ หมายถึงประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
(มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย. 2561) 

มีการกล่าวไว้ว่า ในอดีตนัน้ไม่ได้มีเกณฑ์ในการก าหนด “ผู้ สูงอายุ” ดังเช่นใน
ปัจจบุนั ส าหรับนิยามค าวา่ “ผู้สงูอาย”ุ อย่างเป็นทางการนัน้เร่ิมขึน้เม่ือประเทศตา่งๆ เร่ิมมีการพดู
ถึงและได้มีการพฒันาระบบสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มประชากรวยัสงูอาย ุจากแนวคิด
ท่ีว่า เม่ือประชากรเข้าสู่วยัสูงอายุนัน้จะมีความเส่ือมทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ความสามารถใน
การท างานลดลง รัฐจึงควรจัดให้มีสวสัดิการแก่ผู้ สูงอายุเหล่านัน้ นิยามผู้สูงอายุจึงหมายถึง วัย
หลงัเกษียณจาการท างาน (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556, น. 10) 

ประเทศไทยมีพระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ได้ตอกย า้ความเช่ือว่าอาย ุ
60 ปีขึน้ไป คือผู้สงูอาย ุให้ยิ่งลึกลงไปอีก ด้วยมาตรา 3 ท่ีระบวุ่า “ในพระราชบญัญัตินี ้“ผู้สงูอายุ” 
หมายความว่าบุคคล ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไปและมีสัญชาติไทย” ยิ่งไปกว่านัน้ใน
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่แม้จะไม่นิยามไว้ตรงๆ วา่ผู้สงูอายคืุอ คนท่ีมีอายุ
เท่าใด แต่ก็ระบุในมาตรา 53 ว่า “บุคคล ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรูณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพมีสิทธิได้รับสวสัดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิ์ศรี และ
ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ” แสดงนยัว่า ในรัฐธรรมนูญฉบบันีผู้้สูงอายคืุอ ผู้ ท่ีมีอาย ุ60 ปี
บริบูรณ์แล้ว (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556: บทน า) มโนทศัน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมอง
เชิงจิตวิทยาสงัคมและสขุภาพ 

ชณภัช ลิ่มสืบเชือ้ (2553, น. 58) ท่ีกล่าวไว้ว่า “ผู้ สูงอายุ” หมายถึง บุคคลท่ีมี
อายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป มีอายอุยู่ในช่วงสดุท้ายของชีวิต เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียแปลงทัง้ร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ไปในทิศทางท่ีเส่ือมลง หน้าท่ีการงานและบทบาททางสังคมลดลง ควรได้รับการ
ชว่ยเหลือดแูละอปุการะเพื่อมีความสขุ และเป็นวยัท่ีต้องปรับตวัในด้านตา่งๆ เพ่ือท่ีจะด ารงชีวิตอยุ่
ในสงัคมอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี ้นิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ (2554, น. 14) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็น
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วยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยของร่างกาย จิตใจ สงัคม โดยจะแสดงออกมาทางอารมณ์
และพฤตกิรรม และชชันนัท์ ค าวนั (2555, น. 12) ได้กลา่วเพิ่มเตมิด้วยวา่ นอกจากจะเป็นวยัท่ีต้อง
ปรับตวัในด้านต่างๆ ยังเป็นวยัแห่งการเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ าท่ีท า ต้องพยายาม
ปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงทางด้านตา่งๆ ของร่างกายและจิตใจท่ีเส่ือมลง 

ตามทศันะของผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า “ผู้สงูอายุ” นัน้หมายถึง บคุคลทัง้เพศชาย
และเพศหญิงซึง่มีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นวยัแห่งการเกษียณอายจุากการท างานประจ าจึงท า
ให้บทบาททางสงัคมลดลง เป็นวยัท่ีผ่านกระบวนการท างาน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบมา
อย่างมากมาย จึงท าให้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ สงู และเน่ืองจากการใช้ร่างกายมาเป็นระยะ
เวลานานจึงเป็นสาเหตซุึ่งท าให้สภาพร่างกายเร่ิมมีความเส่ือมโทรมและถดถอยลง ด้วยเหตนีุจ้ึง
ต้องการการดแูลเอาใจใส่จากครอบครัวทัง้ในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อีกทัง้ยงัต้องมีการ
ปรับตวัอยา่งมากเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นชว่งเวลาสดุท้ายของชีวิตด้วยความภาคภมูิใจ 

3.2 เกณฑ์ในการพจิารณาการสูงอายุ  
การรับรู้เก่ียวกับอายุของบุคคลอาจแบ่งได้ดังนี ้(รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556,  

น. 7 – 10; Hoyer & Roodin, 2009, p. 13) 
1. อายุตามปฏิทิน (Chronological Age) เป็นการนับจ านวนปีของบุคคลตัง้แต่

เกิด อายตุามปฏิทินเป็นเพียงตวัชีว้ดัทางชีววิทยาพฒันาการ มิได้เป็นสาเหตขุองพฒันาการแตเ่ป็น
เพียงสญัลกัษณ์ส าหรับกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเหนือกาลเวลา อายุตามปฏิทินเป็น
ตวัเลขท่ีเฉพาะเจาะจงจงึสามารถน ามาเปรียบเทียบระหวา่งบคุคลได้ และมกัถกูใช้เป็นเกณฑ์บง่ชี ้
อายท่ีุยอมรับมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์อายอ่ืุนๆ ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา อายตุามปี
ปฏิทินท่ี 60 หรือ 62 หรือ 65 ปี ในประเทศพฒันาแล้วส่วนใหญ่ จะถกูใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดความ 
“สูงอายุ” หรือเป็นเส้นแบ่งกลุ่มประชากรสูงอายุออกจากกลุ่มประชากรวยัอ่ืนๆ ถึงกระนัน้ก็ตาม 
บคุคลท่ีมีอาย ุ60 ปี แตล่ะคนอาจมีลกัษณะทางร่างกาย หรือบทบาทหน้าท่ีทางสงัคมแตกตา่งกัน
ตามสภาพภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ ความเช่ือ ระดับการศึกษาตลอดจนช่วงเวลาท่ี
แตกตา่งกนั 

2. อายุทางชีววิทยา (Biological Age) เป็นการอนุมานสถานะส่วนบุคคลต่อ
ศกัยภาพส่วนบุคคลในช่วงชีวิต อายุทางชีววิทยาเก่ียวกับการวดัลกัษณะ สุขภาพ หรือศกัยภาพ
ทางชีววิทยาส่วนบุคคลท่ีอาจแตกตา่งกันในรุ่นอายปุฏิทินเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นอายุท่ี
อธิบายด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย และหลายครัง้ท่ีการให้ความหมายต่อการสงูอายุ
ตามการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยาถูกน าไปใช้ผูกกับอายุตามปฏิทิน ภายใต้ฐานคิดท่ีว่า สภาพ
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ร่างกายหรือความสามารถของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนปีท่ีเพิ่มขึน้นับตัง้แต่ปีท่ีเกิด 
โดยมีมาตรการวดั อาทิเช่น ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลหรือสุขภาพจากพันธุกรรมท่ี
สมัพนัธ์กบัโรค ซึง่สามารถใช้บง่ชีพ้ฒันาการท่ีเปล่ียนไปตามลกัษณะชีววิทยา 

3. อายุทางจิตวิทยา (Psychological Age) เป็นศกัยภาพหรือความสามารถใน
การปรับตัวของแต่ละบุคคลต่อการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การเรียนรู้ ความจ า 
ความฉลาด การควบคมุทางอารมณ์ ฯลฯ แต่ละบคุคลมีการแสดงออกของคณุลกัษณะเฉพาะวยั 
เช่น วยัรุ่น จะแสดงออกอย่างหนึ่ง วยัผู้ ใหญ่หรือผู้สงูอายจุะมีการแสดงออกไปตามวยัของบุคคล 
ซึง่ข้อมลูทางจิตวิทยานี ้สามารถท านายความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในวยันัน้ๆ ได้ 

4. อายทุางสงัคม (Social Age) เป็นการแสดงถึงอายขุองบคุคลท่ีถกูอธิบายด้วย
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภาพและบทบาททางสงัคมของบคุคลนัน้ๆ อาศยัอยู ่ซึ่งเปล่ียนแปลงไป
ตามล าดบัขัน้ตลอดช่วงชีวิต พฤติกรรมทางสังคมจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรท่ีใช้
เป็เกณฑ์เปรียบเทียบ ความเข้าใจของสังคมน าไปสู่การท่ีผู้ สูงอายุ เกษียณอายุจากงานประจ า 
เน่ืองมาจากน าสถานภาพการท างานมาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบบทบาททางสังคมและความ
คาดหวังของบุคคลท่ีถูกก าหนดขึน้ เป็นพฤติกรรมร่วมกับบทบาทท่ีอาจมากกว่าการแสดง
พฤตกิรรมตามบทบาท หากแตมี่ความคาดหวงัของสงัคมก ากบัด้วย อาทิเช่น บทบาท “แม่” ท าให้
คนรู้เก่ียวกบัหญิงอาย ุ20 หรือ 30 ปีวา่เธอมีลกู นอกจากนีค้นยงัตระหนกั “เวลาทางสงัคม (Social 
clock)” อนัเป็นช่วงเวลาท่ีสงัคมคาดหวงัตอ่บทบาทของบคุคลหนึ่งๆ เช่น ชว่งอายุ 20 – 30 ปี เป็น
ชว่งเวลาของการมีคู ่

5. อายุตามประวตัิส่วนบคุคล (Age Profile) หรืออายทุางอตัวิสยั เป็นการแสดง
ความหลากหลายของมิติส่วนบคุคลท่ีสามารถพฒันาเป็นข้อมลูส่วนบุคคล หรืออายท่ีุวดั ประเมิน 
หรือบ่งชีจ้ากประสบการณ์ส่วนบุคคล ท าให้การให้ความหมายทางอายุแตกต่างกันไปในแต่ละ
บคุคล การสงูอายุตามปีปฏิทิน การเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกายและสขุภาพ การเปล่ียนแปลง
ทางสถานภาพและบทบาททางสงัคม อาจไมท่ าให้อายตุามประวตัสิว่นบคุคล 

นอกจากนีย้ังมีการจ าแนกธรรมชาติของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยได้จ าแนกตาม
เกณฑ์การแบง่กลุม่ซึ่งมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2558) ได้กลา่วถึงการจ าแนกผู้สงูอายตุาม
เกณฑ์การแบง่กลุ่ม เป็นการจดักลุ่มผู้สงูอายตุามความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจกรรมประจ าวนั รวมถึงสขุภาพของผู้สงูอายท่ีุแตกตา่งกนั ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นถึงการพิจารณา
ผู้สูงอายุนัน้ไม่สามารถมองได้แบบเหมารวม เพราะผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันและมีความ
สลบัซบัซ้อน การจดักลุ่มสามารถแบง่ได้ ดงันี ้
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1. การจ าแนกผู้ สูงอายุเพ่ือการจัดบริการสุขภาพ การจ าแนกดังกล่าว อยู่บน
แนวคิดเร่ืองลักษณะทางสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม (วรรณภา 
อรุณแสง และลดัดา ด าริการเลิศ, 2553) ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มติดสงัคม หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายท่ีุยงัสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ดี ด าเนินชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีอิสระ สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัพืน้ฐานและกิจวตัรประจ าวนั
ต่อเน่ืองได้ เป็นผู้ ท่ีมีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคเรือ้รัง หรือเป็นเพียงผู้ ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 
หรือเป็นผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รัง 1 – 2 โรคท่ียงัควบคมุโรคได้ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มติดบ้าน หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายท่ีุช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนเพียงบางส่วน มีความจ ากดัในการด าเนินชีวิตในสงัคม และเป็น
กลุ่มผู้สงูอายท่ีุมีโรคเรือ้รังท่ีควบคมุไมไ่ด้ มีภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจ จน
สง่ผลตอ่การรู้คดิ การตดัสินใจ การปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัพืน้ฐาน 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มติดเตียง หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการท ากิจวตัรประจ าวนัได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนในเร่ืองการเคล่ือนย้าย การปฏิบตัิ
กิจวัตรพืน้ฐานประจ าวันอ่ืนๆ มีโรคประจ าตวัหลายโรค ทัง้ท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ มีการ
เจ็บป่วยเรือ้รังมายาวนานและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคท่ีเป็นอยู่ 

การจ าแนกลกัษณะนี ้จะซอ่นเร้นวิธีคิดการจดัการผู้สงูอายใุนระดบัปัจเจกบคุคล 
โดยมุ่งเน้นการพึ่งพิงตนได้หรือไม่ แต่ก็เร่ิมขยายสู่การมองว่าชุมชนและสงัคมอาจต้องก้าวเข้าไป
ชว่ยเหลือ 

2. การจ าแนกผู้สูงอายุโดยใช้เกณฑ์ด้านการท ากิจกรรมและคณุค่า  การจ าแนก
ผู้สงูอายใุนกลุ่มนีม้าจากทฤษฎีเชิงจิตสงัคม (Psycho – social theories of Ageing) โดยใช้เกณฑ์
ด้านการท ากิจกรรมอยู่หรือการถอยออกจากกิจกรรม ควบคู่กบัการด ารงคณุคา่หรือการลดคณุค่า 
อนัท าให้เห็นกลุม่ผู้สงูอายท่ีุแตกตา่งกนั โดยได้แบง่เป็น 4 กลุม่ ได้แก่  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ียงัท ากิจกรรมและด ารงคณุคา่ผู้สงูอาย ุกลุ่มดงักล่าวมกัเป็น
กลุม่ผู้สงูอายใุนชนบท ผู้สงูอายยุงัคงมีคณุคา่และมีบทบาทในด้านตา่งๆ เชน่ ความรู้ พิธีกรรม การ
เป็นเจ้าของพืน้ท่ีและถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นหลงั ส่วนในกรณีของสงัคมเมือง กลุ่มดงักล่าวก็คือ 
นกัการเมืองรุ่นอาวโุส ศลิปินและนกัวิชาการท่ียงัคงมีบทบาทในสงัคม 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีถอนตวัจากกิจกรรมแต่ยังคงคุณค่าผู้ สูงอายุ (segregation 
and humanization) คือ กลุ่มผู้ สูงอายุมารวมตวักันจัดตัง้ชมรมผู้สูงอายุและท ากิจกรรมร่วมกัน
ดงัเช่นในตา่งประเทศจะมีอาสาสมคัรท่ีเรียกว่า “A Sister In” ท่ีจะเข้าไปช่วยดแูลเป็นทัง้เพ่ือนและ
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อ านวยความสะดวกให้กบัผู้สงูอาย ุซึ่งเป็นการชว่ยแบง่เบาภาระของครอบครัวหรือผู้ดแูลผู้ สงูอาย ุ
ส่วนในประเทศไทยมีชมรมอ๊อบบีค้ลับ (OPPY Club) หรือคลับแห่งความสุขของผู้ สูงวัยหัวใจ
ไฮเทค เป็นชมรมท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สงูอายไุด้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ียังท ากิจกรรมแต่ลดทอนคุณค่าผู้ สูงอายุ ( integration and 
dehumanization) กลุ่มผู้ สูงอายุในกลุ่มนีคื้อ ผู้ สูงอายุท่ีเกษียณจากการท างาน โดยกลุ่มนีจ้ะท า
กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ท่ีไม่ต้องใช้ก าลงักายท่ีหนกัมาก เชน่ การเฝา้พิพิธภณัฑ์ การท าความสะอาด 
เป็นต้น อนัท าให้ผู้สงูอายลุดทอนคณุคา่ลงไป 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีถอนตวัและไร้คณุคา่ เป็นกลุ่มท่ีแปลกแยกจากสงัคม ถกูโดด
เดี่ยวจากสงัคม เป็นกลุม่ท่ีถกูทอดทิง้ กลุม่ดงักลา่วมกัจะเป็นกลุม่ท่ีเป็นปัญหาสงัคม 

ในส่วนของเกณฑ์ด้านการท ากิจกรรมและคุณค่านี ้เร่ิมขยายการมองผู้สูงอายุ
จากระดบัปัจเจกสู่ระดบัสงัคมคอ่นข้างมาก โดยเกณฑ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการแบง่ผู้สงูอายุ
ตามศกัยภาพในการท ากิจกรรมซึง่การท่ีผู้สงูอายท่ีุมีทัง้การมีคณุคา่และการลดคณุคา่ของผู้สงูอายุ
ลงไปตามความสามารถในการท ากิจกรรม แตก่ารท่ีผู้สูงอายไุม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
นัน้ ก็อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความเจ็บป่วย การขาดโอกาสในการเข้าร่วม หรือการไม่มี
ความรู้ทกัษะในกิจกรรมดงักล่าว ดงันัน้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถก็จะเป็น
การชว่ยเหลือผลกัดนัให้ผู้สงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงขึน้ได้ 

3. การจ าแนกผู้ สูงอายุโดยใช้เกณฑ์การรวมกลุ่มและการท ากิจกรรม ทฤษฎี
กิจกรรมทางสงัคมให้ความส าคญักับกิจกรรมทางสงัคมว่าเป็นหลกัของชีวิตบุคคล กล่าวคือ การ
ปรับตวัของบคุคลมีความสมัพนัธ์อย่างสงูกบักิจกรรมท่ีท า ย่ิงมีกิจกรรมมากขึน้เท่าใดก็จะปรับตวั
ได้มากขึน้เท่านัน้ ส าหรับการแบง่กิจกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุปัญญาภทัร กทัรกณัทากลุ (2544) ได้
จดัหมวดหมูกิ่จกรรมไว้ ดงันี ้

3.1 การมีส่วนร่วมทางสังคม หมายถึง การท่ีผู้ สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ กับองค์กรท่ีตนเป็นสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางสังคมภายในครอบครัว 
ได้แก่ การมีกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวของตน และการมีส่วนร่วมทางสงัคมภายใน
ครอบครัว เช่น การมีกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ นอกครอบครัว ยกตวัอย่างเช่น กิจกรรมอาชีว
บ าบัด กิจกรรมดนตรี กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมด้านการเผยแพร่
ความรู้ กิจกรรมด้านการพัฒนาสงัคม กิจกรรมทศันศึกษา และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การส่ง เสริมให้
ผู้ สูงอายุเป็นครูสอนพิเศษเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีผู้ สูงอายุมีความช านาญและมี
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ประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้แก่ การท ายาสมุนไพร การทอผ้า การเล่นดนตรี การละเล่น
พืน้บ้านตา่งๆ เป็นต้น 

3.2 การมีงานอดิเรก หมายถึง การท่ีผู้ สูงอายุมีกิจกรรมของตนในเวลาว่าง
หรือเป็นการพักผ่อน อาจเป็นงานประจ า งานพิเศษ หรืองานชั่วคราวก็ได้ อาทิเช่น กิจกรรม
นันทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ผู้ สูงอายุและเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความพร้อมทางร่างกายในด้านตา่งๆ ตามวยัของผู้สงูอาย ุเช่น การละเล่นตา่งๆ ท่ีท าให้
ผู้สูงอายเุกิดความเพลิดเพลิน ได้แก่ การละเล่นดนตรี นาฏศิลป์ การเล่นละครย่อย การร้องร าท า
เพลง การเลน่กีฬาทัง้ในร่มและกลางแจ้ง และการเลน่เกม เป็นต้น 

3.3 กิจกรรมด้านอาชีพ เป็นการฝึกอบรมให้ผู้ สูงอายุมีงานท า มีอาชีพเล็กๆ 
น้อยๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยัของตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือการท างานเพ่ือรายได้
เสริม หมายถึง การท่ีผู้ สูงอายุมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจจะเป็นงานประจ า งานพิเศษ 
หรืองานชัว่คราวก็ได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สงูอาย ุเช่น การทอผ้า การท าอาหารส าเร็จรูป การ
ท าอาหารส าเร็จรูป การท าสมนุไพรพืน้บ้านเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ เป็นต้น 

การพิจาณาผู้สูงอายุในฐานะ “การรวมกลุ่ม” ท่ีท ากิจกรรมเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ี
จะส่งเสริมศกัยภาพของผู้สูงอายุให้มากขึน้ การท ากิจกรรมจะช่วยให้ผู้ เกษียณอายุรู้สึกว่าชีวิตมี
คณุค่า และเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้สึกเงียบเหงา นอกจากนีย้งัช่วยให้มีความปราดเปร่ือง 
คล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลา ผู้สูงอายจุะเลือกใช้เวลาไปกบักิจกรรมประเภทใดขึน้อยู่กับความตัง้ใจ 
ความสนใจ ความรู้สึกสนกุและพืน้ความรู้ของบคุคลนัน้ๆ ซึง่แตล่ะบคุคลควรเลือกให้เหมาะสมกบั
ตนเอง โดยค านงึถึงฐานะทางการเงินและสขุภาพร่วมด้วย 

ตามทศันะของผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า “เกณฑ์ในการพิจารณาการสูงอายุ” นัน้ มีวิธี
ในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นผู้สูงอายุหลายวิธี ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณา อาจใช้การพิจารณาจากอายจุริงหรืออายตุามปฏิทินพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และบทบาททางสงัคม นอกจากนีย้งัสามารถจ าแนกตามลกัษษณะทางสขุภาพและ
สงัคมของผู้สูงอายุ จ าแนกโดยใช้เกณฑ์ด้านการท ากิจกรรมและคณุค่า และจ าแนกโดยใช้เกณฑ์
การรวมกลุม่อีกด้วย 

3.3 การเปล่ียนแปลงและปัญหาของผู้สูงอายุ 
สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2555, น. 8) กลา่วถึง ขบวนการของผู้สงูอายไุว้ ดงันี ้

1. ขบวนการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ทีละน้อย (Gradual) มนุษย์จะมีการ
ปรับตวัเพ่ือให้มีความมัง่คงในสมรรถนะ 
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2. การเจ็บป่วยจะมีความสมัพนัธ์กบัการมีอายท่ีุมากขึน้ 
3. แม้วา่ทกุคนจะมีสขุภาพท่ีดี แตก็่มีความเส่ือมทางสขุภาพกบัคนทกุคน 
4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมกัจะเก่ียวข้องกับโรค

มากกวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการมีอายมุากขึน้ 
5. คนมีแนวโน้มท่ีจะชดเชยทางธรรมชาตจิากการสญูเสียการผดงุไว้ซ่ืงหน้าท่ี

การท างาน (Maintain Function) 
6. อิทธิพลทางสงัคมและวฒันธรรมมีผลตอ่กระบวนการสงูอาย ุ

ทัง้นีไ้ด้มีการแบง่ประเภทการเปล่ียนแปลงของผู้สงูอายไุว้ 2 ประเภท คือ 
1. องค์ประกอบหลัก/ พันธุกรรมในผู้สูงอายุ คือ ขบวนการท่ีท าให้เส่ือมลง

ทางชีววิทยาโดยปราศจากการแทรกแซงจากปัจจยัภายนอก 
2. การเปล่ียนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เกิดจากปัจจยัภายนอกเป็น

ตวัเร่งให้เกิดขึน้ ได้แก่ ความเครียด การขาดแคลนอาหาร พลังงานรังสี โรคท่ีไม่ได้รับการรักษา 
พฤตกิรรมการด าเนินชีวิตท่ีไมดี่ตอ่สขุภาพ เชน่ สบูบหุร่ี ขาดกิจกรรมการออกก าลงักาย 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2555, น. 9) ได้อธิบายถึง การจ าแนกสขุภาวะของคนจากคา่
พิสยัออกเป็น 8 ขัน้ (ดภูาพประกอบ ) 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงพิสยัจากการมีสขุภาวะท่ีดีถึงขัน้การเสียชีวิต 

ท่ีมา: สุวิมล ตัง้สจัจพจน์. (2555). Proceeding การจดัการประชุมวิชาการนนัทนาการ 
เร่ือง การจดันนัทนาการเพ่ือพฒันาชีวิตประชาชน. หน้า 11 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้น าเสนอผลความ
ต้องการของผู้สงูอายไุทย จากรายงานรวบรวมความคดิเห็นจากกลุ่มประชากรชายขอบ เร่ือง วาระ
การพัฒนาหลังปีพุทธศักราช 2558 เสนอต่อองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย โดยการจัด
ประชมุ 3 ครัง้ในพุทธศกัราช 2556 พบว่า ผู้สงูอายุมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสขุภาพ โดย
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มีการเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงใน 2 ระดบัคือ การเตรียมตวัระดบับคุคลโดยผู้สงูอายจุะต้องมีการ
ดแูลสุขภาพตนเอง ใฝ่รู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และระดบัชุมชนควรมีการเตรียมตวัของชมรม
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเพ่ือดูแลผู้ สูงอายุด้วยกันเอง ทัง้สองระดบันีจ้ะช่วยให้ผู้ สู งอายุพร้อมรับ
ความเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า “การเปล่ียนแปลงและปัญหาของ
ผู้สงูอายุ” นัน้ เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุตามมา ซึ่งการเปล่ียนแปลงของผู้สูงอายุนั น้สามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ทาง
กายภาพ ทางจิตใจ โดยจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างช้าในคนปกติ แต่จะเกิดขึน้อย่างรวดเร็วใน
คน่วยด้วยโรคตา่งๆ จากการเปล่ียนแปลงข้างต้นจะสง่ผลให้ผู้สงูอายมีุปัญหาทางด้านร่างกาย คือ 
มีสภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรงเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวต่างๆ ความรู้สึกทางเพศลดลง มวล
กล้ามเนือ้ลดลง 4 การรับรู้ของประสาทสัมผัสทัง้ 5 เส่ือมลง นอกจากนีย้ังส่งผลให้สภาพจิตใจ
เส่ือมถอยกระฉับกระเฉงน้อยลง เกิดความเบื่อหน่าย ว้าเหว่ ซึมเศร้า รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า และอาจ
ท าให้อยากฆา่ตวัตายในท่ีสดุ 

3.4 ความคาดหวังและความต้องการของผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังในชีวิตของ

ผู้สูงอายุนัน้ก็เป็นสิ่งท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง ซึ่งวยัชราหรือวยัผู้สูงอายุนัน้จดัเป็นวยัสุดท้ายของ
ช่วงชีวิต วยัชราเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านพฒันาการทุกด้าน มีปัญหาต้องยอมรับและ
รู้จักปรับตัว มีระเบียบแบบแผน มีชีวิตท่ีเป็นสุขและสิน้หวัง มีจุดมุ่งหมายในชีวิต และมีความ
ต้องการเช่นเดียวกับคนในวยัอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าผู้ ใหญ่ในวยัตอนต้นและวยักลางคนจะมีช่วงชีวิตท่ีสด
ช่ืน น่าช่ืนชมและสดใสกว่าวัยชรา ซึ่งมักจะน าความผิดหวังเศร้าใจมาสู่คนชรา โดยทั่วไปแล้ว
ก าหนดให้อายุ 60 ปี เป็นเส้นแบ่งระหว่างวัยกลางคนกับวยัชรา แต่การตดัสินจากอายุตามอายุ
ปฏิทินว่าใครเร่ิมเข้าวัยชราแล้วนัน้เป็นเกณฑ์ท่ีไม่แน่นอน เพราะการเข้าสู่ภาวะชราภาพนัน้
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคลเน่ืองจากอตัราความเส่ือมถอยทางร่างกายของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 
บางคนแก่เร็วแตบ่างคนอาจจะแก่ช้ากว่าก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการด าเนินชีวิตในวยัเด็ก วยัหนุ่มสาว 
และวยักลางคน เพราะความชราคือผลของการพฒันาการท่ีต่อเน่ืองกันในชีวิตของบุคคลนัน่เอง 
โดยจะสง่ผลตอ่ความคาดหวงัในชีวิตของผู้สงูอายแุตกตา่งกนัไปด้วยเชน่กนั 

ส าหรับเร่ืองความต้องการของผู้สูงอายุนัน้ มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2551) ได้แบง่ความต้องการของผู้สงูอายอุอกเป็นด้านๆ ดงันี ้
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1. ความต้องการการสนบัสนนุจากครอบครัว ผู้สงูอายท่ีุถกูปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว 
จะขาดความมัน่คงทางอารมณ์และจิตใจรวมทัง้เศรษฐกิจ จึงต้องหนัไปพงึการชว่ยเหลือจากบคุคล
หรือองค์กรสังคมภายนอกครอบครัว ผู้ สูงอายุจึงมีความต้องการท่ีจะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวของตนเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ จากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มอาสาสมัครทัง้
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 

2. ความต้องการด้านการประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภท
ประกนัชราภาพเม่ือเข้าสู้วยัชราและเลิกประกอบอาชีพแล้ว จะได้รับบ านาญชราภาพ เพ่ือช่วยให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแก่อัตภาพในบัน้ปลายชีวิตไม่เป็น
ภาระแก่บตุรหลานและสงัคม 

3. ความต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบาง
ประเภทในสงัคม สงัคมจงึควรให้โอกาสแก่ผู้สงูอายไุด้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชมุชนให้ดี
ขึน้  ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ สิ่ งใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง ในการปรับตัวให้ทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ในการปรับปรุงวฒันธรรมและในการรักษาสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงอยูเ่สมอ 

4. ความต้องการท่ีลดการพึ่งพาตนเองให้น้อยลง หากครอบครัวและสังคม
สง่เสริมให้ผู้สงูอายใุห้รู้จกัพึง่พาตนเอง ไมเ่ป็นภาระแก่สงัคมในบัน้ปลายชีวิต 

5. ความต้องการทางสงัคมของผู้สงูอาย ุได้แก่ 
5.1 ความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัว กลุม่สงัคม 
5.2 ความต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือจากบุคคลใน

ครอบครัวและสงัคม 
5.3 ความต้องการเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญในสายตาของสมาชิกใน

ครอบครัวของกลุม่ ของชมุชนและของสงัคม 
5.4 ความต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชน และ

สงัคม สามารถปรับตวัให้เข้ากบับตุรหลานในครอบครัวและสงัคมได้ 
5.5 ความต้องการมีโอกาสท าในสิ่งท่ีตนปรารถนา 

6. ความต้องการทางกายและจิตใจ เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีสุดในชีวิต
มนุษย์ ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความ
มัน่คงปลอดภัย โดยเฉพาะความต้องการด้านท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภัย คลายจากความวิตกกังกล
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และความหวาดกลวั ความต้องการได้รับการยอมรับนบัถือ ความต้องการท่ีจะได้เฉพาะในเร่ืองของ
ความส าเร็จของการท างานในบัน้ปลายชีวิต 

7. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินจากบุตร
หลาน เพ่ือสะสม ไว้ใช่จ่ายในภาวะท่ีตนเองเจ็บป่วย ต้องการให้รัฐช่วยจดัหาอาชีพเพ่ือเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ ทัง้นี ้เพ่ือตนจะได้มีบทบาททางเศรษฐกิจ ช่วยให้ตนพ้นจากภาวะบีบคัน้ของ
เศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจบุนั 

นอกจากนี ้สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2557) ได้น าเสนอผลความ
ต้องการของผู้สงูอายไุทย จากรายงานรวบรวมความคดิเห็นจากกลุ่มประชากรชายขอบ เร่ือง วาระ
การพัฒนาหลังปีพุทธศักราช 2558 เสนอต่อองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย โดยการจัด
ประชุม 3 ครัง้ในพุทธศกัราช 2556 พบว่า สิ่งท่ีผู้ สูงอายุต้องการคือ หลักประกันรายได้ยามชรา
ภาพ ผู้สงูอายบุางรายมีเบีย้ยงัชีพเป็นแหล่งรายได้เพียงแหลง่เดียว จึงต้องการให้มีรายได้เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั การเข้าถึงกองทุนส าหรับผู้สูงอายุท่ีสนองตอบต่อกิจกรรมเสริม
รายได้ท่ีเหมาะสมกบัวยั ควรมีการจดัการศกึษาและสนัทนาการให้กบัผู้สงูอายุ 

ตามทัศนะของผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า “ความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ” นัน้ เป็นสิ่งท่ีควรตระหนกัและให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นความมุ่งหวงั
หรือความปรารถนาในช่วงบัน้ปลายของชีวิต ผู้ สูงอายุนัน้มีความคาดหวังทัง้ในเร่ิมชีวิตส่วนตัว 
คาดหวงัต่อบุตร คาดหวงัต่อเครือญาติ เพ่ือน เพ่ือนบ้าน  และคาดหวงัต่อชุมชนและภาครัฐ ทัง้นี ้
ความคาดหวังอาจจะสมหวงัหรือไม่สมหวงัก็ได้ ขึน้อยู่กับผู้ สูงอายุแต่ละคนส าหรับในส่วนของ
ความต้องการ ผู้ สูงอายุนัน้ต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว ต้องการการดูแลเร่ืองรายได้ 
ต้องการการมีส่วนร่วมในชมุชนต้องการพึง่พาตนเองให้มากขึน้ ต้องการเป็นส่วนหนึง่ของครอบครัว
และสังคม ต้องการในเร่ืองของปัจจยั 4 และต้องการได้รับการช่วยเหลือจากบุตรหลานในยามท่ี
ตนเองเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งหากสามารถตอบสนองความคาดหวงัและความต้องการของผู้สงูอายไุด้ 
ก็จะท าให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพจิตท่ีดีและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตามมา 

3.5 สถานการณ์ของโครงสร้างประชากร 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย (2561) ได้ศึกษาและรวบรวมสถิติข้อมูล

สถานการณ์การสงูอายขุองประชากรโลกซึง่น าเสนอไว้ ดงันี ้
3.5.1 สถานการณ์การสูงวัยของประชากรโลก 

ประเด็นประชากรท่ีประเทศต่างๆ ในโลกพูดถึงกันมากในสหสัวรรษท่ี 2000 
นี ้ได้แก่ การสูงวัยของประชากร โครงสร้างอายุของประชากรโลกและของประเทศต่างๆ ก าลัง
เปล่ียน ไปในทิศทางท่ีมีอายุสูงขึน้ ปรากฏการณ์ทางประชากรนีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากอตัราเกิด
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ของประชากรทัว่โลกได้ลดต ่าลง ในขณะท่ีผู้คนมีอายุยืนยาวขึน้ การสงูวยัของประชากรย่อมมีผล
อย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในแต่ละประเทศ ในปี 2560 โลกของเรามีประชากร
รวมทัง้หมดประมาณ 7,550 ล้านคน ในจ านวนนีเ้ป็นประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปประมาณ 962 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 ของประชากรทัง้หมด นับได้ว่าประชากรรวมทัง้โลกได้เข้าเกณฑ์ท่ี
เรียกได้ว่าเป็น “สงัคมสงูวยั” แล้ว เพราะสดัส่วนของประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไปนัน้ เกินกว่าร้อย
ละ 10 ของประชากรทัง้หมด อยา่งไรก็ตามประชากรในแตล่ะภมูิภาคมีระดบั การสงูวยัไมเ่ทา่กนั  

ในขณะท่ีโลกก้าวเข้าสู่สภาพสงัคมสงูอายุแล้ว แต่เม่ือดกูารสงูวยัของประชากร
โลกซึ่งจะเห็นได้ว่า “อัตราผู้ สูงอายุ” หรือร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป ต่อ
ประชากรทัง้หมดนัน้แตกตา่งกนัอยา่งมาก ในขณะท่ีทวีปยโุรป มีอตัราผู้สงูอายสุงูสดุคือ สงูถึงร้อย
ละ 24.7 และทวีปอเมริกาเหนือนัน้รองลงมาคือ ร้อยละ 21.7 ส่วนทวีปแอฟริกา มีอตัราผู้สูงอายุ
เพียงร้อยละ 5.5 เท่านัน้ เรียกได้ว่า ทวีปยโุรปและอเมริกาเหนือเป็น “สงัคมสงูอายอุย่างสมบูรณ์” 
และในปี 2560 ทุกทวีปในโลกยกเว้นทวีปแอฟริกาได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 7 

ภาพประกอบ 7 สดัสว่นประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ของโลก 

ท่ีมา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 20 – 21. 

 

แอฟริกา 5.5%
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3.5.2 สถานการณ์การสูงวัยของประชากรอาเซียน 
ถ้ามองโลกให้แคบลงมาโดยดูเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน ในปี 2560 อาเซียนมีประชากรรวมทัง้หมด 647 ล้านคน โดยมีประชากรสูงอายุเพิ่มมาก
ขึน้อีกเกือบเกือบเท่าตวัจากจ านวน 38 ล้านคน ในปี 2542 มาเป็น 64 ล้านคน ซึ่งในปีนีมี้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายแุล้ว จ านวน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
แตใ่นอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า สิงคโปร์จะกลายเป็นสงัคมสูงอายอุย่างสมบูรณ์ และคาดว่าในปี 2561 
หรือ 2562 นี ้มาเลเซียและเมียนมาก็นา่จะกลายเป็นสงัคมสงูอายดุ้วยเชน่กนั  

ประเทศอาเซียนท่ีเข้าเกณฑ์เป็นสังคมสูงวัยแล้วมี 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ 
ร้อยละ 18 ไทยร้อยละ 16 และเวียดนาม ร้อยละ 10 ส่วนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของ
อาเซียน คือ อินโดนีเซีย มีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ประมาณ 21 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 
ของประชากรทัง้หมด 

ประเทศไทยสูงวยัเป็นอนัดบัสองในอาเซียน ในปี 2560 ขณะนีมี้ 3 ประเทศ
ใน อาเซียนท่ีเป็นสังคมสูงวัยแล้ว คือ มีร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ได้แก่ สิงคโปร์  
มีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 18 ประเทศไทย มีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 16 
เวียดนาม มีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 10 ดงัแสดงในภาพประกอบ 8 

 
ภาพประกอบ 8 สดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปของอาเซียน 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 29. 
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3.5.3 สถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทย 
ในปี 2560 ประชากรในประเทศไทยท่ีนับเฉพาะคนท่ีมีสัญชาติไทยและไม่ใช่

สญัชาติไทย แต่มีช่ืออยู่ในระบะทะเบียนราษฎร (ไม่นบัรวมคนท่ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มีช่ือยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น แรงงานต่างชาติ) มีจ านวนทัง้หมดประมาณ 65.5 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย 
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ประชากรอายุ 15 – 59 ปี 
จ านวน 42.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และประชากรอายุ 0 – 14 ปี จ านวน 11.5 ล้านคน  
คดิเป็นร้อยละ 17.5 ดงัแสดงในภาพประกอบ 9 

 

ภาพประกอบ 9 สดัส่วนของประชากรไทย จ าแนกตามชว่งอายุ 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 32. 

ประชากรไทยมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป สูงเกินถึงร้อยละ 10 ของ
ประชากรทัง้หมดตัง้แต่เม่ือปี 2548 แล้ว จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงอายุ” 
นบัตัง้แตน่ัน้มา และในปี 2560 อตัราผู้สงูอายขุองไทยนัน้สงูขึน้ถึงร้อยละ 17.1 แล้ว จึงส่งผลท าให้
ประเทศไทยใกล้จะกลายเป็น “สงัคมสงูอายอุยา่งสมบรูณ์” แล้ว 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายขุองประชากรไทย ในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมา
นัน้ ได้เปล่ียนไปอย่างมาก จากท่ีเคยมีประชากรวัยเด็กมาก เช่น ในปี 2513 ประเทศไทยมี
ประชากรเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี มากถึงเกือบคร่ึงหนึ่งของประชากรทัง้หมด แตใ่นปี 2560 สดัส่วน
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พ.ศ. 2560
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ประชากรวยัเด็กลดต ่าลงเหลือเพียงร้อยละ 18 และในทางกลบักันสดัส่วนของผู้สงูอายุซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 5 ในปี 2513 ได้เพิ่มสูงขึน้เป็นร้อยละ 17 ในปี 2560 ซึ่งส่งผลท าให้รูปทรงของพีระมิด
ประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดัเจน จากท่ีเคยเป็นรูปสามเหล่ียมกลายมาเป็นพีระมิด
ท่ีมีรูปทรงเหมือนหวัคทา ดงัแสดงในภาพประกอบ 10 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 แนวโน้มการเปล่ียนของพีระมิดประชากรไทย 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 34. 
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ในปัจจบุนัประชากรไทยโดยรวมเพิ่มขึน้ด้วยอตัราท่ีต ่ามากจนใกล้เคียงกบัศนูย์ 
และจะส่งผลให้ประเทศไทยจะมีอตัราการเพิ่มของประชากรท่ีติดลบในไม่ช้า แตก่ลบักนัประชากร
สงูอายกุลบัเพิ่มขึน้ด้วยอตัราท่ีสงูมาก ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 

 

ภาพประกอบ 11 อตัราการเพิ่มจ านวนของประชากรไทยในแตล่ะชว่งอายุ 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 35. 

หากมองย้อนไปในปี 2533 ประเทศไทยเรามีผู้ สูงอายุวัยปลาย หรืออายุ 80 ปี 
ขึน้ไป เพียง 4 แสนคน แตใ่นปี 2560 มีผู้สงูอายวุยัปลายถึง 1.5 ล้านคน และคาดประมาณวา่จะมี
ผู้ สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป มากถึง 3.5 ล้านคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า และตัง้แต่ปี 2560 นีเ้ป็นต้นไป  
ดงัแสดงในภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 จ านวนประชากรสงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป และอาย ุ80 ปีขึน้ไป พ.ศ. 2533 – 2580 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 35. 

นอกจากนีย้ังมีการคาดประมาณว่าตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จ านวนประชากร
สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป จะเพิ่มขึน้ด้วยอัตราเฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี และประชากรอายุ 80 ปีขึน้ไป จะ
เพิ่มขึน้ด้วยอตัราเฉล่ียร้อยละ 6 ตอ่ปี ดงัแสดงในภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 ร้อยละของการเพิ่มประชากรสงูอายตุอ่ปี 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้ สูงอายุไทย  
พ.ศ. 2560. หน้า 35. 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นเก่ียวกับสถานการณ์ของโครงสร้างประชากรของทัง้
โลก อาเซียน และของประเทศไทย ท าให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกก าลัง
ทยอยกนัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุและจะทยอยไปสูส่งัคมสงูอายอุยา่งสมบรูณ์ในไมช้่านี ้

3.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมนนัทนาการ หรือแม้แตเ่ป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ ให้แก่ผู้ สูงอายุตามบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้ สูงอายุ โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้สงูอายแุละการท ากิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

3.6.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2558, น. 3/14) ได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมี

ความสุขหรือความทุกข์นัน้ขึน้อยู่กับภูมิหลงัและการพฒันาจิตใจของผู้นัน้ ถ้าผู้สูงอายุเติบโตมา
ด้วยความมัง่คง อบอุ่น มีความรักแบบถ้อยทีถ้อยอาศยั เห็นความส าคญัของผู้ อ่ืน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งดี ก็จะเป็นผู้สงูอายท่ีุมีความสขุ สามารถอยูก่บัลกุหลานหรือผู้ อ่ืนได้ 
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3.6.2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) 
วรูม (Vroom. 1970, p. 91 – 93) ได้อธิบายไว้ว่า การท่ีมนุษย์จะเลือกหรือ

ตัดสินใจกระท าสิ่งใดนัน้จะมีสาเหตุหรือแรงจูงใจซึ่งอาศัยเหตุผลและจากปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกนัมิได้เกิดขึน้เพียงเพราะปัจจยัเดียว โดยบุคคลจะมีความคาดหวงัคือ ผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อผลตอบแทนท่ีได้รับ เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ี
ได้รับกบับคุคลอ่ืน และโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามท่ีตนเองคาดหวงัไว้ 

3.6.3 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)  
สุชาดา รอดมงคลดี (2550, น. 2) ได้กล่าวถึงทฤษฎีกิจกรรม (Activity 

Theory) ไว้ว่า ทฤษฎีกิจกรรมเป็นแก่นชีวิตและเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย ผู้ สูงอายุท่ี
สามารถปฏิบตัิกิจกรรมทางสังคมไว้ได้จะเป็นผู้ ท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เก่ียวกับ
ตนเองในทางบวก ดงันัน้ ผู้สูงอายุจะมีชีวิตท่ีเป็นสุขได้ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสงัคมตาม
สมควร เชน่ การมีงานอดเิรกหรือการเป็นสมาชิกกลุม่กิจกรรม สมาคม ชมรม เป็นต้น 

จิตรา ดษุฏีเมธา และคณะ (2558, น. 22) ได้สรุปประเด็นส าคญัของทฤษฎี
กิจกรรมจากหนังสือสุขภาพผู้ สูงอายุของ สุรเดช ส าราญจิตต์ และพนัชกร ภวภูตานนท์ ณ 
มหาสารคาม (2554) และได้อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีกิจกรรมเป็นทฤษฎีท่ีบอกลักษณะทางสังคมท่ี
จะต้องมีแบบแผนให้ผู้ สูงอายุสามารท ากิจกรรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนในวัยกลางคน โดย
สนบัสนุนให้การท ากิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจและมีความเก่ียวข้องกับสมาชิกในวยัเดียวกัน 
โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งผู้ สูงอายุท่ีมี
กิจกรรมสูงจะมีการปรับตวัได้ดีทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม ทัง้นีบุ้คคลท่ีสามารถด ารงไว้ซึ่ง
กิจกรรมได้จะเป็นผู้ ท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เก่ียวกับตนเองดี รวมไปถึงการท า
กิจกรรมการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาจะท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนัน้ควรจะกระตุ้นให้ผู้ สูงอายุได้มีกิจกรรมท่ีมี
ความตอ่เน่ืองมุ่งเน้นการรักษาระดบักิจกรรมท่ีใช้สติปัญญาแทนการใช้ก าลงั และมีความตอ่เน่ือง
ของการท ากิจกรรมเพื่อความมัน่คงและอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีคณุคา่ 

นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
กิจกรรมบนฐานสมมติท่ีว่า ผู้ สูงอายุท่ียังกระตือรือร้นจะมีความพึงพอใจมากกว่าคนท่ีไม่
กระตือรือร้น มโนทัศน์แห่งตนเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในบทบาทท่ีมีคณุค่าและมีคุณลกัษณะ
ของบทบาทของค่านิยมทางสงัคมของวยักลางคน ซึ่งควรจะมีการน ามาทดแทนบทบาทท่ีสูญเสีย
ไป บทบาทยงัคงคณุประโยชน์ในงานสมาคม อาสาสมคัร งานศาสนาหรือองค์กรกิจกรรมยามว่าง 
จากมมุมองนี ้การบริการทางสงัคมซึ่งมีฐานคิดว่าทฤษฎีปล่อยวางเหมือนท าให้เกิดอคติผู้สูงอาย ุ
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พวกเขาควรจะแทนท่ีความรับผิดชอบต่อโครงสร้างการสนบัสนุนทางชุมชน ซึ่งกระตุ้นและท าให้
เป็นไปได้ของความตอ่เน่ืองของกิจกรรมจากช่วงวยักลางคนจนกระทัง่สงูวยั ในค าว่าสขุภาวะทาง
สงัคม ผู้สงูอายคุวรจะแทนท่ีบทบาทท่ีสญูเสียกบับทบาทใหมท่ี่ยงัคงรักษาพืน้ท่ีในสงัคม 

ทฤษฎีกิจกรรมได้ถูกวิพากษ์ว่า เพ่ือเยียวยาปัญหาของผู้สูงอายุในปัญหา
ส่วนบุคคลและไม่สนใจกับความจริงในด้านร่างกายของผู้ สูงอายุ พลังงานและทางเลือกอ่ืน 
ผู้สงูอายมีุคณุลกัษณะอนัเป็นผลจากการสูญเสียและความเส่ือม ความสามารถในการปรับตวัต่อ
ความเครียด พฒันาไปพร้อมกับอายท่ีุผ่านไปซึ่งเป็นวิธีท่ีช่วยปรับทางเลือกกิจกรรมให้สมัพนัธ์กับ
ข้อจ ากัดของพวกเขา (Boyd & Bee, 2006 อ้างถึงใน Sudbery, 2010, น. 240) ตวัอย่างเช่น การ
ปรับกิจกรรมปีนเขาของผู้สงูอายโุดยใช้การเดนิปกติอยา่งตอ่เน่ืองมาแทน 

ทฤษฎีกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบในหลายๆ การศึกษาว่า 
กิจกรรมผู้สงูอายแุสดงถึงระดบัความพึงพอใจในชีวิตและจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการ
ปล่อยวางมิได้เป็นปัญหาเพิ่มขึน้จากผลการค้นพบในการศึกษาท่ีผ่านมา แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีการ
ติดตอ่กับสงัคมน้อยกว่าคนวยัหนุ่มสาวแต่กลบัมีรายงานว่า คนวยัหนุ่มสาวเดียวดายมากกว่า จึง
เป็นเหตผุลว่า คนท่ีกระตือรือร้นกว่าจะพึงพอใจในชีวิตมากกว่า ทฤษฎีกิจกรรมเช่ือว่า บุคคลคิด
เก่ียวกบัตวัเองอย่างไรขึน้อยู่กบับทบาทและกิจกรรมท่ีเขามีอยู่ เราเป็นอย่างท่ีเราท าหรือพูดได้ว่า
ทฤษฏีกิจกรรมยอมรับว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงัคงบทบาทท่ีต่อเน่ืองและกิจกรรมในชีวิตท่ีเกิดขึน้
ก่อนหน้าเพราะพวกเขาต่อเน่ืองความต้องการและค่านิยมแบบเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับแอทช์เลย์ 
(Atchley, 1989 อ้างถึงใน Sudbery, 2010, น. 241) กล่าวว่า ความพึงพอใจในชีวิตได้ถูกตดัสิน
โดยกิจกรรมท่ีท าในปัจจบุนัหรือรูปแบบการใช้ชีวิตกบัประสบการณ์ในแตล่ะชว่งของชีวิต 

3.6.4 ทฤษฎีความต่อเน่ืองของผู้สูงอายุ (Continuity Theory) 
ทฤษฎีความต่อเน่ืองถือได้ว่าเป็นทฤษฎีท่ีเข้ามาสนับสนุนทฤษฎีกิจกรรม

ข้างต้น โดยโรเบร์ิท แอทช์เลย์ (Atchley, 1999) ได้พฒันาทฤษฎีความตอ่เน่ืองขึน้เพ่ืออธิบายความ
ต่อเน่ืองของพฒันาการผู้สูงอายุท่ีมาจากการสังเกตทางชีววิทยา อนัเป็นผลมาจากกระบวนการ
ของการด าเนินชีวิตโดยการบรูณาการพนัธุกรรม สภาพแวดล้อมและประสบการณ์เข้าด้วยกนัของ
บคุคลท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสขุภาพ การท าหน้าท่ีและสถานการณ์ทางสงัคม 
แต่บคุคลก็ยงัคงสะสมประสบการณ์ผ่านกาลเวลาทัง้รูปแบบการคิด กิจกรรม การจดัการชีวิตและ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมได้เสมอ ซึ่งในระยะยาวความคงท่ีนีถ้กูสร้างขึน้เป็นฐานของทฤษฎีความ
ต่อเน่ือง ความต่อเน่ืองนีเ้ป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นระหว่างอดีต ปัจจุบนัและอนาคตผ่าน
พฤติกรรมและการจดัการทางสงัคมของบคุคล ผู้สงูอายจุะยงัคงกิจกรรมท่ีท าไว้ในช่วงวยักลางคน
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ต่อเน่ืองจนถึงวัยสูงอายุ หรือเช่ือว่าบุคคลส่วนมากเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากประสบการณ์ชีวิต  
ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเติบโตและค่อยๆ พัฒนาไปในทิศทางท่ีพวกเขาเลือก 
รวมทัง้ความพึงพอใจในชีวิต ทัง้หมดนีม้าจากการท่ีบคุคลมีการท าหน้าท่ีทางสงัคมอย่างตอ่เน่ือง
และปรับตวัตลอดชว่งชีวิต (Franklin & Tate, 2009, น. 7) นัน่คือ ผู้สงูอายท่ีุประสบความส าเร็จจะ
ยงัสามารถคงไว้ซึ่งกิจกรรมท่ีเคยท ามาในอดีตและปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสมเม่ือสูงวยัขึน้
นัน่เอง นอกจากนีท้ฤษฎีความตอ่เน่ืองเน้นท่ีความตอ่เน่ืองท่ีเคล่ือนไปเป็นพลวตันัน้ จะสามารถท า
ให้ผู้สูงอายุประสบความส าเร็จอย่างมีศกัยภาพ โดยมีข้อแม้ท่ีว่าผู้สูงอายุจะต้องมีการปล่อยวาง
จากต าแหนง่หน้าท่ีในวยัผู้ ใหญ่ตอนกลางลง แตย่งัคงต้องมีกิจกรรมท่ีท าอยู่ซึง่กิจกรรมนีอ้าจมีการ
ท าตัง้แตว่ยัผู้ใหญ่เและด าเนินอยา่งตอ่เน่ืองไปจนตลอดชีวิต 

นอกจากนี ้จิตรา ดุษฏีเมธา และคณะ (2558, น. 22) ได้กล่าวว่า การท า
กิจกรรมเป็นสว่นชว่ยให้ผู้สงูอายเุกิดการผ่อนคลายและรู้จกัปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงั
เผชิญอยู่ซึ่งขึน้อยู่กับความต้องการและประสบการณ์ท่ีผ่านๆ มาของแต่ละบุคคล โดยสุรเดช 
ส าราญจิตต์ และพนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (2554) ได้อธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุตามทฤษฎีความต่อเน่ืองไว้ว่า ความสุขของผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆ ขึน้อยู่กับ
บุคลิกภาพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีได้กระท ามา กล่าวคือ บุคคลท่ีเคยมี
บทบาทและท ากิจกรรมร่วมกนัในสงัคมมาก่อน เม่ือเข้าสู่วยัสงูอายก็ุจะมีกิจกรรมเชน่เดิมตอ่ไปอีก 
และบุคคลท่ีเคยอยู่อย่างสงบสุข สนัโดษ ไม่มีมีบทบาททางสงัคมมากนกั เม่ือเข้าสู่วยัสูงอายอุาจ
แยกตวัออกจากสงัคมมากขึน้ โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ จึงเห็นได้ว่าการมีความสขุของ
ผู้สงูอายแุละการมีกิจกรรมร่วมกนันัน้ นอกจากการจดับริการท่ีดี สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุได้แล้ว ยังขึน้อยู่กับปัจจัยของบุคลิกภาพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลด้วย ดังนัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุควรจะต้องทราบถึงการเปล่ียนแปลงและสามารถ
ประเมินปัญหาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือน ามาวางแผนในการให้การดูแลและการ
บริการแก่ผู้สงูอาย ุ(สรุเดช ส าราญจิตต์ และพนชักร ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม, 2554) 

3.6.5 มโนทัศน์แห่งตน  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช (2558) ได้กล่าวถึง แนวคิดมโนทศัน์แห่ง

ตนว่า เป็นแนวทางการมองตวัเองของบุคคลซึ่งมีหลายมิติ ทัง้บุคลิกภาพ ความภูมิใจในตนเอง 
ภาพลักษณ์ตัวเองตลอดจนบทบาททางสังคม คุณลักษณะของมโนทัศน์แห่งตนท่ีไม่อาจ
เปล่ียนแปลงตามอายคืุอ บคุลิกภาพ เชน่ คนทีสนกุสนานกบัการปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนซึง่ยงัเป็นคน
แบบนีต้ัง้แต่เด็กจนกระทั่งบัน้ปลายของชีวิต ผู้ สูงอายุท่ีขีส้งสัยก็จะเป็นแบบนัน้ตลอด ขณะท่ี
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คณุลกัษณะอ่ืนๆ ของมโนทศัน์แห่งตนอาจมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียน ขณะท่ีความก้าวหน้าและการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมอาจท าให้บุคคลค้นพบตวัตนของเขาเอง ภาพลกัษณ์ตนเองย่อม
เปล่ียนไปตามธรรมชาติ เช่น สภาพร่างกายของคนเปล่ียนเม่ือผมกลายเป็นสีเทา ผิวหนงัมีริว้รอย
มากขึน้ และความภาคภูมิใจในตนเองเช่นกันท่ีอาจผันแปรไปตลอดชีวิตขึน้อยู่กับความส าเร็จ
อย่างหนึ่ง ความล้มเหลวอีกอย่างรวมทัง้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล อาชีพการงาน สติปัญญา
หรืออ่ืนๆ ยอ่มเป็นปัจจยัท่ีท าให้บคุคลทัง้ภมูิใจ หรือรู้สกึไมดี่กบัตนเองได้ตลอดวิถีการด าเนินชีวิต 

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการแสดงถึงการ
คาดการณ์ของการเปล่ียนแปลงได้ ยกตวัอย่างเช่น พบวา่เครือข่ายของบคุคลน้อยลงเม่ือเวลาผ่าน
ไป เม่ือเกษียณอายสุมัพนัธภาพในท่ีท างานลดลง ยิ่งไปกว่านัน้ไม่ง่ายนกัท่ีจะเพิ่มสมาชิกใหม่ใน
เครือข่าย ถ้าบุคคลไม่เข้าร่วมในงานชุมชนหรือสังคมท่ีกว้างขึน้ ดังนัน้บทบาททางสังคมของ
ผู้สูงอายุทั่วๆ ไปมีแนวโน้มท่ีจะลดลงซึ่งส่งผลต่อหลายๆ อย่างในชีวิตตามมา การยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นสิ่งส าคัญ ผู้ สูงอายุควรมีบทบาทอ่ืนๆ ทดแทนซึ่งเป็นบทบาทท่ีตัว
ผู้สงูอายเุองพงึพอใจ ช่วยส่งเสริมมโนทศัน์แห่งตนท่ีดี อยู่ในศีลธรรม ยอ่มท าให้ผู้สงูอายเุป็นบคุคล
ท่ีทรงคณุค่าท่ีสมาชิกในครอบครัวอยากเข้าหาและขอค าปรึกษา น ามาซึ่งประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 

3.6.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านสภาพแวดล้อมของวัยผู้สูงอายุ ได้มีการ
กล่าวถงึทศิทางการพัฒนาผู้สูงอายุในระดับสากล  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2558, น. 1/64 – 1/66) ได้กล่าวถึงการ
เคล่ือนตวัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายขุองประเทศตา่งๆ ในโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  
ท าให้การเป็นผู้สูงอายุนัน้มีความหมายมากขึน้ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้มีค าศพัท์และ
ตัง้เปา้หมายของการเป็นผู้สงูอายไุว้มากมาย ดงันี ้

3.6.6.1 ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) เป็นความพยายาม
ปรับเปล่ียนแนวคิดจาก “ความต้องการพืน้ฐาน” (need – based) ท่ีมีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปา้หมาย
แบบถูกกระท า (passive targets) เป็นแนวคิด “สิทธิขัน้พืน้ฐาน” (rights – based) จากหลกัการ
พืน้ฐานในเร่ือง ผู้สูงอายขุององค์การสหประชาชาติอนัได้แก่ ความเป็นอิสระ (independent) การ
มีส่วนร่วม (participation) การดูแลเอาใจใส่ (care) ความพึงพอใจในตนเอง (fulfillment) และ
เร่ืองของศกัดิ์ศรี (dignity) ท่ีได้ตระหนกัถึงสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นการปฏิบตัิในทุก
มิติของชีวิต ตามวัยหรือเหมาะสมกับอายุของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ สูงอายุท่ีมีศกัยภาพจะสนับสนุนให้
ผู้สงูอายมีุสว่นร่วมรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในกระบวนการทางการเมืองและมิตอ่ืินๆ ของวิถีชมุชน 
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องค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 2002) ได้เสนอกรอบ
ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศกัยภาพใน 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ สุขภาพ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตดังนี ้1) สุขภาพ 
(Health) สุขภาพส่วนบคุคลนัน้เป็นสิ่งส าคญั หากบุคคลมีสุขภาพแข็งแรงจะเป็นเง่ือนไขแรกของ
การด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ อนัเป็นลกัษณะส าคญัของผู้สูงอายุท่ีมีศกัยภาพ 
การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรือไม่นัน้ล้วนเก่ียวข้องกบัทัง้ปัจเจกบุคคลเอง ครอบครัวและ
สงัคมแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วม (participation) กิจกรรมในครอบครัว ชุมชนและสงัคม เป็นการ
ด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมของสังคม ผู้ สูงอายุท่ียังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากจะรู้สึกถึงความมีคุณค่า มีเกียรติภูมิแล้ว ยังรู้สึกถึงความเป็นผู้ มีศกัดิ์ศรีและเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจของบุตรหลานด้วย เหล่านีช้่วยท าให้สุขภาพจิตของผู้ สูงอายุดีขึน้อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพกายด้วย 3) การมีหลักประกัน (security) ความมั่นคงของผู้สูงอายุคือ การท่ีผู้ สูงอายุมี
ความมัน่คงปลอดภยัทางด้านร่างกายจากท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยั ตลอดจนสถานท่ีตา่งๆ ท่ีผู้สงูอายุ
ต้องไปใช้บริการแล้ว ยงัมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ีท าให้ผู้สูงอายุมั่นใจท่ีจะด าเนินชีวิตในบั น้
ปลายอยา่งมีคณุภาพ 

3.6.6.2 ผู้ สู งอายุ ท่ี มี สุขภาพดี  (Healthy Ageing) คือผู้ สู งอายุ ท่ี
ปราศจากโรคและยังมีความสามารถในการใช้ร่างกายทัง้ด้านกายภาพ จิตใจ และสังคมท่ีได้
เปล่ียนไปตามกระบวนการชราท่ีเกิดขึน้ให้ท างานต่อไปได้อย่างเหมาะสม องค์การอนามยัโลกจึง
ก าหนดการเป็นผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพดีต้องประกอบด้วย ปัจจยัทัง้หมดเก่ียวกบัภาวะสขุภาพซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายสุขุภาพดี อนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะหรือเง่ือนไข
ตา่งๆ ตลอดอายขุยั ในระดบับคุคล ความอ่อนแอในวยัสงูอายเุป็นปัจจยัก าหนดภาวะสขุภาพและ
วิถีการด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคล ในระดบัโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตวัได้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจ สงัคมท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปตามอายขุยัของการเป็นผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพดี 

3.6.6.3 ผู้ สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ (Successful Ageing) คือ
ผู้สูงอายุท่ีมีศกัยภาพและมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุอยู่ โดยมองเป็นภาพรวมของ
ผู้สงูอายกุบัสภาพแวดล้อมทกุๆ ด้าน และเน้นมิติทางสงัคมและอารมณ์จากความพึงพอใจในชีวิต 
มองเห็นคณุคา่ในตนเอง การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนและมีกิจกรรมสร้างสรรค ์

แนวคิดผู้สงูอายท่ีุประสบความส าเร็จประกอบด้วย ทฤษฎีการปล่อยวาง
ท่ีเช่ือว่าผู้สูงอายุต้องหยุดจากงานประจ าหรือวางมือจากบทบาททางสงัคม เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการตามธรรมชาติท่ีลดลงของผู้สงูอาย ุทฤษฎีกิจกรรมท่ีเช่ือว่าผู้สงูอายจุะประสบความส าเร็จ
ได้นัน้จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายอย่างในปัจจุบนั และทฤษฎีความต่อเน่ืองท่ีเช่ือว่า
ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จมักจะยังคงมีสิ่งท่ียังคงท าอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง
ตัง้แต่วยักลางคนจนกระทั่งเป็นผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2558 อ้างอิงจาก 
Bearon, 1996) ส าหรับผู้สงูอายท่ีุประสบความส าเร็จนี ้ส่วนใหญ่วดัจากสขุภาวะตา่งๆ เช่น ความ
พึงพอใจในชีวิต  ( life satisfaction) ความสุข  (happiness) ก าลังใจ  (morale) ความพอใจ 
(contentment) และการรับรู้เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีสัมพันธ์กับมาตรวัดทางด้านลบ เช่น ภาวะ
ซมึเศร้า ความวิตกกงัวล 

3.6.6.4 ผู้ สู ง อ า ยุ ท่ี ยั ง ป ร ะ โย ช น์  (Productive Ageing)  เ ป็ น
แนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงสังคมวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุท่ียัง
ประโยชน์ได้พัฒนาขึน้เพ่ือตอบสนองการแก้ไขทัศนคติทางลบต่างๆ ท่ีมีต่อผู้สูงอายุและเพ่ือลด
อปุสรรคตา่งๆ ท่ีมีตอ่การด าเนินชีวิตของผู้สงูอาย ุเป็นแนวคิดท่ีให้จดุเดน่กบัการน าความสามารถ
ของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2558 อ้างอิงจาก Scott et.al, 
2001) ผู้ สูงอายุท่ียังประโยชน์จึงเน้นท่ีผู้ สูงอายุท่ียังมีความสามารถในการผลิตหรือการบ ริการ 
แม้ว่าผลผลิตหรือบริการท่ีได้นัน้อาจได้ผลตอบแทนเป็นตวัเงินหรือไมก็่ตาม เช่น งานบ้าน การดแูล
เด็ก งานอาสาสมคัร หรือการช่วยเหลือครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีเป็นการฝึกทกัษะเพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถหรือบทบาทของบุคคลเม่ือสูงอายุ หรืองานท่ีสอดคล้องระหว่างสังคมและความ
คาดหวงัสว่นบคุคล 

ดงันัน้ผู้สงูอายุท่ียงัประโยชน์อาจจะปฏิบตัิกิจกรรมทัง้ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ได้รับคา่ตอบแทนหรือไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอ่สภาวะทางจิตใจ
และสุขภาวะ ผู้สงูอายุท่ียงัประโยชน์จะเลือกและมีการปรับพฤติกรรม ตลอดจนมีแรงบนัดาลใจท่ี
จะบ ารุงรักษาศกัยภาพเพ่ือเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มกัจะมีบทบาทท่ีไม่ได้
รับคา่ตอบแทนอนัเป็นการอทุิศเพ่ือครอบครัว ชมุชน และสงัคมของพวกเขา (มหาวิทยาลยัสโุขทยั
ธรรมมาธิราช. 2558 อ้างอิงจาก Hooyman & Kiyak, 2002, p. 364 – 365) 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาวะจิต 

4.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต 
กฤษวรรณ หน้องมา (2554, น. 11 – 13) ได้กล่าวถึงแนวคิดในเร่ืองสุขภาวะทางจิต

ว่าเป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยมีการเรียกได้หลายอย่างเช่น 
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ความผาสุกทางใจ ซึ่งมีผู้ ท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองสุขภาวะทางจิตไว้ โดยสามารถสรุปได้เป็น 2 
แนวทาง ดงันี ้ 

4.1.1 ค าจ ากดัความท่ีกล่าวถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกด้านบวกเพียงด้านเดียว 
ดงันี ้ 

รีฟฟ์ (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Ryff, 1989) ได้ให้ความหมาย
ของสขุภาวะทางจิตไว้วา่ เป็นความรู้สกึท่ีบคุคลรับรู้ตอ่ตวัเองในด้านบวก 

รีฟฟ์ และคีเยส (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Ryff & Keyes, 
1995) ได้ให้ความหมายของสุขภาวะทางจิตว่าเป็นคณุลกัษณะเชิงบวกทางจิตใจท่ีมีลกัษณะตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเตบิโตและพฒันาการของบคุคล 

ลอว์ตนั (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Lawton, 1983) ได้กล่าวว่า 
สขุภาวะทางจิต เป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและการมองสภาวะแวดล้อมในแง่ดี 

ไวท์ (White, 2004, p. 3) กล่าวว่าสุขภาวะทางจิต หมายถึง ลักษณ ะ
โดยทั่วไปของบุคคลท่ี มีสุขภาพจิต ท่ี ดี  โดยวัดจากการมี ความภาคภูมิ ใจในตัวเองสูง  
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนและการไร้ซึง่ความวิตกกงัวล ความหดหู่ และพฤติกรรมอนัเบี่ยงเบนไป
จากเดมิ 

กฤษวรรณ หน้องมา (2554, น. 13) ได้กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต หมายถึง 
คณุลกัษณะเชิงบวกทางจิตใจของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ตอ่ตวัเอง สิ่งแวดล้อม และแสดงถึง
การมีพฒันาการของบคุคล  

4.1.2 ค าจ ากดัความท่ีกลา่วถึงภาวะอารมณ์ความรู้สกึด้านบวกและด้านลบ ดงันี ้
แคมป์เบล (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Campbell, 1976) ได้

กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต เป็นความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึก เม่ือต้องการ เผชิญกับ
สถานการณ์ในชีวิต แบง่ออกเป็นอารมณ์ด้านบวกและด้านลบ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของคน
บุคคลต่อสถานการณ์นัน้ ๆ โดยการประเมินสุขภาวะทางจิตจะประเมินหลังเผชิญสถานการณ์ 
และสะท้อนผลออกมา โดยความสขุภาวะทางจิตจะแสดงออกถึงอารมณ์ทางบวกและความพึงใจ
ในชีวิต 

แบรดเบิร์น (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Bradburn, 1965) คือผู้
เร่ิมแรกแนวความคิดสขุภาวะทางจิตท่ีเป็นทัง้อารมณ์ด้านบวกและด้านลบ โดยกล่าวว่า สขุภาวะ
ทางจิต เป็นสภาวะทางจิตใจของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ของชีวิตในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ซึ่งแตล่ะคนมีการแสดงออกท่ีสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก
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ด้านบวก (Positive affect) ได้แก่ความ พึงพอใจ ความสุข สภาพอารมณ์ หรือความรู้สึกด้านลบ 
(Negative Affect) ได้แก่ ความวิตกกงัวล เบื่อ ว้าเหว่ ความซมึเศร้าซึ่งบคุคลจะมีการรับรู้สขุภาวะ
ทางจิตท่ีแตกตา่งกนั 

ดูปาย (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Dupuy, 1977) ได้ศึกษา
เพิ่มเติมจากแบรดเบิร์น โดยกล่าวว่าสุขภาวะทางจิต เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีประกอบด้วยความรู้สึกท่ีประกอบด้วยความรู้สึกทัง้ด้านบวกและด้านลบ 
หากผู้ ใดท่ีมีความรู้สึกทางด้านบวกมากก็จะมีสขุภาวะทางจิตท่ีมากด้วย ซึง่สขุภาวะทางจิตเป็นผล
มาจากปัจจยั 6 ด้านได้แก่ ความวิตกกงัวลภาวะซึมเศร้า สุขภาพทัว่ไป ความมีชีวิตชีวา ความสุข
ในการด ารงชีวิต และการควบคมุตนเอง รวมทัง้กลา่วด้วยวา่ การมีสขุภาวะทางจิตท่ีดีนัน้ หมายถึง 
การท่ีมีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมตนเองได้ เป่ียมด้วยชีวิตชีวา มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีความกงัวลหรือความซมึเศร้าน้อย 

ไรท์ (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก Wright, 2005) ให้ความหมาย
ของสขุภาวะทางจิตไว้ว่า เป็นความรู้สึกของบคุคลท่ีมีตอ่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งท่ีผ่านมา
ในชีวิตโดยรวม ทัง้ความรู้สึกในแง่บวกและความรู้สึกในแง่ลบบุคคลท่ีมีสุขภาวะทางจิตท่ีดีจะมี
ความรู้สกึในแง่บวกมากกวา่ความรู้สกึในแง่ลบ 

พัตราพรณ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ (กฤษวรรณ หน้องมา. 2554 อ้างอิงจาก พัตรา
พรณ์ พงษ์สิทธิศกัดิ์. 2547) กล่าวว่า สขุภาวะทางจิต หมายถึง สภาพอารมณ์หรือความรู้สึกของ
บุคคลท่ีเกิดขึน้ ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในชีวิต ซึ่งความรู้สึกนัน้มีทัง้ด้านบวก เช่น  
ความสุข ความพึงพอใจและทางลบ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล บุคคลท่ีมีสุขภาวะทางจิต
สงู จะมีความรู้สึกด้านบวกกว่าด้านลบและบคุคลท่ีมีสขุภาวะทางจิตระดบัต ่าจะมีความรู้สึกทาง
ลบมากกวา่ด้านบวก 

ตามทศันะของผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า “สขุภาวะทางจิต” หมายถึงภาวะทางอารมณ์
ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึน้ต่อ สถานการณ์ใดสถานการณ์ในชีวิต ซึ่งมีทัง้ด้านบวกเพียงด้าน
เดียว และเป็นทัง้ด้านบวกและด้านลบ 

4.2 แนวคิดเร่ืองสุขภาวะทางจิต 
มีนกัจิตวิทยาหลายและนกัวิชาการหลายท่านท่ีศกึษาเก่ียวกบัสุขภาวะทางจิต และ

ได้แบง่องค์ประกอบของสขุภาวะทางจิตไว้แตกตา่งกนั ดงันี ้
เกล็นน์และวีฟเวอร์ (Glenn and Weaver, 1981) เสนอองค์ประกอบของสุข

ภาวะทางจิต ซึง่ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1. ความสขุโดยรวม (Global Happiness) 
2. ความต่ืนเต้นในชีวิต (Excitement in Life) 
3. สขุภาพของจิตวิสยั (Subjective Health) 
4. ความพงึพอใจในสงัคม (Satisfaction with Community) 
5. กิจกรรมอ่ืนๆท่ีไมเ่ก่ียวกบังาน (Nonwork Activities) 
6. ชีวิตครอบครัว (Family Life) 
7. สมัพนัธภาพ (Friendship) 
8. สขุภาพ (Health) 

ลอว์ตนั (Lawton, 1983) ได้พฒันาต่อจากแนวความคิดของแบรดเบิร์น กล่าวว่า
สุขภาวะทางจิตเป็นพฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึงการมีคุณภาพ ชีวิต ท่ี มีความผาสุก มอง
สภาพแวดล้อมในแง่ดี เน้นปัจจยัในด้านอารมณ์ของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิต
ตามแนวคดิของลอว์ตนันัน้ประกอบด้วยความรู้สกึ 4 ประการ คือ 

1. ความรู้สกึด้านลบ (Negative effect) ได้แก่ ความวิตกกงัวล ภาวะซึมเศร้า
กระวนกระวายมองโลกในแง่ร้าย 

2. ความรู้สึกทางบวก (positive effect) เป็นการแสดงอารมณ์พึงพอใจใน
ขณะนัน้โดยมิได้มาจากการประมวลความคดิ ไมจ่ าเป็นต้องมีเหตผุล เป็นเพียงแคค่วามรู้สึกท่ีมีใน
ขณะนัน้ 

3. ความสขุ (Happiness) จากการประมวลความรู้สกึดีๆ ท่ีผา่นมาในชีวิต 
4. ความสอดคล้องระหว่างความปรารถนากับการได้รับการตอบสนองตาม

ความต้องการ (Congruence between desired and attain goals) 
รีฟฟ์ และคีเยส (Ryff and Keyes, 1995) กล่าวว่าสขุภาวะทางจิต เป็นความรู้สึก

ท่ีบุคคลรับรู้เก่ียวกับตนเองในทางบวก สามารถประเมินได้จากลกัษณะทางจิตท่ีเป็นบวกในการ
ด าเนินชีวิต (Positive psychological functioning) โดยบูรณาการแนวคิดเร่ือง การรู้แจ้งเห็นจริง
ในตนเอง (Self - Actualization) ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow, 1968) การเป็นบคุคลท่ีมีชีวิต
ท่ีเต็ม (Fully Functioning person) ตามแนวคิดของโรเจอร์ (Roger, 1961) และตามแนวคิด
ทฤษฎีพฒันาการตลอดชีวิต (Life Span Theory) ซึง่ประกอบด้วย 6 มิต ิได้แก่ 

1. การยอมรับตนเอง (Self – acceptance) เป็นสิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก
ของการมีสุขภาพจิต เช่นเดียวกับ การรู้แจ้งเห็นจริงในตนเอง (Self-actualization) ในทฤษฎีของ
มาสโลว์ท่ีแสดงให้เห็นการมีวฒุิภาวะ (Maturity) ทฤษฎีพฒันาการตลอดชีวิต (Life Span Theory) 
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นัน้ให้ความส าคญักบัการยอมรับตนเองมาก โดยเป็นลกัษณะของการมีทศันคตทิางบวกตอ่ตนเอง 
การเข้าใจ ยอมรับแง่มุมท่ีมีความหลากหลายของตนเองและการรู้สึกทางบวกกบัชีวิตในอดีตของ
ตนดงันัน้การมีทศันคตทิางบวกตอ่ตนเอง จงึเป็นลกัษณะท่ีส าคญัในการท างานของจิตในทางบวก 

2. การมีสัมพัน ธ์ภาพท่ี ดีกับผู้ อ่ืน (Positive relationship with others) มี
ทฤษฎีอีกจ านวนมากท่ีให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีมีความอบอุน่และสามารถ
ไว้ใจได้ความสามารถในการรัก เข้าใจ ผู้ อ่ืนถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการมีสขุภาพจิตท่ีดี ผู้ ท่ี
รู้แจ้งเห็นจริงในตนเอง (Self – Actualize) จะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้สึกร่วมในการเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้ อ่ืนเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกผู้ อ่ืน มีความไว้วางใจต่อคนรอบข้าง มีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ 
เข้าใจการเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ รับ 

3. ค วาม เป็ น ตัวของตัว เอง  (Autonomy) เป็ น ลักษณ ะของก าร ท่ี มี
ความสามารถในการตัดสินใจสิ่งต่างได้ด้วยตนเอง มีอิสระ และมีระเบียบแบบแผนในชีวิตจาก
ภายใน เช่น ผู้ ท่ีรู้แจ้งเห็นจริงในตนเอง (Self – Actualize) จะแสดงให้เห็นถึงความมีอิสระ สามารถ
ทนต่อการขัดเกลาทางสงัคม อดทนต่อความกดดนั และสามารถประเมินตวัเองจากภายในด้วย
มาตรฐานของตนเอง ต่างจากคนท่ีอยากให้ผู้ อ่ืนปรับปรุงตวัแต่ไม่ได้ประเมินตนเอง ผู้ ท่ีสามารถ
พฒันาตนเองได้ก็จะสามารถหลดุพ้นจากความกลวั ความเช่ือและกฎของคนหมูม่ากได้ 

4. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) 
เป็นลกัษณะท่ีบคุคลมีความสามารถท่ีจะเลือกหรือสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่สภาพทางจิตใจ
ของตนเองได้ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการนิยามเร่ืองสขุภาพจิต การมีวฒุิภาวะจึงเป็นสิ่งท่ีต้องอาศยั
การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายนอกตวับคุคล ทฤษฎีการพฒันาการตลอดชว่งชีวิตกล่าวถึง
วา่การมีความสามารถในการจดัการกบัสิ่งแวดล้อมท่ีมีความซบัซ้อน ซึง่เป็นความสามารถในการท่ี
จะอยูใ่ห้เทา่ทนัโลกสามารถเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค์ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ การประสบ
ความส าเร็จในช่วงชีวิตของคนคือการท่ีบุคคลสามารถมองเห็นโอกาสจากสิ่งแวดล้อม เห็นได้ว่า
การท่ีสามารถมีสว่นร่วมและสามารถจดัการกบัสิ่งแวดล้อมได้เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการท างานทางจิต
ในทางบวกได้ 

5 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose in Life) ในทางสุขภาพจิตนัน้ได้ให้
ความหมายไว้วา่เป็นสิ่งท่ีบคุคลนัน้มีความรู้สึกว่าตนเองมีจดุมุ่งหมายและมีคณุคา่ ค าจ ากดัความ
ในทางวุฒิภาวะนัน้เห็นว่าบุคคลต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเป้าหมายของตน มีทิศทาง มี
ความตัง้ใจ เข้าใจอยา่เดน่ชดัถึงสิ่งท่ีตนมีความมุ่งหมายในชีวิต ทฤษฎีพฒันาการตลอดชว่งชีวิตได้
กล่าวถึงความหลากหลายของการเปล่ียนแปลงเป้าหมายต่างๆ ของการด าเนินชีวิต เช่น การเป็น
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คนท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ หรือการมีความสามารถจัดการทาง
อารมณ์ของตนในช่วงท้ายของชีวิต ดงันัน้ใครก็ตามท่ีมีความเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความตัง้ใจ มี
ทิศทางท่ีชดัเจนจะน าไปสูชี่วิตท่ีมีความหมาย 

6. ความงอกงามในตนเอง (Personal Growth) การท างานทางจิตท่ีดีไม่ได้
หมายถึงเพียงแคก่ารบรรลลุกัษณะข้างต้นท่ีกล่าวมา แตย่งัหมายถึงการท่ีบคุคลยงัมีการพฒันาตน
อย่างเต็มท่ี เพ่ือการเติบโตงอกงามในความเป็นมนุษย์ ความต้องการในการรู้ตนและพฒันาตนให้
มีศกัยภาพนัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อการเติบโตของบคุคล เช่น การเปิดกว้างต่อการเปล่ียนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมถือเป็นกุญแจส าคัญในการท่ีจะท างานได้เต็มศักยภาพ เปิดกว้างต่อการรับเอา
ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต บคุคลท่ีมีลกัษณะด้านนีจ้ะพฒันาตนอย่างต่อเน่ืองและสามารถแก้ไข
ปัญหา ทฤษฎีพฒันาการตลอดชีวิตให้ความส าคญักบัการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง และท้าทายกบัสิ่ง
ใหม่ๆ หรืองานท่ีตนท าในแตล่ะช่วงเวลาของชีวิตท่ีตา่งๆ ไป ดงันัน้การมีความเตบิโตในตนและการ
เข้าใจในตนเองอยา่งแท้จริง (Self – realization) จงึเป็นใจความส าคญัดงัท่ีกลา่วมาก่อนหน้านี ้

รูดเดอแมน และคณะ (Ruderman et al, 2002) เสนอแนวความคิดในเร่ืองสุข
ภาวะทางจิตซึง่สขุภาวะทางจิตประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

1.การพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือความพึงพอใจในการด ารงชีวิต
โดยทัว่ไป 

2. การนบัถือตนเอง (Self – Esteem) พบว่ามีการศึกษาในหลายๆงานวิจยัท่ี
ยืนยนัวา่การเห็นคณุคา่ในตนเอง เป็นตวับง่ชีถ้ึงการมีสขุภาวะทางจิต 

3.การยอมรับตนเอง (Self – Acceptance) เป็นด้านท่ีแสดงถึงการยอมรับ
แง่มมุท่ีหลากหลายเก่ียวกบัตนเอง ด้านการยอมรับตนเองนัน้เป็นด้านท่ีสอดคล้องกบัท่ีริฟฟ์และคี
เยส (Ryff and Keyes, 1995) เสนอไว้ ซึ่งเป็นลักษณะของการท่ีมีความเช่ือในตนเอง รู้สึกสบาย
และผ่อนคลายกบัตนเอง สามารถระบหุน้าท่ี บทบาทของตนเองได้ มองโลกในแง่ดีสามารถท าให้
ตนเองไม่เกิดความขดัแย้งในตนเอง แมคอลิสเติอร์ (McAllister, 1988) พบว่า หากมีคะแนนด้านนี ้
สูงจะแสดงถึงพฤติกรรมการเกิดความเครียดน้อยลง และมีแนวโน้มตอบสนองทางความรู้สึกใน
ด้านบวกเม่ือต้องเผชิญกบัสิ่งแวดล้อมท่ีท้าทายมากกวา่ 

กรีนฟิลด์ (Greenfield, 2004) ได้กลา่วถึงแนวความคิดของการมีสขุภาวะทางจิต 
วา่ต้องวดัทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ 
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1. ผลลัพธ์ในทางลบ (Negative effect) โดยวัดด้านนีจ้ากการประเมิน
ความรู้สึกด้านลบ ท่ีเกิดขึน้กับตนเองอนัได้แก่ ความเศร้า หวาดระแวง กระวนกระวาย สิน้หวัง 
รู้สกึไร้คา่ 

2. ผลลพัธ์ในทางบวก (Positive affect) โดยประเมินจากความถ่ีของการรู้สึก 
สดช่ืน ร่าเริง มีความสขุอยา่งเป่ียมล้น สงบ มีความพงึพอใจในชีวิตและรู้สกึวา่ชีวิตมีความเตมิเตม็ 

3. การมีเปา้หมายในชีวิต (Purpose in life) ซึ่งเป็นข้อท่ีดดัแปลงมาจากสเกล
การวดัสุขภาวะทางจิตตามแนวคิดของริฟฟ์ (Ryff, 1989; 1995) ส าหรับการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
นัน้หมายถึง การด ารงชีวิตอยา่งมีจดุหมาย การมีลกัษณะของการมีทิศทางในชีวิตของตน 

รีฟฟ์ (Ryff, 1989; 1995) ได้พฒันาทฤษฎีในการวดัสุขภาวะทางจิตใน 6 มิติ ซึ่ง
รวมถึงสขุภาพทางจิตในทางคลินิค ทฤษฎีพฒันาการชีวิต และทฤษฎีทางจิตวิทยา สงัเคราะห์ออ
อกมาได้ดงันี ้

1. การยอมรับในตนเอง - การพึงพอใจในตนเอง มีทศันคติท่ีดีตอ่ตวัเองทัง้ใน
อดีตและปัจจบุนั มองตวัเองในทางบวก สามารถยอมรับกบัตวัเองทัง้ในด้านดีและด้านท่ีไมดี่  

2. การมีสมัพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน - การมีความสัมพันธ์ท่ีมีคณุภาพกับ
บคุคลอ่ืน เข้าใจลกัษณะการให้และรับในสมัพนัธภาพของมนษุย์ มีความรักและมีมิตรภาพท่ีดีแก่
ผู้ อ่ืน 

3. สุขภาวะทางบวก - ความรู้สึกทางบวก จากความพึงพอใจในชีวิตหรือการ
รับรู้ความสขุในการด าเนินชีวิต 

4. การควบคุมตัวเอง - ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตนได้ เพ่ือเผชิญกบัปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความมีชีวิตชีวา - ความรู้สกึสดช่ืน เบกิบานใจ มีพลงัในการท าสิ่งตา่งๆ 
6. ภาวะสุขภาพทัว่ไป – ภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายท่ีส่งผลกระทบต่อ

จติใจท าให้ไมมี่ความสขุ 
ตามทศันะของผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า “แนวคิดเร่ืองสุขภาวะทางจิต” นัน้ มีปรากฎ

ให้เห็นอยู่มากมายและสามารถจ าแนกได้หลายองค์ประกอบ ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการน าไปใช้
ของผู้ วิจัย ซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยได้เลือกใช้
แนวคิดองค์ประกอบสุขภาวะทางจิต 6 มิติ ของรีฟฟ์และคีเยส ได้แก่ การยอมรับตนเอง การมี
สมัพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน ความเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถในการจดัการกบัสิ่งแวดล้อม การมี
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จุดหมายในชีวิต และการเจริญเติบโตของความเป็นบุคคล มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

 
5. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานภายในของศูนย์บริการสาธารณสุข สงักัด
ส านกัส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางประสานงาน การเรียนรู้ และการ
พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานด้านผู้สูงอายแุบบองค์รวม ให้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศนูย์บริการ
สาธารณสขุ ซึง่ชว่ยให้สามารถดงูานผู้สงูอายใุนภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นสถานท่ีท่ี
ผู้สูงอายุสามารถมารับบริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ในวนัและเวลาราชการ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
ในการด าเนินงาน ดงันี ้ 

1. เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอาย ุ
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ในการแก้ไขปัญหาทกุๆ ด้านของผู้สงูอายุ 

2. เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรมผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นการสนบัสนนุ
ของศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายขุองศนูย์บริการสาธารณสขุแตล่ะแหง่ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือเป็นสถานท่ีใกล้บ้านท่ีให้ผู้ สูงอายุได้มารวมตวักัน เพ่ือประกอบกิจกรรมใน
ด้านตา่งๆ เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม และกิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของ
แตล่ะแหง่ 

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไว้คอยให้บริการประชาชน
ทัง้สิน้ จ านวน 68 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของศนูย์บริการสาธารณสุขทัว่กรุงเทพมหานคร 
โดยสามารถแบง่เป็นโซนตา่งๆ 6 โซน ดงันี ้(กองการพยาบาลสาธารณะสขุ, 2560) 

1. โซนกรุงเทพกลาง ได้แก่ 
1.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 1 สะพานมอญ 
1.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2 ราชปรารถ (ใหม)่ 
1.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง 
1.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 6 สโมสรวฒันธรรมหญิง 
1.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 9 ประชาธิปไตย 
1.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 11 ประดพิทัธ์ 
1.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 13 ไมตรี วานิช 
1.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 15 ลาดพร้าว 
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1.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 20 ธนาคารนครหลวงไทย 
1.10 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 25 ห้วยขวาง 
1.11 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 38 จ๊ีด ทองค า บ าเพ็ญ 
1.12 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 52 สามเสนนอก 

2. โซนกรุงเทพใต้ ได้แก่ 
2.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 5 จฬุาลงกรณ์ 
2.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 7 บญุมี ปรุุราชรังสรรค์ 
2.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 8 บญุรอด รุ่งเรือง 
2.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 10 สขุมุวิท 
2.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 12 จนัทรเท่ียง เนตรวิเศษ 
2.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 14 แก้ว สีบญุเรือง 
2.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 16 ลมุพินี 
2.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 18 มงคล วอน วงัตาล 
2.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 21 วดัธาตทุอง 
2.10 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 23 ส่ีพระยา 
2.11 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 32 มาริษ ตนิตมสุิก 
2.12 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 34 โพธ์ิศรี 
2.13 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 37 ประสงค์ – สดุสาคร ตู้จินดา 
2.14 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 41 คลองเตย 
2.15 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 55 เตชะสมัพนัธ์ 
2.16 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 63 สมาคมแต้จิ๋วฯ 

3. โซนกรุงเทพเหนือ ได้แก่ 
3.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3 บางซ่ือ 
3.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 17 ประชานิเวศน์ 
3.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 19 วงศส์วา่ง 
3.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 24 บางเขน 
3.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 51 วดัไผต่นั 
3.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 53 ทุม่สองห้อง 
3.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 60 รสสคุนธ์ มโนชญากร 
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3.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 61 สงัวาลย์ ทสันารมย์ 
3.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 66 ต าหนกัพระแมก่วนอิม 

4. โซนกรุงเทพตะวนัออก ได้แก่ 
4.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ 
4.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 35 หวัหมาก 
4.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 43 มีนบรีุ 
4.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 44 ล าผกัชี หนองจอก 
4.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 45 ร่มเกล้า ลาดกระบงั 
4.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 46 กนัตารัตอิทุิศ 
4.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 50 บงึกุ่ม 
4.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 56 ทบัเจริญ 
4.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 57 บญุเรือง ล า้เลิศ 
4.10 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 64 คลองสามวา 
4.11 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 68 สะพานสงู 

5. โซนกรุงธนเหนือ ได้แก่ 
5.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 26 เจ้าคณุพระประยรุวงศ์ 
5.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 27 จนัทร์ ฉิมไพบลูย์ 
5.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 28 กรุงธนบรีุ 
5.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 29 ชว่ง นชุเนตร 
5.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 30 วดัเจ้าอาม 
5.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 31 เอิบ – จิตร ทงัสบุตุร 
5.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 33 วดัพงศ์รัตนาราม 
5.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 36 บคุคโล 
5.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 49 วดัชยัพฤกษมาลา 
5.10 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 67 ทวีวฒันา 

6. โซนกรุงธนใต้ ได้แก่ 
6.1 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 39 ราษฎร์บรูณะ 
6.2 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 40 บางแค 
6.3 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 42 ถนอม ทองสิมา 
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6.4 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 47 คลองขวาง 
6.5 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 
6.6 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 54 ทศัน์เอ่ียม 
6.7 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 58 ล้อม – พิมเสน ฟักอดุม 
6.8 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 59 ทุง่ครุ 
6.9 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 62 ดวงรัชฎ์ฯ 
6.10 ศนูย์บริการสาธารณสขุ 65 รักษาศขุ บางบอน 
 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

คิม และคณะ (Kim & et al. 2014) ได้ท าการศึกษาและอธิบายถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุท่ีน าไปสู่ความสขุ ความพึงพอใจในชีวิตและความส าเร็จ ซึ่ง
การศึกษาในเชิงปริมาณครัง้นีไ้ด้ส ารวจประโยชน์ท่ีได้รับของผู้สูงอายุจากประเทศเกาหลี ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีของผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของสโมสรกีฬา (Sport club) โดยข้อมูลท่ี
วิเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เวลาว่างของผู้ สูงอายุ ได้แก่ 1. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับประโยชน์ทางจิตใจ 2. การสร้างการ
สนับสนุนทางสังคม และ 3. การเพิ่มสุขภาพทางกาย โดยประเด็นการเข้าร่วมท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นของผู้ สูงอายุ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางกายบางอย่าง และการเข้าร่วมเพ่ือเพิ่ม
ประโยชน์ทางสขุภาพตา่งๆ นัน้จะชว่ยสร้างความส าเร็จในชีวิตของผู้สงูอายุ 

ไรล่ี และเควิน (Rylee & Kevin. 2010) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การค้นหาระดบัชัน้ของ
ชุมชนในการใช้เวลาว่าง โดยใช้การวิเคราะห์เป็นรายกรณีในผู้ สูงอายุซึ่งใช้วิธีการสอดแทรก
กิจกรรมการออกก าลงักายเข้าไป ทัง้นีไ้ด้ท าการส ารวจในเร่ืองอิทธิพลความเติมเต็มไม่ใช่แค่การ
ออกก าลงักายเท่านัน้แต่ต้องขึน้อยู่กับชมุชนซึ่งมีอิทธิพลกับด้านจิตใจของผู้สูงอายแุละผู้ เข้าร่วม
นัน้มีความรู้สึกต่อชุมชนในระดบัท่ีแตกต่างกันกับความรู้สึกท่ีดีโดยการมีผู้คอยสนบัสนุน รวมถึง
การกระตุ้นทางด้านจิตใจ กิจกรรมเชิงวฒันธรรมและกิจกรรมทางด้านสขุภาพซึง่จะเน้นในเร่ืองของ
ชมุชนท่ีเข้ามามีสว่นสนบัสนนุ 

เดวิด และคณะ (David & et al. 2009) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ประสบการณ์การเข้า
ร่วมเกมของผู้สูงอายุ” โดยสุ่มส ารวจกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้สงูอายุในเมืองนอร์ทโคโลไลนาท่ีมีอาย ุ
55 ปีขึน้ไป จ านวน 444 คน ซึ่งการส ารวจนัน้เสร็จสมบรูณ์ในปี 2006 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมนัน้ประกอบด้วย สขุภาพทางกาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและผลท่ีได้รับทางด้าน
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จิตใจ สิ่งท่ีส าคัญคือ โปรแกรมนันทนาการท่ีจัดให้ผู้ สูงอายุตลอดทัง้ปีซึ่งมีผลท าให้ผู้ สูงอายุมี
สขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึน้ รวมถึงการมีสงัคมท่ีดีขึน้ด้วย  

บทัเลอร์ (2007) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การยอมรับทางจิตวิทยาและคณุภาพชีวิตใน
ผู้สงูอาย ุเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการยอมรับทางจิตวิทยาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นผู้สูงอายุจ านวน 187 คน จากสถานบริการดแูลผู้สูงอายุ หมู่บ้านส าหรับผู้ เกษียณอายุและ
กลุ่มทางสงัคมท่ีหลากหลาย อายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง คือ 78 ปี อายุระหว่าง 65 - 96 ปี ได้ท า
การวัด เก่ียวกับการยอม รับทางจิตวิทยาและ The Comprehensive Quality of Life Scale 
(COMQoL) ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานไว้ว่า บุคคลท่ีมีการยอมรับทางจิตวิทยาสูงจะมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีสงูด้วยในองค์ประกอบเก่ียวกบัสุขภาพ ความปลอดภยั การเข้าร่วมกันในชมุชนและสภาวะ
ทางอารมณ์ท่ีดี นอกจากนีบ้คุคลท่ีมีการยอมรับทางจิตวิทยาสงูจะมีการตอบสนองเก่ียวกบัผลลพัธ์
ทางจิตวิทยาท่ีลดลง การแทรกแทรงซึง่เพิ่มการยอมรับทางจิตวิทยาอาจจะน าไปสู่การเพิ่มคณุภาพ
ชีวิตและเพิ่มความสามารถในการกลบัสูส่ภาพเดมิระหว่างผู้สงูอายไุด้ 

โอนิชิ และคณะ (Onishi & et al. 2006) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “กิจกรรมนนัทนาการท่ี
เป็นท่ีพึงพอใจของผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยู่ในชมุชน” งานวิจยัมีจดุมุ่งหมายเพ่ือค้นหาความชดัเจนของ
กิจกรรมนนัทนาการท่ีผู้สงูอายสุนใจท่ีจะเข้าร่วม อีกทัง้ยงัเพ่ือส ารวจความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม
เหล่านัน้และคุณภาพชีวิต โดยท าการส่งแบบสอบถามไปยงัผู้ สูงอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทของประเภทญ่ีปุ่ นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจส าหรับ
กิจกรรมท่ีหลากหลายและคณุภาพชีวิตของพวกเขาเหลา่นัน้ ซึง่คณุภาพชีวิตได้รับการประเมินจาก
มาตรวดัของ Philadelphia Geriatric Center ระหว่างความพงึพอใจท่ีได้รับในกิจกรรมหลกัๆ อาทิ 
การสนทนากบัครอบครัวหรือกบัเพ่ือนบ้านนัน้ได้แสดงความมีนยัส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคะแนนของ
ความสุข แต่มีกิจกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกับคะแนนของ
ศีลธรรมและความเพลิดเพลิน ในการวิเคราะห์การถดถอยได้บ่งชีว้่าระหว่างความเพลิดเพลินใน
การออกก าลงักาย ความล าบากในการบริการการเงินและระหวา่งความเพลิดเพลินท่ีได้รับจากการ
ดโูทรทศัน์เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัในการท านายคะแนนของความสขุ ซึ่งผลลัพธ์นัน้แสดงให้เห็น
ว่าระหว่างความเพลิดเพลินของผู้ สูงอายุท่ีได้รับประสบการณ์เม่ือเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การ
สนทนากบัครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน ได้แสดงให้เห็นถึงความมีนยัส าคญักับความสุขของผู้สงูอาย ุ
และผลลพัธ์เหล่านีส้ามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ในการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีหลากหลายไปยงั
มมุมองของความเพลิดเพลินของผู้สงูอาย ุ
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6.2 งานวิจัยในประเทศ 
สมทรัพย์ สุขอนันต์ และคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความหมายในชีวิต  

สขุภาวะทางจิต ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยั
พบว่า 1.ผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมมีความหมายในชีวิตอยู่ในระดบัดี มีสุขภาวะทางจิตอยู่ใน
ระดบัดี มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับน้อย และมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อย 2. ผู้ สูงอายุใน
จงัหวดันครปฐมท่ีมีเพศ กลุ่มอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพท่ีเก่ียวกับอาชีพในปัจจุบัน 
ความพอเพียงของรายได้ สถานภาพการสมรส การให้เวลาและให้ความสนใจของคนในครอบครัว 
และความเหมาะสมของท่ีพกัอาศยัต่างกนั มีความหมายในชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ส่วนผู้สูงอายุในจงัหวดันครปฐมท่ีลกัษณะการพกัอาศยัและภาวะโรคประจ าตวั
ตา่งกนั มีความหมายในชีวิตไม่แตกตา่งกัน 3. ผู้สงูอายใุนจงัหวดันครปฐมท่ีมีเพศ กลุ่มอาย ุระดบั
การศึกษาสงูสุด สถานภาพท่ีเก่ียวกบัอาชีพปัจจุบนั ความพอเพียงของรายได้ การให้เวลาและให้
ความสนใจของคนในครอบครัว และความเหมาะสมของท่ีพักอาศัยต่างกัน มีสุขภาวะทางจิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผู้สูงอายุในจังหวดันครปฐมท่ีมีภาวะโรค
ประจ าตัวต่างกัน มีสุขภาวะทางจิตไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ สูงอายุในจังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุด ความพอเพียงของรายได้ ลกัษณะการพกัอาศยั ภาวะโรคประจ าตวั การให้เวลา
และให้ความสนใจของคนในครอบครัว และความเหมาะสมของท่ีพักอาศยัต่างกัน มีความวิตก
กงัวลแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ในขณะท่ีผู้สูงอายุในจงัหวดันครปฐมท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผู้ สูงอายุในจังหวัดนครปฐมท่ีมีเพศ กลุ่มอายุ และสถานภาพท่ีเก่ียวกับอาชีพในปัจจุบัน
ต่างกัน มีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน และ  5. ภาวะซึมเศร้าของผู้ สูงอายุมีความสัมพันธ์กับ
ความพอเพียงของรายได้ ลกัษณะการพกัอาศยั และภาวะสขุภาพของผู้สงูอาย ุส่วนเพศ และการ
ให้เวลาและให้ความสนใจของคนในครอบครัวไมมี่ความสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผู้สงูอาย ุ

จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
นันทนาการบ าบดัท่ีมีต่อความสุขของผู้สูงอายุ” ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการบ าบดั กลุ่มทดลองมีคะแนนความสขุของผู้สงูอายุในภาพรวม และรายด้านทัง้ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ ด้านการคิดเชิงบวก ด้านพลงัชีวิต 
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และ 2. หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
บ าบดั กลุ่มทดลองมีคะแนนความสุขของผู้สูงอายใุนภาพรวมทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
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อารมณ์ ด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ ด้านการคิดเชิงบวก ด้านพลงัชีวิต สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการบ าบดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

ณัฐวุฒิ เพชรคง (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลของโปรแกรมนันทนาการท่ีมีต่อ
คณุภาพชีวิตของผู้สงูอายใุนชมรมผู้สูงอายโุรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ” ในการวิจยั
ครัง้นีผู้้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบก่อน
และหลงัการทดลอง โดยผลการวิจยัพบว่า  หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการคณุภาพชีวิต
ของผู้ สูงอายุในชมรมผู้ สูงอายุโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดีกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วัชรินทร์ เสมามอญ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทองในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลการด าเนินการมีคา่เฉล่ียมมากท่ีสดุ รองลงมา
คือด้านการจดักิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการด าเนินการตามล าดบั 2. ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองซึ่งใน
ภาพรวมผู้ สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
โปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านสถานท่ีจัด
กิจกรรมนันทนาการ ด้านเนือ้หาของหลักสูตร ด้านบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรม
นนัทนาการผู้สงูอาย ุและด้านวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมส าหรับผู้สงูอายตุามล าดบั 

ปาริชาติ ค า้ชู (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
นนัทนาการต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุ จงัหวดั
ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่เป็นหญิง สถานภาพสมรสหม้าย มีระดับการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ซึ่งสาเหตุท่ีเข้ามาอยู่ในศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุ จังหวัด
ภูเก็ต เน่ืองจากไม่มีผู้อปุการะเลีย้งด ูโดยส่วนใหญ่ไม่มีญาติมาเย่ียม รายได้มาจากการรับบริจาค 
มีโรคประจ าตวัเพียงโรคเดียว โรคท่ีพบสงูสดุคือ โรคความดนัโลหิตสงู ผู้สงูอายมีุภาวะซึมเศร้าอยู่
ในระดบัต ่า และพบว่าระดบัภาวะซึมเศร้าของผู้สงูอายกุลุ่มทดลอง หลงัเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
กลุ่มนันทนาการลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปัจจัยของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการท่ีคาดว่าส่งผลให้ลักษณะ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าดีขึน้ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ผู้ น ากลุ่ม เพ่ือนผู้ สูงอายุ และ
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ลกัษณะของกิจกรรม จากผลการศึกษาพบว่า การใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนนัทนาการสามารถ
ภาวะซมึเศร้าของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ 

วรดนู จีระเดชากุล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “บทบาทของกิจกรรมนันทนาการ
และการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุใน 16 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างนัน้เป็น
ผู้สงูอายจุ านวนทัง้สิน้ 960 คน ผลการศกึษาพบว่า มีความเข้าใจในเร่ืองความหมายของผู้สงูอาย ุ
ความหมายของเวลาว่าง ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ ความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิต เพราะการได้เข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการนัน้ท าให้มีสขุภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีขึน้ ท าให้เกิด
ความเพลิดเพลินและมีความสุข ช่วยส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวเกิดความอบอุ่น ซึ่งโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างของผู้ สูงอายุท่ีได้สร้างขึน้นัน้ประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมายคือ ผู้สูงอายใุน 16 จงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย มีการพฒันาพฤติกรรมสขุภาพใน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านสตปัิญญา  

สุพิชชา ชุ่มภาณี (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลของโปรแกรมนันทนาการท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ สูงอายุท่ีมีต่อ
โปรแกรมนันทนาการและศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอาย ุ 
ผลการวิจยัพบว่า  1. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมนนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ 2. กลุ่มตวัอย่างมีการเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตด้านสขุภาพจิตท่ีดีกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. กลุ่มตวัอย่างมีการเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตด้านสภาวะทาง
สังคมท่ีดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4. กลุ่มตวัอย่างมีการ
เปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตโดยรวมท่ีดีกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องทัง้ในส่วนของ
ตา่งประเทศและในประเทศดงักล่าวนัน้ พบว่า ผู้สงูอายปุระสบปัญหาทัง้ด้านร่างกายท่ีไม่แข็งแรง 
เส่ือมถอย ทรุดโทรมลง ด้านจิตใจท่ีหดหู่ ขาดความสุขในชีวิต คิดว่าตวัเองไร้คณุค่า ซึ่งส่งผลให้
เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา และด้านสงัคม โดยผู้สงูอายสุ่วนใหญ่มกัปลีกตวัอยู่ตามล าพงั ติดบ้าน 
หลีกเล่ียงการพบปะสงัสรรค์อาจเน่ืองมาจากขาดสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีลดลงภายหลงัจากการ
เกษียณอาย ุจากข้อมลูดงักล่าวส่งผลให้มีนกัวิจยัเป็นจ านวนมากพยายามท่ีจะหาวิธีเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ สูงอายุ โดยจะเห็นได้จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุในประเด็นต่างๆ เช่น กิจกรรม
นนัทนาการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของผู้สูงอายุ การใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือลดความซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ และการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบ าบัดท่ีมีต่อ
ความสุขของผู้ สูงอายุ เป็นต้น ด้วยเหตุนี ผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรม
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นันทนาการเพ่ือน าไปใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้แก่ผู้ สูงอายุ เพ่ือจะช่วยให้ผู้ สูงอายุได้มี
ความสขุในช่วงสดุท้ายของชีวิต ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมาสนบัสนนุ เพ่ือให้งานวิจยั
เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอาย”ุ ได้มีแนวทางในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีมีความเหมาะสมตอ่ไป 

จากการศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องทัง้ในส่วนของ
ตา่งประเทศและในประเทศดงักลา่วนัน้ พบประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

1. ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับผู้สูงอายุ 
ผู้สงูอายนุัน้มีปัญหาทัง้ด้านร่างกายท่ีไม่แข็งแรง เส่ือมถอย และทรุดโทรมลง  

เป็นต้น ส าหรับในด้านจิตใจของผู้สูงอายุนัน้ จะมีความรู้สึกท่ีหดหู่ รู้สึกว่าขาดความสุขในชีวิต  
คิดว่าตวัเองไร้คณุคา่ เป็นต้น ด้วยเหตนีุจ้ึงส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา และปัญหาทางด้าน
สงัคมของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักปลีกตวัอยู่ตามล าพัง ติดบ้าน หลีกเล่ียงการพบปะ
สงัสรรค์เน่ืองมาจากขาดสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีลดลงภายหลงัจากการเกษียณอายุ 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของผู้สูงอายุ 
สุขภาพทางกาย ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและผลท่ีได้รับทางด้านจิตใจ

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ สูงอายุ นอกจากนีผู้้ สูงอายุยังค านึงถึง
ประสบการณ์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านจิตใจ การสร้างการสนับสนุนทางสังคม รวมถึง
การเพิ่มสขุภาพทางกายด้วย โดยกิจกรรมท่ีผู้สงูอายเุข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมเชิงวฒันธรรม กิจกรรม
ทางด้านสุขภาพ กิจกรรมทางสังคม (การสนทนากับครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน) เป็นต้น 
นอกเหนือจากปัจจัยในเร่ืองของประสบการณ์ท่ีผู้ สูงอายุจะได้รับแล้ว สิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งท่ี
ผู้สงูอายใุห้ความสนใจก็คือ รูปแบบในการจดักิจกรรมนนัทนาการ โดยให้ความส าคญัในด้านการ
จัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการด าเนินการ ตามล าดบั ด้วยเหตุนีจ้ึงควรจัดโปรแกรม
นนัทนาการโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้สงูอายุ 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของผู้สูงอายุ 
โปรแกรมนนัทนาการสามารถช่วยให้ผู้สูงอายไุด้รับสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

ได้แก่ 1) ช่วยลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอาย ุซึ่งเห็นได้จากระดบัภาวะซึมเศร้าท่ีลดลงภายหลงัจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 2) ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขท่ีมากขึน้ ซึ่งภายหลงัจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมนันทนาการผู้ สูงอายุท าให้เห็นว่า ผู้ สูงอายุมีคะแนนความสุขในภาพรวมและ 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและความสมัพนัธ์ ด้านการคิดเชิงบวก 
และด้านพลงัชีวิต สงูกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ และ 4) ช่วยให้ผู้สงูอายมีุคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการนัน้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึน้ เพราะกิจกรรมนนัทนาการสามารถช่วยท าให้มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดีขึน้ได้ 
ท าให้เกิดความเพลิดเพลินและมีความสุข และยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวด้วย 

ทัง้นี ้จากประเด็นดงักล่าวข้างต้นส่งผลให้มีนกัวิจยัเป็นจ านวนมากพยายามท่ีจะหา
วิธีเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยจะเห็นได้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ เช่น 
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของผู้สงูอาย ุการใช้โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือลดความซึมเศร้า
ของผู้สงูอาย ุการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุและการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการบ าบดัท่ีมีต่อ
ความสุขของผู้ สูงอายุ เป็นต้น ด้วยเหตุนี ผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือน าไปใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้แก่ผู้ สูงอายุ เพ่ือจะช่วยให้ผู้ สูงอายุได้มี
ความสขุในช่วงสดุท้ายของชีวิต ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมาสนบัสนนุ เพ่ือให้งานวิจยั
เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอาย”ุ ได้มีแนวทางในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีมีความเหมาะสมตอ่ไป 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการส าหรับ
ผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าตามขัน้ตอนและกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิจัยออกเป็น  
3 ระยะ ซึง่มีกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 การศกึษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของผู้สูงอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ
และความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

ระยะท่ี 2 การพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตท่ีมีความเหมาะสมใน
อนาคตส าหรับผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

ระยะ ท่ี  3 การห าป ระสิ ท ธิผลของ โป รแกรมนันทนาการเพ่ื อ เส ริมส ร้าง 
สขุภาวะทางจิตส าหรับผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 
ระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ และความคิดเหน็ของ
ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายซุึง่อยู่

ภายใต้ศนูย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 68 แหง่ 
กลุ่มตัวอย่าง ในระยะท่ี 1 แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสมคัรใจ และผู้ วิจยัได้ท า
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) โดยการน าศูนย์บริการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 68 แห่ง มาจ าแนกตามเขตพืน้ท่ีการให้บริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยสามารถแบ่งได้เป็น  6 โซน คือ 1) กรุงเทพกลาง 2) กรุงเทพใต้  
3) กรุงเทพเหนือ 4) กรุงเทพตะวนัออก 5) กรุงธนเหนือ และ 6) กรุงธนใต้ ตอ่มาใช้การสุ่มตวัอย่าง
แบบโควต้า (Quota - Sampling) โดยการจับสลากเพ่ือให้ได้ศูนย์บริการสาธารณสุขภายในเขต
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พืน้ท่ีการปกครองของกรุงเทพมหานครเพียงเขตพืน้ท่ีละ 2 แหง่ ซึง่จะได้ศนูย์บริการสาธารณสขุ 12 
แหง่ๆ ละ 33 – 34 คน ซึง่เก็บข้อมลูด้วยตนเองแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

2. ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอาย ุจ านวน 36 
คน จากศนูย์บริการสาธารณสุข 12 แห่งๆ ละ 3 คน โดยผู้ วิจยัได้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งคณุสมบตัิของผู้ตอบแบบสอบถามนัน้ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีซึ่งท างานและ
มีส่วนเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุได้แก่ 
นกัสงัคมสงเคราะห์และ/หรือผู้ชว่ยนกัสงัคมสงเคราะห์  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะท่ี 1 คือ แบบสอบถามความต้องการกิจกรรม

นนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการแบบสอบถามและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรม
นนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กับนันทนาการ ผู้สูงอายุ และในเร่ืองท่ีมีเนือ้หาองค์ประกอบด้านต่างๆ เก่ียวกับการจดักิจกรรม
นันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ เพ่ือหาความต้องการ (Need 
Assessment) โดยใช้ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

2. ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended) ซึง่เป็นแบบมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั (Rating Scales) 
โดยมีความหมายของชว่งคะแนน ดงันี ้

ระดบัคะแนน  4  หมายถึง มีความต้องการ/เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน  3  หมายถึง มีความต้องการ/เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน  2  หมายถึง มีความต้องการ/เห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบัคะแนน  1  หมายถึง มีความต้องการ/เห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียมีดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2546) 
คา่เฉล่ีย 3.26 – 4.00  หมายถึง   มีความต้องการ/เห็นด้วยอยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.25  หมายถึง   มีความต้องการ/เห็นด้วยอยู่ในระดับ

มาก 
คา่เฉล่ีย 1.76 – 2.50  หมายถึง   มีความต้องการ/เห็นด้วยอยู่ในระดับ

น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.75  หมายถึง   มีความต้องการ/เห็นด้วยอยู่ในระดับ

น้อยท่ีสดุ 
3. ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Item – Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ดชันีความสอดคล้องไว้ตัง้แต ่0.6 ขึน้ไป จงึจะถือว่า
ข้อค าถามนัน้สามารถน ามาใช้ได้ งานวิจยัฉบบันีมี้คา่ IOC เทา่กบั 0.87 

4. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญแล้วมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามค าแนะน า เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมในระยะท่ี 1 ของ
การวิจยั 

5. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญไปด าเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ จ านวน 30 
คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ค่าความเช่ือมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Method) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .931 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู โดยมีรายละเอียดของขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. ผู้วิจยัด าเนินการขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ถึงกรมอนามยั กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นสงักดัของศนูย์บริการสาธารณสขุ เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้า
มาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศนูย์ส่งเสริม
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สขุภาพผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะท่ี 1 ของการวิจยั คือ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามจริงและในขัน้ตอนของการ (Try – out)  

2. ผู้วิจยัด าเนินการประสานงานไปยังหวัหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เพ่ือท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์บริการสาธารณสุขตามท่ีได้
ก าหนดขอบเขตไว้ 

4. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจสอบความถูกต้องของการ
ตอบแบบสอบถาม ลงรหสัข้อมลู และด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจยัในระยะท่ี 1  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในระยะท่ี 1 ของการวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. สถิติท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
โดยการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามใน
แบบสอบถามกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั (Item - Objective Congruence: IOC) 

2. สถิติท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้การ
หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

4. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตที่มีความเหมาะสมใน
อนาคตส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการทดลองร่างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุข

ภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ(Small Group) จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 
คน จากศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดินแดง และศนูย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ ซึ่งผู้วิจยัใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานท่ีจากความพร้อมของ
สถานท่ีจดัโปรแกรม จ านวนผู้ เข้าร่วมท่ีคงท่ี และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในระยะท่ี 2 มีจ านวน 4 ชิน้ ดงันี ้ 

1. ร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

ในเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฏีทางด้านนันทนาการ สุขภาวะทางจิต 
และผู้สูงอาย ุโดยค านึงถึงองค์ประกอบของการพฒันาสขุภาวะทางจิตของผู้สูงอายุซึ่ งมีขอบเขต
และโครงสร้างของโปรแกรมนนัทนการของผู้สงูอาย ุดงันี ้

1. ปรัชญาของโปรแกรมนนัทนาการของผู้สงูอาย ุ
2. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรมนนัทนาการของผู้สงูอาย ุ
3. ลกัษณะกิจกรรมของโปรแกรมผู้สงูอาย ุ
4. รูปแบบกิจกรรมของโปรแกรมผู้สงูอาย ุ

โดยผู้ วิจัยได้น าหลักการของกิจกรรมนันทนาการบ าบัด คือ APIE 
(Austin, 2004) มาใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและออกแบบโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายซุึง่มีรูปแบบและกระบวนการ ดงันี ้

1. Assessment (ขัน้ตอนการประเมิน) 
2. Planning (ขัน้ตอนการวางแผนโปรแกรม) 
3. Implementation (ขัน้ตอนการน าโปรแกรมไปใช้) 
4. Evaluation (ขัน้ตอนการประเมินผล) 

นอกจากนี ผู้้ วิจัยได้น าหลักการของโรสแมนและชแลทเทอร์ คือ  
Six Elements of Situated Activity System (Rossman & Schlatter, 2011)  ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนครัง้นี ้ซึง่ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การมีปฏิสมัพนัธ์ก้บผู้ อ่ืน (Interaction People)  
2. สถานท่ีตัง้ทางกายภาย (The Physical Setting)  
3. วสัดอุปุกรณ์ (Leisure Objective)  
4. กฎเกณฑ์ข้อบงัคบั (Rules)  
5. ความสมัพนัธ์ (Relationship) 
6. การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนไหว (Animation)  
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โดยร่างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายท่ีุผู้วิจยัสร้างขึน้ ได้ใช้กรอบแนวคิดสขุภาวะทางจิตของริฟฟ์และคี
เยส (Ryff & Keyes, 1995) ซึง่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy)  
2. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance)  
3. การมีความงอกงามในตน (Personal Growth)  
4. การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน (Positive Relations with others)  
5. ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ (Environmental  

Mastery)  

6. การมีจดุมุง่หมายในชีวิต (Purpose in Life)  
ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าผลจากการศกึษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของ

ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุใน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และระดบัสุขภาวะทางจิตเข้ามาใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการ
ออกแบบและวางแผนโปรแกรมนีด้้วย 

3. ผู้ วิจยัน าร่างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายขุองศนูย์บริการสาธารณสขุกรุงเทพมหานครท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทางด้านนนัทนาการและผู้ เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ เพ่ือประเมินความ
เท่ียงตรงของเนือ้หาเชิงประจกัษ์ (Face Validity) ซึง่ใช้การตดัสินใจด้วยอตัวิสยัของบคุคลถึงความ
สมเหตสุมผลของนิยามเชิงปฏิบตักิารของตวัแปรในการวิจยั 

4. ผู้วิจยัด าเนินการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Item - Objective 
Congruence: IOC) ของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ ซึ่งผู้ วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ดชันีความสอดคล้องไว้ตัง้แต ่0.6 ขึน้ไป จึงจะ
ถือวา่ข้อค าถามนัน้สามารถน ามาใช้ได้ โปรแกรมมีคา่ IOC เทา่กบั 0.93  
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แนวทางการพิจารณาเคร่ืองมือส าหรับผู้ทรงคณุวฒุิและ/หรือผู้ เช่ียวชาญ
มีดงัตอ่ไปนี ้

ให้คะแนน +1 เ ม่ื อ แน่ ใจ ว่ า ข้ อค วามนั ้น ส อดค ล้ อ งกั บ
วตัถปุระสงค์ 

ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อความนัน้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อความนัน้ ไม่สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 

2. แบบวัดสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองร่างโปรแกรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
(สมทรัพย์ สุขอนันต์ และคณะ, 2559, น. 153 – 155) 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยน าแบบวดัสุขภาวะทางจิตไปด าเนินการทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุ่มผู้สงูอายุในเขตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใช้หาค่าความเช่ือมัน่
จากการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Method) ซึ่งมี
คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .876 

3. แบบวัดความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองร่าง
โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (ทนิกร วงศ์ปการันย์, 2554, น. 59 – 70) 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยน าแบบวัดความมีคุณค่าในตนเองไปด าเนินการทดลองใช้  

(Try out) กบักลุ่มผู้สงูอายุในเขตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใช้หาค่า
ความเช่ือมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 
Method) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .631 

4. แบบวัดการท างานของสมองของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองร่าง
โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (กลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมอง, 2536, น. 359 – 374) 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยน าแบบวัดการท างานของสมองไปด าเนินการทดลองใช้  

(Try out) กบักลุ่มผู้สงูอายุในเขตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใช้หาค่า
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ความเช่ือมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 
Method) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .634 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิ จั ย ด า เนิ น การขอหนั ง สื อจ ากบัณ ฑิ ต วิท ยาลั ย  มห าวิท ยาลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศนูย์บริการสาธารณสุข 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปทดลองร่างคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะ
ทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2. ผู้ วิจยัด าเนินการประสานงานไปยังหวัหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ท่ีได้
ก าหนดไว้ เพ่ือนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการทดลองร่างคูมื่อโปรแกรมการนนัทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอาย ุพร้อมทัง้ขอความร่วมมือ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน ให้เข้าร่วม
โปรแกรมดงักล่าว ทัง้นีผู้้ วิจยัมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ เข้าร่วมคือ ผู้สงูอายตุ้องสามารถเข้าร่วมได้
ตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

3. ผู้วิจยัน าหนงัสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยัให้แก่ผู้สงูอายท่ีุมีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมในงานวิจัยอ่าน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจก่อนการลงนามในการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

4. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบวดัสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ท่ีเข้าร่วมทดลองร่างคู่มือโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายกุ่อนท าการทดลอง 

5. ผู้ วิจัยน าร่างคู่มือโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ไปท าการทดลองใช้ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอาย ุ
จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และ
ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่  

6. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความภาคภูมิใจในตนเอง แบบวัดการท างานของสมองของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองร่างคู่มือ
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบผลของโปรแกรม 

7. ผู้ วิจัยจะน าร่างโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายมุาจดัท าเป็นโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะ



  96 

ทางจิตของผู้สูงอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือใช้ในระยะท่ี 3 ของการวิจยั
ตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช้ในการหาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ ใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของระดบัสุขภาวะทางจิต ระดบัความมีคณุค่าในตนเอง และระดบัการท างานของสมอง
ของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดลองร่างโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ  

3. สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) เพ่ือใช้ใน
การเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการของระดบัสุขภาวะทางจิต ระดบัความมีคณุคา่ในตนเอง และ
ระดับการท างานของสมองของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดลองร่าง โปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ  

 
ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิผลของโปรแกรม จ านวน 30 คน จาก

ศนูย์บริการสาธารณสุข 48 นาควชัระอทุิศ ซึ่งผู้ วิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกสถานท่ีจากความพร้อมของสถานท่ีจดัโปรแกรม จ านวนผู้ เข้าร่วมท่ีคงท่ีและ
ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในระยะท่ี 3 มีจ านวน 5 ชิน้ ดงันี ้

1. โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
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2. แบบวดัสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมทดลองโปรแกรมนนัทนาการ
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ (สมทรัพย์ สุขอนนัต์ 
และคณะ, 2559, น. 153 – 155) 

3. แบบวดัความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สงูอายุท่ีเข้าร่วมทดลองโปรแกรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ทินกร 
วงศ์ปการันย์, 2554, น. 59 – 70) 

4. แบบวัดการท างานของสมองของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ(กลุม่ฟืน้ฟู
สมรรถภาพสมอง, 2536, น. 359 – 374) 

5. แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ สูงอายุท่ีมีต่อ
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง โดยจะน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการหาความคาดหวงัและ
ความพงึพอใจของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2. ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือ
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ สูงอายุท่ีมีต่อโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended) ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (Rating 
Scales) โดยมีความหมายของชว่งคะแนน ดงันี ้

ระดบัคะแนน   4   หมายถึง มีความคาดหวงัและพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ 

ระดบัคะแนน   3   หมายถึง มีความคาดหวงัและพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก 

ระดบัคะแนน   2   หมายถึง มีความคาดหวงัและพงึพอใจอยูใ่นระดบั
น้อย 

ระดบัคะแนน   1   หมายถึง มีความคาดหวงัและพงึพอใจอยูใ่นระดบั
น้อยท่ีสดุ 
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมีดงันี ้(บุญชม ศรีสะอาด , 
2546) 

ค่าเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ 

3. ผู้ วิจัยจะด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพ่ือหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Item - 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้ วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ดชันีความสอดคล้องไว้ตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป 
จงึจะถือวา่ข้อค าถามนัน้สามารถน ามาใช้ได้ โดยมีคา่ IOC เทา่กบั 0.988 

4. ผู้ วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญแล้วมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามค าแนะน า เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมในระยะท่ี 3 ของ
การวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิ จั ย ด า เนิ น การขอหนั ง สื อจ ากบัณ ฑิ ต วิท ยาลั ย  มห าวิท ยาลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศนูย์บริการสาธารณสุข 
เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้าไปทดลองคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทาง
จิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2. ผู้ วิจยัด าเนินการประสานงานไปยังหวัหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ท่ีได้
ก าหนดไว้ เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการทดลองคู่มือโปรแกรมการนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอาย ุพร้อมทัง้ขอความร่วมมือ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 1 กลุ่มๆ ละ 30 คน ให้เข้าร่วม
โปรแกรมดงักล่าว ทัง้นีผู้้ วิจยัมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ เข้าร่วมคือ ผู้สงูอายตุ้องสามารถเข้าร่วมได้
ตลอดระยะเวลาของการวิจยั 
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3. ผู้วิจยัน าหนงัสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยัให้แก่ผู้สงูอายท่ีุมีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมในงานวิจัยอ่าน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจก่อนการลงนามในการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

4. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความมีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดการท างานของสมองของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองคู่มือ
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ก่อนท าการทดลอง 

5. ผู้วิจยัน าโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุไปท าการทดลองใช้ในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุจ านวน 1 กลุ่มๆ 
ละ 30 คน เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

6. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความภาคภูมิใจในตนเอง แบบวัดการท างานของสมองของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมทดลองคู่มือ
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความคาดหวงัและความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบผลของโปรแกรม 

7. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจสอบความถกูต้องของการตอบ
แบบสอบถาม ลงรหสัข้อมลู และด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูในการสรุปผลการวิจยั 

8. ผู้ วิจัยจัดท าคู่มือโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายฉุบบัสมบรูณ์ขึน้เพ่ือน าไปใช้ในอนาคตตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในระยะท่ี 3 ของการวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช้ในการหาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ ใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของระดบัสุขภาวะทางจิต ระดบัความมีคณุค่าในตนเอง และระดบัการท างานของสมอง
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ของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดลองร่างโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ  

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าเอฟ (f - test) เพ่ือใช้ในการหาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
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ขัน้ตอนในการวิจัย 

           ขัน้ตอน   วิธีด าเนินการวจิยั    ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 ขัน้ตอนในการวิจยั 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทาง
จิตของผู้สูงอายใุนศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขัน้ตอน
และกระบวนการของการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) โดยผู้ วิจัย ได้
ก าหนดการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ซึง่ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศกึษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของผู้สงูอายุและความคดิเห็นของ
ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ระยะท่ี 3 หาประสิทธิผลของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 
ผลการด าเนินการวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุท่ี
เข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และความคิดเหน็ของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ผู้ วิจัยได้ส ารวจความต้องการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุและความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สูงอายใุน
ศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการการศึกษาจากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (Service Marketing) หรือ (7P’s) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความ
ต้องการกิจกรรมนนัทนาการด้านต่างๆ ของผู้ รับบริการ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย ให้สามารถเคล่ือนไหวปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เป็นอย่างดี เช่น ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ความอ่อนตัว ความว่องไวและการทรงตัว เป็นต้น กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสุข 
ความสนกุสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน เช่น การเล่นกีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้าจงัหวะ ศิลปะ ท่องเท่ียว
และงานอดเิรก เป็นต้น กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมความภาคภมูิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือ
ผู้ อ่ืนในสงัคม เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ ของชุมชน การมีจิตอาสาและการให้การช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน เป็นต้น กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิ
การคิดอย่างมีเหตผุล เช่น ความจ า ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยหลกัเกณฑ์ท่ีมีเหตผุล และ
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ใส่ใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เป็นต้น และกลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน  
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง เช่น การรู้อารมณ์ตน  
การควบคุมอารมณ์และการยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง เป็นต้น ราคา (Price) 
หมายถึง ความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่  
ผู้ ให้บริการควรให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ ให้บริการควรคิดราคาบริการในราคาย่อมเยา  
ผู้ ให้บริการควรคิดคา่บริการในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นราย
ครัง้ ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ และผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายเดือน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ความต้องการด้านโอกาสในการให้บริการด้าน 
นนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุได้แก่ สถานท่ีเข้าถึงได้สะดวก สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและปลอดภยั 
สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ส่ือการสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรมเพียงพอ สถานท่ีมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ เช่น ห้องเปล่ียนชุด ตู้ ล๊อกเกอร์ ห้องอาบน า้  
ห้องสขุา ห้องพยาบาล เป็นต้น สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม และสถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างท่ีเพียงพอการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หมายถึง ความต้องการด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้บริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สงูอาย ุได้แก่ ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์
กลางแจ้ง เช่น คัทเอ้าท์ บิลบอร์ด เป็นต้น ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยส่ือ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ เป็นต้น ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยส่ือวิทยุ/โทรทัศน์ ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์  
อินสตาแกรม เป็นต้น บุคลากร (People) หมายถึง ความต้องการด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
ด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ ให้บริการควรมีวัยท่ีเหมาะสม ผู้ ให้บริการควรมีจิตใจ  
รักบริการ ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมท่ีให้บริการ ผู้ ให้บริการควรมี
ความรู้ความสามารถในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรม ควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของผู้ ให้บริการ ผู้ ให้บริการ
ควรมีความสามารถในการเป็นผู้ น า ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้  
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้จัดให้บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วม ผู้ ให้บริการมีความ
เป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป ผู้ ให้บริการมีความสภุาพ มีมารยาท ผู้ ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี กระบวนการ (Process) หมายถึง ความต้องการด้านกระบวนการในการให้บริการ 
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ด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ มีการส ารวจความต้องการของผู้ เข้ามาใช้บริการ มีการ
สร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรมโดยใช่ส่ือประกอบเพ่ือให้เกิดความชดัเจน ผู้ ให้บริการ
ควรมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น มีจดุลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
มีการแจ้งระยะเวลาและกิจกรรม เป็นต้น ผู้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถึงคณุประโยชน์
ในแต่ละกิจกรรม ผู้ ให้บริการควรเอาใจใส่ ดูแล ผู้ รับบริการอย่างทั่วถึง ผู้ ให้บริการควรสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม และผู้ ให้บริการควรสรุปประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมเม่ือสิน้สุดเวลาการท ากิจกรรม และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
หมายถึง ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สงูอาย ุได้แก่ ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากศท่ี
ดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
เป็นต้น ควรมีสถานท่ีจอดยานพาหนะให้แก่ผู้ รับบริการ ควรมีอาคารท่ีมีลกัษณะ รูปลกัษณ์ และ
สีสันสวยงาม ควรมีการจัดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ภายในห้องให้เป็นระเบียบ ควรมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับความต้องการของผู้ รับบริการ เชน่ ห้องเปล่ียนชดุ ห้องอาบน า้ ห้องสขุา เป็นต้น และ
ควรมีการจัดบริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการใช้
แบบสอบถามเพ่ือหาความต้องการของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริมสุขภาพผู้สงูอาย ุดงันี ้

การศกึษาความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้สงูอายุและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุ ท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ  ณ 
ศนูย์บริการสาธารณสขุในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 436 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
สมัครใจ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน นัน้ผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
ห ล าย ขั ้น ต อ น  (Multistage random sampling)  โด ย ก า รน า ศู น ย์ บ ริก า รส าธ า รณ สุ ข
กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 68 แห่ง มาจ าแนกตามเขตพืน้ท่ีการให้บริการของศูนย์บริการ
สาธารณสขุ โดยสามารถแบง่ได้เป็น 6 โซน คือ 1) กรุงเทพกลาง 2) กรุงเทพใต้ 3) กรุงเทพเหนือ 4) 
กรุงเทพตะวนัออก 5) กรุงธนเหนือ และ 6) กรุงธนใต้ ต่อมาใช้การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota- 
sampling) โดยการจับสลากเพ่ือให้ได้ศูนย์บริการสาธารณสุขภายในเขตพืน้ท่ีการปกครองของ
กรุงเทพมหานครเพียงเขตพืน้ท่ีละ 2 แห่ง ซึ่งจะได้ศนูย์บริการสาธารณสุข 12 แห่ง ได้แก่ ศนูย์บริการ
สาธารณสขุ 4 ดินแดง 16 ลมุพินี 17 ประชานิเวศน์ 19 วงศ์สว่าง 22 วดัปากบอ่ 25 ห้วยขวาง 28 กรุง
ธนบุรี 29 ช่วง นุชเนตร 40 บางแค 41 คลองเตย 48 นาควชัระอุทิศ และ 50 บึงกุ่ม ในส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
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สุขภาพผู้ สูงอายุ จ านวน 36 คน นัน้ผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งจะได้เจ้าหน้าท่ีจากศนูย์บริการสาธารณสขุ 12 แห่ง ดงักล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นีจ้ะต้อง
เป็นเจ้าหน้าท่ีของศนูย์บริการสาธารณสขุและปฏิบตัหิน้าท่ีในหนว่ยงานนีต้ัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ระยะท่ี 1 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูและสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันี ้
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ

วิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง โดยใช้ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉ ล่ีย  (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ซึง่แบง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมเก่ียวกับนันทนาการของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์

สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

ส่วนท่ี 3 ความต้องการด้านนนัทนาการของผู้สูงอายุและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน
การจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศกึษา และอาชีพ จ านวน 436 คน โดยน าเสนอในรูปคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ ดงันี ้
 
ตาราง 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไป ผู้สงูอาย ุ(N=400) ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง (N=36) 
ความถ่ี )คน(  ร้อยละ ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 

1. เพศ 
            หญิง 
            ชาย 

 
328 
72 

 
82.0 
18.0 

 
33 
3 

 
91.7 
8.3 

2. อาย ุ
            60 – 64 ปี 
            65 – 69 ปี 
            70 – 74 ปี 
            75 – 79 ปี 
            80 ปีขึน้ไป 
            อื่นๆ  

 
82 
90 

111 
74 
43 

 
20.5 
22.5 
27.8 
18.5 
10.8 

 
 
 
 
 
 
36 

 
 
 
 
 
 

100 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
ข้อมลูทัว่ไป ผู้สงูอาย ุ(N=400) ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง (N=36) 

ความถ่ี )คน(  ร้อยละ ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 
3. การศกึษา 
            ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
            ระดบัปริญญาตรี 
            สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 
341 
47 
12 

 
85.3 
11.8 
3.0 

 
9 
18 
9 

 
25.0 
50.0 
25.0 

4. อาชีพ 
            ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
            ข้าราชการบ านาญ 
            พนกังานบริษัทเอกชน 
            เจ้าของธุรกิจ /ธุรกิจสว่นตวั  
            อาชีพอิสระ 
            ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

 
8 
47 
7 
10 
50 
278 

 
2.0 
11.8 
1.8 
2.5 
12.5 
69.5 

 
36 

 

 
100 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ

และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ ทัง้ 12 แห่ง จ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.0 มีอายุโดยเฉล่ียระหว่าง 70 – 74 ปี ร้อยละ 27.8 มีการศึกษา
ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 85.3 ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 69.5 และเป็นผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการให้บริการจ านวน 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 33 คน มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 ซึง่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 100 
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ส่วนที่  2 พฤติกรรมเก่ียวกับนันทนาการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงูอาย ุจ านวน 400 คน และความคิดเห็นผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่
ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ จ านวน 36 คน โดยน าเสนอในรูปค่าความถ่ีและ 
คา่ร้อยละ ดงันี ้
 
ตาราง 2 แสดงข้อมลูพฤตกิรรมเก่ียวกบันนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุและความคิดเห็นผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายุ
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

พฤติกรรมด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ 
(N=400) 

ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 
(N=36) 

ความถ่ี )คน(  ร้อยละ ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 
1. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั “นนัทนาการ ”มากน้อยเพยีงใด  
            มากที่สดุ 
            มาก 
            ปานกลาง 
            น้อย 
            น้อยที่สดุ 

40 
104 
144 
40 
72 

10.0 
26.0 
36.0 
10.0 
18.0 

2 
17 
16 
1 

5.6 
47.2 
44.4 
2.8 

2. ทา่นเห็นวา่ “นนัทนาการ ”มคีวามจ าเป็นส าหรับทา่นมากน้อยเพียงใด    
            มากที่สดุ 
            มาก 
            ปานกลาง 
            น้อย 
            น้อยที่สดุ 

180 
143 
46 
17 
14 

45.0 
35.8 
11.5 
4.3 
3.5 

11 
23 
2 
 
 

30.6 
63.9 
5.6 

 

3. สิง่ใดเป็นแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “นนัทนาการ” (ให้เลอืก 3 ข้อ) 
            ต้องการเข้าสงัคม 
            ต้องการเสริมสร้างสขุภาพทัง้ด้านร่างกาย
และจิตใจ 
            ต้องการได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
            ได้รับการชกัชวนจากครอบครัว 
            ได้รับการชกัชวนจากเพือ่น 

266 
344 

 
268 
14 
126 

66.5 
86.0 

 
67.0 
3.5 
31.5 

22 
33 

 
24 
1 
5 

61.1 
91.7 

 
66.7 
2.8 
13.9 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
พฤติกรรมด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ 

(N=400) 
ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

(N=36) 
ความถ่ี )คน(  ร้อยละ ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 

4. กิจกรรมนนัทนาการประเภทใดที่ทา่นเคยเข้าร่วม (เลอืกได้ 3 ข้อ)   
            ศิลปหตัถกรรม 
            เกมและกีฬา 
            การเต้นร า/กิจกรรมเข้าจงัหวะ 
            ละคร/ภาพยนตร์ 
            งานอดเิรก 
            ดนตรีและการร้องเพลง 
            กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง 
            วรรณกรรม )อา่น เขียน พดู(  
            กิจกรรมทางสงัคม 
            กิจกรรมพเิศษตามเทศกาลตา่งๆ  
            กิจกรรมบริการอาสาสมคัร 

120 
238 
173 
41 
83 
178 
32 
21 
55 
106 
39 

30.0 
59.5 
43.3 
10.3 
20.8 
44.5 
8.0 
5.3 
13.8 
26.5 
9.8 

8 
22 
16 
5 
6 
9 
5 
1 
14 
13 
8 

22.2 
61.1 
44.4 
13.9 
16.7 
25.0 
13.9 
2.8 
38.9 
36.1 
22.2 

5. คา่ใช้จา่ยของทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการเป็นอยา่งไร 
            ไมม่ีการเสยีคา่ใช้จ่าย 
            เสยีคา่ใช้จ่ายเป็นรายครัง้ 
            เสยีคา่ใช้จ่ายเป็นรายเดอืน 
            เสยีคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 

218 
78 
72 
32 

54.5 
19.5 
18.0 
8.0 

32 
4 

88.9 
11.1 

6. ทา่นเลอืกสถานท่ีในการท ากิจกรรมนนัทนาการอยา่งไร (เลอืกได้ 3 ข้อ) 
            ใกล้บ้าน 
            เดินทางสะดวก 
            มีความสะอาด 
            สภาพแวดล้อมดี ร่มร่ืน 
            มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 

365 
337 
140 
122 
83 

91.3 
84.3 
35.0 
30.5 
20.8 

29 
32 
11 
14 
11 

80.6 
88.9 
30.6 
38.9 
30.6 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
พฤติกรรมด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ 

(N=400) 
ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

(N=36) 
ความถ่ี )คน(  ร้อยละ ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 

7. ทา่นทราบข้อมลูในการให้บริการของศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายจุากช่องทางใด (เลอืกได้ 3 ข้อ) 
            ทราบข้อมลูด้วยตนเอง 
            การบอกเลา่/การแนะน าของญาติ/เพื่อน                 
            สือ่สิง่พิมพ์ เช่น หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร 
แผน่พบั โปสเตอร์ 
            สือ่วิทย/ุโทรทศัน์ 
            เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
            สือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม 
            ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์กลางแจ้ง เช่น 
คทัเอ้าท์ บิลบอร์ด 

189 
289 
31 
 
38 
42 
78 
 
41 
 

47.3 
72.3 
7.8 

 
9.5 
10.5 
19.5 

 
10.3 

25 
21 
9 
 
5 
17 
11 

 
2 

69.4 
58.3 
25 
 

13.9 
47.2 
30.6 

 
5.6 

8. ทา่นเลอืกรูปแบบการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการในลกัษณะใด (เลอืกได้ 3 ข้อ) 
            เดินทางด้วยตนเองใช้รถประจ าทาง/
รถยนต์สว่นตวั/จกัรยานยนต์/จกัรยาน/รถรับจ้าง 
            เดินทางร่วมกบักลุม่เพื่อนด้วยรถยนต์/
จกัรยานยนต์และช่วยกนัออกคา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 
            เดินทางร่วมกบักลุม่เพื่อนด้วยรถ 
ประจ าทาง/รถรับจ้าง 
            เดินทางโดยพาหนะที่หนว่ยงานให้บริการ
จดัไว้ให้ 

331 
 
93 
 
80 
 
99 

82.8 
 

24.0 
 

20.0 
 

24.8 

32 
 
9 
 
17 

 
18 

 

88.9 
 

25.0 
 

47.2 
 

50.0 

 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

โดยมีความรู้เก่ียวกับนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 46 มีความคิดเห็นว่านนัทนาการ
นัน้มีความจ าเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 45 ซึ่งสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
คือ ต้องการเสริมสร้างสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 86 โดยกิจกรรมนนัทนาการท่ีเคย
เข้าร่วม ได้แก่ เกมและกีฬา ร้อยละ 59.5 และการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการโดยส่วนใหญ่ไม่มี
คา่ใช้จ่าย ร้อยละ 54.5 ทัง้นีจ้ะเลือกสถานท่ีในการท ากิจกรรมนนัทนาการท่ีใกล้บ้าน ร้อยละ 91.3 
ได้รับทราบข้อมูลในการให้บริการของศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุจากการบอกเล่า/ การแนะน า



  110 

ของญาต/ิเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 และจะเลือกรูปแบบการเดนิทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
การเดินทางด้วยตนเอง ใช้รถประจ าทาง/ รถยนต์ส่วนตัว/ จักรยานยนต์/ จักรยาน/ รถรับจ้าง  
ร้อยละ 82.8 และเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ โดยมีความ รู้เก่ียวกับนันทนาการอยู่ ในระดับมากร้อยละ 47.2  
มีความคิดเห็นว่านนัทนาการนัน้มีความจ าเป็นอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 63.9 ซึ่งสิ่งจงูใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ คือ ต้องการเสริมสร้างสุขภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 91.7  
โดยกิจกรรมนนัทนาการท่ีเคยเข้าร่วม ได้แก่ เกมและกีฬา ร้อยละ 61.1 และการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการโดยส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 88.9 ทัง้นีจ้ะเลือกสถานท่ีในการท ากิจกรรม
นันทนาการท่ีเดินทางสะดวก ร้อยละ 88.9 ได้รับทราบข้อมูลในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอายุด้วยตนเอง ร้อยละ 69.4 และจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
การเดินทางด้วยตนเอง ใช้รถประจ าทาง/ รถยนต์ส่วนตัว/ จักรยานยนต์/ จักรยาน/ รถรับจ้าง  
ร้อยละ 88.9 
 
ส่วนที่  3 การวิเคราะห์ความต้องการด้านนันทนาการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน และความคิดเห็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรม
นันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ จ านวน 36 คน โดยน าเสนอในรูป
ความถ่ีและร้อยละ ดงันี ้
 
ตาราง 3  แสดงข้อมลูความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
และความคดิเห็นผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริม
สขุภาพผู้สงูอายุ 

ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
1. ความต้องการกิจกรรมนนัทนาการด้านตา่งๆ ของผู้ รับบริการ 
            กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย ให้สามารถเคลือ่นไหวปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัได้เป็นอยา่งดี เช่น  
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความออ่นตวั 
ความวอ่งไวและการทรงตวั เป็นต้น 

3.55 
 

 
 

0.62 
 
 
 

 

มากที่สดุ 
 
 

 
 

3.42 
 

 
 

0.55 
 
 
 
 

มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
            กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมความสขุ 
ความสนกุสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน เช่น การเลน่
กีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้าจงัหวะ ศิลปะ 
ทอ่งเที่ยวและงานอดิเรก เป็นต้น 
            กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมความ
ภาคภมูิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง 
ช่วยเหลอืผู้อื่นในสงัคม เช่น การช่วยเหลอื
กิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน การมีจิตอาสาและ
การให้การชว่ยเหลอืผู้อื่น เป็นต้น       
            กลุม่กิจกรรมที่เน้นการชะลอความ
เสือ่มทางสมอง เพิม่ไหวพริบ ความจ า  
การมีสติ การคิดอยา่งมเีหตผุล เช่น ความจ า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
หลกัเกณฑ์ที่มเีหตผุล และใสใ่จเรียนรู้ทกัษะ
ใหม่ๆ  เป็นต้น 
            กลุม่กิจกรรมที่เน้นความสามารถใน
ด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์  
การยอมรับสิง่ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็น
จริง เช่น การรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์
และการยอมรับสิง่ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความ
เป็นจริง เป็นต้น 

3.51 
 
 
 

3.07 
 
 
 
 

3.24 
 
 
 
 
 

3.07 
 
 

0.63 
 
 
 

0.90 
 
 
 
 

0.96 
 
 
 
 
 

0.98 
 
 

มากที่สดุ 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 

3.56 
 
 
 

3.58 
 
 
 
 

3.56 
 
 
 
 
 

3.44 

0.56 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 

0.65 
 
 
 
 
 

0.61 

มากที่สดุ 
 
 
 

มากที่สดุ 
 
 
 
 

มากที่สดุ 
 
 
 
 
 

มากที่สดุ 

รวม 3.29 0.60 มากที่สดุ 3.51 0.52 มากที่สดุ 
2. ความต้องการด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
            ผู้ให้บริการควรให้บริการโดยไมค่ิด
คา่ใช้จา่ย 
            ผู้ให้บริการควรคิดราคาบริการใน
ราคายอ่มเยา 
            ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการในระบบ
เหมาจ่ายรายโปรแกรม 

3.34 
 

2.90 
 

2.19 
 

0.89 
 

1.02 
 

1.00 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 

น้อย 
 

3.53 
 

3.19 
 

2.61 

0.65 
 

0.82 
 

0.99 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 

มาก 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
2. ความต้องการด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
            ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นราย
ครัง้ 
            ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นราย
สปัดาห์ 
            ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นราย
เดือน 

2.10 
 

1.89 
 

2.08 

1.00 
 

0.92 
 

1.03 

น้อย 
 

น้อย 
 

น้อย 

2.25 
 

2.17 
 

2.47 
 

0.77 
 

0.77 
 

0.91 

น้อย 
 

น้อย 
 

น้อย 
 

รวม 2.42 0.64 น้อย 2.70 0.57 มาก 
3. ความต้องการด้านโอกาสในการรับบริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุ
            สถานท่ีเข้าถึงได้สะดวก 
            สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและ
ปลอดภยั 
            สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์สือ่การ
สอน เคร่ืองเสยีง ส าหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ 
            สถานท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในส าหรับผู้ รับบริการ เช่น ห้องเปลีย่นชดุ 
ตู้ ล๊อกเกอร์ ห้องอาบน า้ ห้องสขุา ห้อง
พยาบาล เป็นต้น 
            สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถ
รองรับผู้มาใช้บริการได้อยา่งเหมาะสม 
            สถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ  
แสงสวา่งที่เพียงพอ 

3.68 
3.71 

 
3.44 

 
 

3.39 
 
 
 
3.45 
 
3.54 

 

0.54 
0.48 

 
0.68 

 
 

0.73 
 
 
 

0.70 
 

0.64 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
 

มากที่สดุ 
 
 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 

3.67 
3.64 

 
3.58 

 
 

3.50 
 
 
 

3.53 
 

3.64 
 

0.48 
0.49 

 
0.50 

 
 

0.61 
 
 
 

0.51 
 

0.49 
 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
 

มากที่สดุ 
 
 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 

รวม 3.54 0.50 มากที่สดุ 3.59 0.41 มากที่สดุ 
4. ความต้องการด้านช่องทางการรับรู้ข้อมลูการให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
            ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์
กลางแจ้ง เช่น คทัเอ้าท์ บิลบอร์ด เป็นต้น 

2.62 1.10 มาก 3.00 0.79 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
            ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยสือ่สิง่พมิพ์ เช่น หนงัสอืพิมพ์ 
นิตยสาร แผน่พบั โปสเตอร์ เป็นต้น 
            ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยสือ่วิทย/ุโทรทศัน์ 
            ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
            ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น 

2.44 
 
 

2.38 
 

2.36 
 

2.88 

1.10 
 
 

1.15 
 

1.92 
 

1.12 

น้อย 
 
 

น้อย 
 

น้อย 
 

มาก 
 
 

3.00 
 
 

3.19 
 

3.44 
 

3.50 

0.76 
 
 

0.75 
 

0.65 
 

0.56 

มาก 
 
 

มาก 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 

รวม 2.54 0.87 มาก 3.23 0.50 มาก 
5. ความต้องการด้านบคุลากรที่ให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
            ผู้ให้บริการควรมีวยัที่เหมาะสม 
            ผู้ให้บริการควรมีจิตใจรักบริการ 
            ผู้ให้บริการควรมีความรู้
ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้บริการ 
            ผู้ให้บริการควรมีความรู้
ความสามารถในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
            ผู้ให้บริการควรมีความรู้
ความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการน า
กิจกรรม 
            ควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นสว่น
หนึง่ของผู้ให้บริการ 
            ผู้ให้บริการควรมีความสามารถใน
การเป็นผู้น า 
            ผู้ให้บริการควรมีความสามารถใน
การสอดแทรกความรู้ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีได้จดัให้บริการเพือ่เป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ เข้าร่วม 

3.00 
3.64 
3.58 

 
3.66 

 
3.47 

 
 

2.70 
 

3.34 
 

3.62 
 

1.07 
0.59 
0.58 

 
0.58 

 
0.68 

 
 

1.25 
 

0.83 
 

0.55 

มาก 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
 

มาก 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

3.14 
3.61 
3.67 

 
3.69 

 
3.72 

 
 

3.31 
 

3.61 
 

3.61 

0.80 
0.49 
0.48 
 
0.47 

 
0.45 

 
 

0.89 
 

0.49 
 

0.49 
 

มาก 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
            ผู้ให้บริการมีความเป็นมติรกบับคุคล
ทัว่ไป 
            ผู้ให้บริการมคีวามสภุาพ มีมารยาท 
            ผู้ให้บริการควรมีความคดิสร้างสรรค์
ในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
            ผู้ให้บริการควรมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยา่งดี 

3.69 
 

3.73 
3.65 

 
3.60 
 

0.51 
 

0.48 
0.51 

 
0.53 

 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 

3.72 
 

3.75 
3.69 

 
3.69 

0.45 
 

0.44 
0.47 

 
0.47 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 

 
รวม 3.47 0.41 มากที่สดุ 3.60 0.41 มากที่สดุ 

6. ความต้องการด้านกระบวนการให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
            มีการส ารวจความต้องการของผู้ เข้า
มาใช้บริการ 
            มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค 
วิธีการท ากิจกรรมโดยใช้สือ่ประกอบเพื่อให้
เกิดความชดัเจน 
            ผู้ให้บริการควรมีกระบวนการในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ เช่น มีจดุ
ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแจ้ง
ระยะเวลาและกิจกรรม เป็นต้น    
            ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบ
ถึงคณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรม 
            ผู้ให้บริการควรสร้างความพร้อมแก่
ผู้ รับบริการก่อนท ากิจกรรม 
            ผู้ให้บริการควรเอาใจใส ่ดแูล 
ผู้ รับบริการอยา่งทัว่ถงึ 
            ผู้ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้
เกิดความสนกุสนานในการท ากิจกรรม          
           ผู้ให้บริการควรสรุปประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อสิน้สดุเวลาการท ากิจกรรม 

3.31 
 

2.81 
 
 

3.36 
 
 
 

3.55 
 

3.44 
 

3.24 
 

3.59 
 

3.09 

0.82 
 

1.02 
 
 

0.71 
 
 
 

0.60 
 

0.66 
 

0.96 
 

0.61 
 

0.95 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 
 

มากที่สดุ 
 
 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 

3.64 
 

3.58 
 
 

3.58 
 
 
 

3.69 
 

3.67 
 

3.72 
 

3.72 
 

3.56 

0.49 
 

0.60 
 
 

0.55 
 
 
 

0.47 
 

0.48 
 

0.45 
 

0.51 
 

0.65 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 
 

มากที่สดุ 
 
 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 

รวม 3.30 0.53 มากที่สดุ 3.65 0.46 มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ความต้องการด้านนนัทนาการ ผู้สงูอาย ุ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

 SD การแปลผล  SD การแปลผล 
7. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 
          ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น  
แสงสวา่งเพียงพอ มีการระบายอากศทีด่ี  
หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสยีง พืน้ท่ี
กว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อยา่ง
ปลอดภยั เป็นต้น 
            ควรมีสถานท่ีจอดยานพาหนะให้แก่
ผู้ รับบริการ 
            ควรมีอาคารท่ีมีลกัษณะ รูปลกัษณ์ 
และสสีนัสวยงาม 
            ควรมีการจดัเคร่ืองมือ อปุกรณ์
ภายในห้องให้เป็นระเบียบ 
            ควรมีสิง่อ านวยความสะดวกรองรับ
ความต้องการของผู้ รับบริการ เชน่ ห้อง
เปลีย่นชดุ ห้องอาบน า้ ห้องสขุา เป็นต้น 
            ควรมีการจดับริการทางการแพทย์
และพยาบาลในกรณีฉกุเฉิน             

3.68 
 
 
 
 

3.20 
 

2.53 
 

3.40 
 

3.53 
 
 

2.77 

0.54 
 
 
 
 

0.92 
 

1.15 
 

0.68 
 

0.66 
 
 

1.27 

มากที่สดุ 
 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สดุ 
 

มากที่สดุ 
 
 

มาก 

3.61 
 
 
 
 

3.25 
 

2.86 
 

3.36 
 

3.25 
 
 

3.53 

0.49 
 
 
 
 

0.55 
 

0.80 
 

0.49 
 

0.55 
 
 

0.70 

มากที่สดุ 
 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 
 

มากที่สดุ 

รวม 3.18 0.58 มาก 3.31 0.41 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 3 แสดงผลความต้องการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพผู้ สูงอายุ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุโดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

1. ความต้องการกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ 
ผู้สูงอายุให้ความส าคญัเก่ียวกับกิจกรรมนนัทนาการด้านต่างๆ ของผู้ รับบริการ 

โดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ กลุม่กิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้สามารถเคล่ือนไหว
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.55 ล าดบัตอ่มา คือ กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสขุ สนกุสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน ซึ่งมีความส าคญั
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 และกลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นการชะลอความเส่ือมทาง
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สมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.24 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้ความส าคญัเก่ียวกบักิจกรรม
นันทนาการด้านต่างๆ ของผู้ รับบริการ โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ กลุ่มกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเองช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม ซึ่งมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.58 ล าดบัตอ่มา คือ กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมความสขุ สนกุสนาน 
ร่ืนรมย์ สดช่ืน และกลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า  
การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และ
กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.44 ตามล าดบั 

2. ความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุให้ความส าคญัเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.42 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ผู้ ให้บริการควรให้บริการโดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย ซึ่งมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.34 ล าดบัตอ่มา คือ ผู้ ให้บริการควรคิดราคา
บริการในราคาย่อมเยา ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.90 และผู้ ให้บริการ
ควรคิดค่าบริการในระบบเหมาจ่าย ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ ากับ 2.19 
ล าดบัต่อมา คือ ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายครัง้ ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับน้อย มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.10 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความส าคัญเก่ียวกับ
คา่ใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุโดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ 
ผู้ ให้บริการควรให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53 ล าดบัต่อมา คือ ผู้ ให้บริการควรคิดราคาบริการในราคาย่อมเยา ซึ่งมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 ล าดบัต่อมาผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการในระบบเหมาจ่าย   
ซึง่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.61 ตามล าดบั 
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3. ความต้องการด้านโอกาสในการรับบริการด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ เก่ียวกับโอกาสในการรับบริการด้าน  

นนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและ
ปลอดภัย ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ล าดบัต่อมา คือ สถานท่ี
เข้าถึงสะดวก ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และสถานท่ีควรมี
ระบบระบายอากาศ แสงสว่างท่ีเพียงพอ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.54 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้ความส าคญัเก่ียวกับโอกาส
ในการรับบริการด้านนันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุ โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สถานท่ี
เข้าถึงสะดวก ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 ล าดับต่อมาคือ 
สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและปลอดภยั และสถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างท่ีเพียงพอ 
ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.64 และสถานท่ีมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือ
การสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรมเพียงพอ ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.58 ตามล าดบั 

4. ความต้องการด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้บริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ผู้ สูงอายุให้ความส าคัญเก่ียวกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้บริการด้าน
นันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุ โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.54  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการ
ให้บริการโดยส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.88 ล าดบั
ต่อมา คือ ผู้ ให้บ ริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยป้ายโฆษณาประชาสัมพัน ธ์  
ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.68 และผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการ
ให้บริการโดยส่ือสิ่งพิมพ์ ซึง่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.44 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความส าคัญเก่ียวกับช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูการให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุโดยรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ  
ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดับ  
มากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.50 ล าดบัตอ่มา คือ ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดย
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เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44  และผู้
ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยส่ือวิทยุ/โทรทศัน์ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.19 ตามล าดบั 

5. ความต้องการด้านบุคลากรท่ีให้บริการด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้ สูงอายุให้ความส าคัญเก่ียวกับบุคลากรท่ีให้บริการด้านนันทนาการส าหรับ

ผู้สงูอาย ุโดยรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ผู้ ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาท ซึ่งมีความส าคญั
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ล าดบัต่อมา คือ ผู้ ให้บริการควรมีความเป็นมิตรกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และผู้ ให้บริการควรมี
ความรู้ความสามารถในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.66 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้ความส าคญัเก่ียวกบับคุลากร
ท่ีให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุโดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ผู้ ให้บริการมีความ
สุภาพ มีมารยาท ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 ล าดบัต่อมา คือ  
ผู้ให้บริการควรมีความเป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป และผู้ ให้บริการมีควรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรม ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และ 
ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดับ 
มากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั 

6. ความต้องการด้านกระบวนการในการให้บริการด้านนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้ สูงอายุให้ความส าคัญ เก่ียวกับ ด้านกระบวนการในการให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ผู้ ให้บริการควรสร้างบรรยากาศ
เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.59 ล าดบัตอ่มา คือ ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถึงคณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรม ซึ่ง
มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และ ผู้ ให้บริการควรสร้างความพร้อม
แก่ผู้ รับบริการก่อนท ากิจกรรม ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 
ตามล าดบั 
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ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความส าคญัเก่ียวกับด้าน
กระบวนการในการให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ 
ผู้ ให้บริการควรสร้างบรรยากาศเกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม และผู้ ให้บริการควรเอาใจ
ใส่ ดูแล ผู้ รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72  
ล าดบัต่อมา คือ ผู้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.69 และ ผู้ ให้บริการควรสร้างความพร้อมแก่
ผู้ รับบริการก่อนท ากิจกรรม ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 
ตามล าดบั 

7. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ให้บริการด้าน
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

ผู้ สูงอายุให้ความส าคัญเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ี
ให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุโดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.18 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน 
ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศท่ีดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ี
กว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 ล าดบัต่อมา คือ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของ
ผู้ รับบริการ ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และควรมีการจัด
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ภายในห้องให้เป็นระเบียบ ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.40 ตามล าดบั 

ผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความส าคัญเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งท่ีให้
ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบาย
อากาศท่ีดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ล าดบัต่อมา คือ 
ควรมีการจัดบริการทางการแพทย์และพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และควรมีการจดัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ภายในห้องให้เป็นระเบียบ  
ซึง่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.36 ตามล าดบั 
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โดยการวิเคราะห์ความต้องการนัน้ได้มาจาก 2 ส่วน คือ ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

 
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพ
ผู้ สูงอายุ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้ สูงอายุ ผู้ วิจัยได้ด า เนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) เพ่ือลดขนาดขนาดเมตริกซ์ของตัวแปรให้เล็กลง หรือใช้หาความสัมพันธ์ของข้อมูล  
โดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principle Component Analysis) ใช้การหมุนแกน 
แบบวาริแมกซ์ (Varimax) ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดค่า Factor loading ของปัจจัยว่าจะต้องมีค่า
มากกว่า 0.6 (Gliem J.A. and Gliem R.R., 2003) เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อค าถามท่ีจะน ามาใช้นัน้ 
สามารถวดัตวัแปรได้อย่างเหมาะสม จึงจะยอมรับได้วา่มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และตวัแปร
ใดท่ีกระจายออกจากกลุม่ หรือไมส่ามารถแปลความหมายได้ จะถกูตดัออกจากการวิเคราะห์ 

ทัง้นีผู้้ วิจยัได้น าส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความต้องการกิจกรรมนนัทนาการด้านตา่งๆ ของผู้ รับบริการ 
ด้านราคา (Price) หมายถึง ความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สงูอายุ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ความต้องการด้านโอกาสในการ
รับบริการด้านนันทนาการส าหรับผู้ สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  
ความต้องการด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้บริการ ด้านนันทนาการส าหรับผู้ สูงอาย ุ 
ด้านบุคลากร (People) หมายถึง ความต้องการด้านบุคลากรท่ีให้บริการด้านนันทนาการส าหรับ  
ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ความต้องการด้านกระบวนการในการให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุและด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ความ
ต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายซุึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงข้อมลูการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์สง่เสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

ตัววัด Factor loading 
กลุ่มที่ 1 การให้บริการที่มีคุณภาพ 
     ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป 

     ผู้ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
     ผู้ให้บริการมีความสภุาพ มีมารยาท 
     ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถึงคณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรม 
     ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยา่งดี 
     ผู้ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนกุสนานในการท ากิจกรรม 
     ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เข้าร่วม 
     ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี 
หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสยีง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อยา่ง
ปลอดภยั 
     ควรมีสิง่อ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของผู้ รับบริการ 

.833 

.811 

.788 

.782 

.735 

.723 

.707 
 

.679 
 
 

.660 
กลุ่มที่ 2 ความสมบูรณ์ของการให้บริการ 
     มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรม โดยใช้สื่อประกอบเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนยิ่งขึน้ 
     ควรมีการจดับริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุเฉิน 
     ผู้ให้บริการควรเอาใจใส ่ดแูล ผู้ รับบริการอยา่งทัว่ถึง 
     ควรมีบคุลากรทางแพทย์พยาบาลเป็นสว่นหนึง่ของผู้ให้บริการ 
     ควรมีอาคารท่ีลกัษณะ รูปลกัษณ์ และสสีนัสวยงาม 
     ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสือ่วิทยุ/โทรทศัน์ 
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภมิูใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง  
และการรู้อารมณ์ตนที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
     กลุม่กิจกรรมที่เน้นชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ 
การคิดอยา่งมีเหตผุล 
     กลุม่กิจกรรมที่เน้นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การ
ยอมรับสิง่ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริง 
     กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมความภาคภมูิใจ ตระหนกัคุณค่าในตวัเอง ช่วยเหลือผู้อื่น
ในสงัคม 
     ผู้ให้บริการควรมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 

.844 
 

.821 

.808 

.729 

.716 

.610 
 
 

.829 
 

.770 
 

.672 
 

.643 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
ตัววัด Factor loading 

กลุ่มที่ 4 วิธีการช าระเงนิ 
     ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายสปัดาห์ 
     ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม 
     ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายครัง้ 
     ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายเดือน 
กลุ่มที่ 5 ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
     สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อยา่งเหมาะสม 
     สถานท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ 
     สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์สือ่การสอน เคร่ืองเสยีง ส าหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ 
     สถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสวา่งที่เพียงพอ 
กลุ่มที่ 6 ลักษณะของที่พงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
     ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
     ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้บริการ 
     ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรม   
กลุ่มที่ 7 กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข 
     กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมสมรรถภาพร่างกาย สามารถเคลือ่นไหวปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัได้เป็นอยา่งดี ปราศจากความออ่นล้า 
     กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริมความสขุ ความสนกุสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน สร้างพลงัความ
มีชีวติชีวาอยา่งสร้างสรรค์และดงีาม 
กลุ่มที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม 
     ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์
กลางแจ้ง 
     ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสือ่สิง่พมิพ์ 
กลุ่มที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ 
     สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและปลอดภยั 
     สถานท่ีควรเข้าถงึได้สะดวก 
 
Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Barttlett’s Test of Sphericity                           Approx. Chi - Square 
                                                                       df 
                                                                       P – value 

 

.772 

.760 

.722 

.631 
 

.882 

.814 

.757 
 

.740 
 

.666 

.661 

.651 
 

.616 
 

.616 
 
 

.808 
 

.711 
 

.671 

.647 
 

.910 
14,727.656 

1128 
.000 
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จากตาราง 4 ค่า แสดงให้เห็นว่า ค่า KMO ท่ีใช้วดัความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor analysis) มีค่าเท่ากับ .910 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 และ 
เข้าใกล้ 1 จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์นีมี้ความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัยของความต้องการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ สูงอายุ และมีค่า Bartlett's Test of Sphericity ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานพบว่า มี Chi-Square 
เท่ากับ 14,727.656 มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ท าให้สรุปได้ว่า 
ตวัแปรแตล่ะตวัแปร มีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้สามารถจดักลุ่มความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามา
ใช้บริการในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ทัง้หมด 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 การบริการท่ีมี
คณุภาพ กลุม่ท่ี 2 ความสมบรูณณ์ของการให้บริการ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมนนัทนาการท่ีสง่เสริมความ
ภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
กลุ่มท่ี 4 วิธีการช าระเงิน กลุ่มท่ี 5 ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น ากิจกรรม กลุ่มท่ี 7 กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกายและความสุข กลุ่มท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม และกลุ่มท่ี 9 ลักษณะท่ี
เหมาะสมของสถานท่ี โดยจะน าไปสร้างเป็นโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 
ทัง้นี ผู้้ วิจัยได้น าองค์ประกอบความต้องการของผู้ สูงอายุ ท่ี เข้ามาใช้บ ริการใน 

ศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายุ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ซึ่งใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ทัง้ 9 องค์ประกอบ
ข้างต้น ดงัปรากฏในตาราง 4 มาร่างเป็นโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
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ตาราง 5 สรุปข้อมลูเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
แนวคิด 

การตลาดบริการ 
(Service Marketing – 

7Ps)  

ข้อมลูเชิงปริมาณจากการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) 

ร่างโปรแกรมนนัทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริม

สขุภาพผู้สงูอาย ุ
ด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) 
ความต้องการกิจกรรม
นนัทนาการด้านตา่งๆ  
ของผู้สงูอาย ุ

กิจกรรมนนัทนาการท่ีเน้นชะลอความเสือ่ม
ทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การ
คิดอยา่งมเีหตผุล 
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเน้นความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การ
ยอมรับสิง่ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ตามความเป็นจริง 
กิจกรรมนนัทนาการท่ีสง่เสริมความภาคภมูใิจ 
ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลอืผู้อื่นใน
สงัคม 
กิจกรรมที่สง่เสริมสมรรถภาพร่างกายให้
สามารถเคลือ่นไหวปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้
เป็นอยา่งด ี
กิจกรรมที่สง่เสริมความสขุ ความสนกุสนาน 
ร่ืนรมย์ สดช่ืน 

กิจกรรมนนัทนาการท่ีสง่เสริม
ความมีคณุคา่ในตวัเอง ชะลอ
ความเสือ่มทางสมอง การรับรู้
อารมณ์ตนเองที่มกีาร
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
 
กิจกรรมที่สง่เสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย และความสขุ 
 

ด้านราคา (Price) 
ความต้องการด้าน
คา่ใช้จา่ยในการเข้ารับ
บริการด้านนนัทนาการ
ส าหรับผู้สงูอาย ุ

ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายสปัดาห์ 
ผู้ ห้บริการควรคดิคา่บริการในระบบเหมาจ่าย
รายโปรแกรม 
ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายครัง้ 
ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายเดือน 

วิธีการช าระเงิน 
 
 
 

ด้านสถานท่ี (Place) 
ความต้องการด้าน
โอกาสในการรับบริการ
ด้านนนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถรองรับ 
ผู้มาใช้บริการได้อยา่งเหมาะสม 
สถานท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวกภายในส าหรับ
ผู้ รับบริการ 
สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์สือ่การสอน เคร่ือง
เสยีงส าหรับประกอบกิจกรรมเพยีงพอ 
สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย และปลอดภยั 
สถานท่ีควรเข้าถึงได้สะดวก 

ความพร้อมของสถานท่ี 
อปุกรณ์และ 
สิง่อ านวยความสะดวก 
 
ลกัษณะที่เหมาะสมของ
สถานท่ี 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
แนวคิด 

การตลาดบริการ 
(Service Marketing – 

7Ps)  

ข้อมลูเชิงปริมาณจากการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) 

ร่างโปรแกรมนนัทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริม

สขุภาพผู้สงูอาย ุ
ด้านการสง่เสริม
การตลาด (Promotion) 
ความต้องการด้าน
ช่องทางการรับรู้ข้อมลู
การให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดย
ปา้ยโฆษณาประสาสมัพนัธ์กลางแจ้ง 
ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดย
สือ่สิง่พิมพ์ 
ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดย
สือ่วิทยุ /โทรทศัน์  

ช่องทางการรับทราบข้อมลู
กิจกรรม 
 
ควมสมบรูณ์ของการ
ให้บริการ 
 
 

ด้านบคุลากร (People) 
ความต้องการด้าน
บคุลากรท่ีให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

ผู้ให้บริการมคีวามเป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป    
ผู้ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการจดั
กิจกรรมตา่งๆ 
ผู้ให้บริการมคีวามสภุาพ มีมารยาท 
ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถึง
คณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรมที่ได้จดั
ให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วม 
ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยา่งดี 
ผู้ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
สนกุสนานในการท ากิจกรรม 
ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการ
สอดแทรกความรู้ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ 
ผู้ให้บริการควรเอาใจใส ่ดแูล ผู้ รับบริการอยา่ง
ทัว่ถึง 
ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการ
สร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ในกิจกรรมที่ให้บริการ 
ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามรถในการใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรม 

การบริการท่ีมีคณุภาพ 

 
ความสมบรูณ์ของการ
ให้บริการ 
 
ลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น า
กิจกรรม 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
แนวคิด 

การตลาดบริการ 
(Service Marketing – 

7Ps)  

ข้อมลูเชิงปริมาณจากการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) 

ร่างโปรแกรมนนัทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริม

สขุภาพผู้สงูอาย ุ
ด้านการกระบวนการ 
(Process) 
ความต้องการด้าน
กระบวนการในการ
ให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วธีิการท า
กิจกรรมโดยใช้สือ่ประกอบเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน 
ควรมีการจดับริการทางการแพทย์และ
พยาบาลในกรณีฉกุเฉิน 
ผู้ให้บริการควรมีกระบวนการด าเนินการ
กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 

ความสมบรูณ์ของการ
ให้บริการ 

ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical 
Evidence) 
ความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสถานท่ี
ให้บริการด้าน
นนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเยน็  
แสงสวา่งเพียงพอ มีการระบายอากาศ 
ที่ดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มเีคร่ืองเสยีง พืน้ท่ี
กว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อยา่ง
ปลอดภยั 
ควรมีสิง่อ านวยความสะดวกรองรับความ
ต้องการของผู้ รับบริการ    
ควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นสว่นหนึง่ของ
ผู้ให้บริการ 
ควรมีอาคารท่ีมีลกัษณะ รูปลกัษณ์  
และสสีนัสวยงาม 
ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสวา่งที่เพียงพอ 

การบริการท่ีมีคณุภาพ 
 
ความสมบรูณ์ของการ
ให้บริการ 
 
ความพร้อมสถานท่ี อปุกรณ์
และสิง่อ านวยความสะดวก 
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ภาพประกอบ 15 การจดักลุ่มองค์ประกอบจากการวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรมนนัทนาการ
เพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 

Product
• กลุม่ที่ 3

• กลุม่ที่ 7

Price • กลุม่ที่ 4

Place
• กลุม่ที่ 5

• กลุม่ที่ 9

Promotion

• กลุม่ที่ 2

• กลุม่ที่ 8

People

• กลุม่ที่ 1

• กลุม่ที่ 2

• กลุม่ที่ 6

Process • กลุม่ที่ 2

Physical 
Evidence

• กลุม่ที่ 1

• กลุม่ที่ 2

• กลุม่ที่ 5
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ผลการด าเนินการวิจัย ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง
สุขุภาวะทางจิตของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ผู้ วิจัยน าโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้
บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะท่ี 1 มาร่างเป็น
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการในศนูย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือทดสอบโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตตามแนวคิด
การตลาดบริการ (Service Marketing – 7Ps) ซึ่งประกอบไปด้วย 9 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 การบริการ
ท่ีมีคณุภาพ คือ ผู้ ให้บริการมีความเป็นมิตรกับบุคคลทัว่ไป ผู้ ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ ให้บริการมีความสุภาพ มีมารยาท ผู้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการ
ทราบถึงคณุประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างดี ผู้ ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม  
ผู้ ให้บ ริการควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วม   
ควรมีสภาพแวดล้อม ร่ม ร่ืน ร่ม เย็น  แสงสว่างเพียงพอ มีการ ระบายอากาศท่ี ดี  ห รือมี
เคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย  ควรมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของผู้ รับบริการ กลุ่มท่ี 2 ความสมบรูณ์ของการให้บริการ 
มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรม โดยใช้ส่ือประกอบเพ่ือให้เกิดความชดัเจนยิ่งขึน้ 
ควรมีการจัดบริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  ผู้ ให้บริการควรเอาใจใส่ ดูแล 
ผู้ รับบริการอย่างทั่วถึง  ควรมีบุคลากรทางแพทย์พยาบาลเป็นส่วนหนึ่ งของผู้ ให้บ ริการ  
ควรมีอาคารท่ีลกัษณะ รูปลกัษณ์ และสีสนัสวยงาม ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
โดยส่ือวิทยุ/โทรทศัน์ กลุ่มท่ี 3 คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง 
และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ กิจกรรมท่ีเน้นชะลอความเส่ือมทาง
สมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตผุล กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นความสามารถใน
การรับรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ  ท่ี เกิดขึน้ตามความเป็นจริง  
กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม  
ผู้ ให้บริการควรมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  กลุ่มท่ี 4 วิธีการช าระเงิน คือ  
ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการในระบบเหมาจ่ายราย
โปรแกรม ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายครัง้  ผู้ ให้บริการควรคิดค่าบริการเป็นรายเดือน  
กลุ่มท่ี 5 ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก คือ สถานท่ีควรมีพืน้ท่ี
กว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม สถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ส าหรับผู้ รับบริการ สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือการสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรม
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เพียงพอ สถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสวา่งท่ีเพียงพอ กลุม่ท่ี 6 ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของ
ผู้น ากิจกรรม คือ ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ ผู้ ให้บริการควร
มีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมท่ีให้บริการ ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรม กลุ่มท่ี 7 กิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข  คือ 
กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมสมรรถภาพร่างกาย สามารถเคล่ือนไหวปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัได้เป็นอยา่ง
ดี ปราศจากความอ่อนล้า กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสุข ความสนุกสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน สร้าง
พลงัความมีชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์และดีงาม กลุ่มท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม คือ  
ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยป้ายโฆษณาประสาสมัพนัธ์กลางแจ้ง  ผู้ ให้บริการ
ควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยส่ือสิ่งพิมพ์ และกลุ่มท่ี 9 ลกัษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี คือ 
สถานท่ีสะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย สถานท่ีควรเข้าถึงได้สะดวก  โดยผู้ วิจัยได้น าเสนอ
องค์ประกอบของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิต ดงัแสดงในภาพประกอบ 16 
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1. กลุม่การบริการท่ีมีคณุภาพ 
2. กลุม่ความสมบรูณ์ของการให้บริการ 
3. กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้

อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
4. กลุม่วิธีการช าระเงิน 
5. กลุม่ความพร้อมของสถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
6. กลุม่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
7. กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมสมรรถภาพร่างกายและความสขุ 
8. กลุม่ชอ่งทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 
9. กลุม่ลกัษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี 

ภาพประกอบ 16 องค์ประกอบของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 

Service Marketing

7P's

(Recreation Program)

Product  (3,7)

Price (4)

Place (5,9)

Promotion (2,8)

Peple (1,2,6)

Process (2)

Physical 
Evidence (1,2,5)
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จาก 9 องค์ประกอบของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุข้างต้น ผู้ วิจัยได้น า 3 องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม และกลุ่มท่ี 8 ช่อ งทางการรับทราบ
ข้อมูลกิจกรรม มาร่างเป็นโปรแกรมนันทนาการ โดยผู้ วิจัยเลือกใช้ 3  องค์ประกอบนี ้ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีสามารถด าเนินการได้ทันที  ในส่วนขององค์ประกอบอ่ืนๆ นัน้ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในปัจจุบนั เน่ืองจากมีข้อจ ากดัหลายด้าน เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐจึงท าให้ต้อง
ด าเนินการตามแบบแผน และกระบวนการซึง่ไมส่ามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ 

 
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต

ของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระยะท่ี 2  
การสร้างและพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ

ในระยะท่ี 2 ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบ จ านวน 2 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ท่ี 1 ในศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 
ดินแดง และครัง้ท่ี 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ซึ่งโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุ โดยผู้ วิจัยสามารถด าเนินการได้เพียง 3 องค์ประกอบ 
เน่ืองจากข้อจ ากดัของสถานประกอบการณ์ ดงันี ้

 
3. กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง  

และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
6. กลุม่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
8. กลุม่ชอ่งทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 

ภาพประกอบ 17 แสดงองค์ประกอบทัง้ 3 กลุม่ ของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุระยะท่ี 2 

Recreation Program

Product  (3)

Promotion (8)

Peple (6)
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จากภาพประกอบ 17 สามารถอธิบายองค์ประกอบทัง้ 3 ได้ คือ องค์ประกอบ 3 
หมายถึง กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน
ท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบ 6 หมายถึง กลุ่มลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น า
กิจกรรม และองค์ประกอบท่ี 8 กลุ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม ทัง้นีผู้้ วิจัยน าทัง้ 3 
องค์ประกอบมาร่างเป็นโปรแกรมนันทนาการ โดยได้น าโปรแกรมชุดท่ี 1 ไปทดลองใช้ จ านวน 2 
ครัง้ ณ ศนูย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และน าโปรแกรมชดุท่ี 2 ไปทดลองใช้ จ านวน 2 ครัง้ ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ ซึ่งโปรแกรมทัง้ 2 ชุด นัน้ ได้สร้างขึน้โดยมีวัตถุประสงค์
เดียวกนั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งท่ี 1 ในศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
1.1 รายละเอียดโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ก าหนดการด าเนินโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 
และ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 (โปรแกรมชดุท่ี 1)  
ครัง้ท่ี 1   

09.00. – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 

09.30. – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัแก่ผู้ เข้าร่วม และชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรม 

โปรแกรมท่ีจดัขึน้ 

09.40. –10.30 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวดัก่อนการท ากิจกรรมแบบวดัการท างานของสมอง/
แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง/แบบวดัสขุภาวะทางจิต 

10.30. – 10.45 น. พกัเบรค รับประทานอาหารว่าง 
10.45. – 11.10 น. เร่ิมกิจกรรม “ยินดีท่ีได้รู้จกั” เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและละลายพฤตกิรรม 
11.10. – 11.25 น. กิจกรรม “ตัวฉันอยู่ในนี ”้ ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวอง ตระหนัก

คณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม  
11.25. – 11.40 น. กิจกรรม “พวกเดียวกนั” ท่ีสง่เสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง 

เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล  
11.40. – 11.55 น. กิจกรรม “ค าสัง่พระราชา” ท่ีสง่เสริมความสามารถในด้านการรู้ 

อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม 
ความเป็นจริง  

11.55. – 12.15 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
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ครัง้ท่ี 2 
09.00 – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.30 – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
09.40 – 09.55 น. เร่ิมกิจกรรม “ยินดีท่ีได้รู้จกั” เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและละลายพฤตกิรรม 
09.55 – 10.10 น. กิจกรรม “ตัวฉันอยู่ในนี ”้ ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง ตระหนัก

คณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม 
10.10 – 10.25 น. พกัเบรค รับประทานอาหารวา่ง 
10.25 – 10.40 น. กิจกรรม  “พวกเดียวกัน” ท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง 

เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล 
10.40 – 10.55 น. กิจกรรม  “ค าสั่งพระราชา” ท่ีส่งเส ริมความสามารถในด้านการ 

รู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม 
ความเป็นจริง 

10.55 – 11.15 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
11.15 – 12.05 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวดัหลงัการท ากิจกรรม แบบวดัการท างานของสมอง/

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง/แบบวดัสขุภาวะทางจิต 
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1.2 องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดนิแดง 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการใน 3 องค์ประกอบ เน่ืองจากสถานท่ีเป็นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมีข้อจ ากัดหลายอย่างและไม่สามารถด าเนินการในองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมนันทนาการที่ ส่งเสริมความมีคุณค่าใน
ตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชีแ้จงเก่ียวกับโปรแกรมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
ด าเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมท่ีจดัขึน้ ซึ่งได้จดักิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าในตวัเอง ตระหนกัในคณุคา่ในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนใน
สงัคม ได้แก่ กิจกรรมตวัฉันอยู่ในนี ้2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหว
พริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตผุล ได้แก่ กิจกรรมพวกเดียวกัน 3) กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความ
เป็นจริง ได้แก่ ค าสัง่ของราชา 

องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรม โดยเน้นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้น ากับผู้ เข้าร่วม และระหว่างผู้ เข้าร่วมด้วยกัน ใช้การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน  
ใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจดักิจกรรม นอกจากนีผู้้ วิจยัได้
เลือกกิจกรรมท่ีตรงตามความรู้ความสามารถเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด และได้ใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เข้าร่วมในเร่ืองต่างๆ เช่น การกระตุ้ นในผู้ เข้าร่วมมี
ความรู้สกึร่วมกบักิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม 
ผู้ วิ จัย ได้ ด า เนิ น กา รป ระชาสัมพั น ธ์ โป รแก รม โดยการใช้ป้ าย

ประชาสมัพนัธ์กลางแจ้งท่ีเป็นไวนิล และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นใบปลิว แจกเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทราบถึง
รายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
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1.3 น าโปรแกรมไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 1 
ผลการด าเนินการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสุขภาวะทางจิต

ของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง มีดงันี ้
 

ตาราง 6 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ ร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง จ านวน 30 คน 

ข้อมลูทัว่ไป ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 
1. เพศ 
            หญิง 
            ชาย 

 
27 
3 

 
90.0 
10.0 

2. อาย ุ
            60 – 69 ปี 
            70 – 79 ปี 
            80 ปีขึน้ไป 

 
21 
5 
4 

 
70.0 
16.7 
3.3 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นวา่ ผู้สงูอายอุายท่ีุเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณาสุข 4  
ดินแดง เป็นเพศหญิง 27 คน ร้อยละ 90.0 เพศชาย 3 คน ร้อยละ 10.0 จ าแนกเป็นกลุ่มอายุ
ระหว่าง 60 – 69 ปี จ านวน 21 คน ร้อยละ 70.0 กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จ านวน 5 คน  
ร้อยละ 16.7 และกลุม่อาย ุ80 ปีขึน้ไป จ านวน 4 คน ร้อยละ 3.3 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง จ านวน 30 คน 

แบบวดั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. โดยทัว่ไปฉนัรู้สกึพอใจตนเอง 
2. บอ่ยครัง้ที่ฉนัคิดวา่ตวัเองไมม่อีะไรดีเลย (-) 
3. ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกนั 
4. ฉนัสามารถท าอะไรได้ดีเหมือนๆ กบัคืนอื่น 
5. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองไมม่ีอะไรนา่ภาคภมูิใจมากนกั (-) 
6. ฉนัรู้สกึบอ่ยๆ วา่ตนเองไร้คา่ (-) 
7. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองก็มีคณุคา่อยา่งน้อยที่สดุก็เทา่ๆ กบัคนอื่น 
8. ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถให้ความนบัถือตนเองได้มากกวา่นี ้(-) 
9. โดยรวมแล้วฉนัมีแนวโน้มจะรู้สกึวา่ตนเองล้มเหลว (-) 
10. ฉนัมีความรู้สกึที่ดกีบัตนเอง 

3.57 
3.23 
3.33 
3.37 
3.37 
3.53 
3.30 
1.63 
3.43 
3.53 

0.57 
0.68 
0.55 
0.56 
0.72 
0.58 
0.97 
0.56 
0.63 
0.57 

3.70 
3.87 
3.40 
3.43 
3.43 
3.60 
3.37 
1.73 
3.47 
3.67 

0.47 
0.43 
0.56 
0.50 
0.57 
0.50 
0.62 
0.69 
0.57 
0.48 

 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

โดยทัว่ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ล าดบั
ตอ่มา คือ ฉนัรู้สกึบอ่ยๆ วา่ตนเองไร้คา่ (-) และฉนัมีความรู้สึกท่ีดีกบัตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และโดยรวมแล้วฉันมีแนวโน้มจะรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว (-) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ตามล าดับ และหลังการทดลอง ข้อ
ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บ่อยครัง้ท่ีฉันคิดว่าตวัเองไม่มีอะไรดีเลย ( -) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.43 ล าดับต่อมา คือ โดยทั่วไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และฉันมีความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.48 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



  137 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัการท างานของสมอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง จ านวน 30 คน 

แบบวดัการท างานของสมอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. Orientation 
2. Registration 
3. Attention 
4. Calculation 
5. Language 
6. Recall 

5.23 
2.87 
4.10 
1.10 
7.90 
0.53 

1.04 
0.43 
1.30 
0.86 
1.79 
0.68 

5.77 
2.93 
4.83 
1.73 
9.10 
1.23 

0.43 
0.25 
0.53 
0.74 
1.03 
1.04 

 
จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  

ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 ล าดับต่อมาด้าน 
Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และด้าน Attention  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 ตามล าดับ และหลังการทดลอง  
ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.03 ล าดับต่อมา  
ด้าน Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 และด้าน Attention  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.83 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัสขุภาวะทางจิต จ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
ของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง จ านวน 30 คน 

ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. ข้าพเจ้ามคีวามคดิเห็นในเร่ืองใดเร่ืองแตกตา่งจากคนอื่น 
ข้าพเจ้าก็ไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงตนเองเพื่อให้เหมือนคนอื่น 
2. ข้าพเจ้าท าบญุหรือท าดใีนแบบท่ีข้าพเจ้าคดิวา่มีเหตผุล
มากกวา่ที่จะท าตามกระแสสงัคม 
3. หากบตุรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมที่ข้าพเจ้าเห็นวา่ไม่
เหมาะ หรือไมค่วรท า ข้าพเจ้าก็ไมน่ิ่งที่จะตกัเตือนให้เขาเลกิท าสิง่
นัน้ๆ 
4. ในยามเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลอื ข้าพเจ้ามวีิธีที่จะ
เรียกร้องหรือขอความช่วยเหลอืจากผู้คนรอบข้างได้ 
5. ข้าพเจ้าตรวจตรา ดแูลของใช้ เคร่ืองใช้ตา่งๆ ในบ้านให้อยูใ่น
สภาพท่ีเรียบร้อย เพื่อไมใ่ห้เป็นอนัตรายตอ่การใช้งาน 
6. แม้จะอยูใ่นวยัสงูอาย ุแตข้่าพเจ้าก็พบวา่ในแตล่ะวนัท่ีผา่นไป
นัน้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้พบเห็นสิง่ดีๆ และพบเห็นสิง่แปลกใหม่
เร่ือยๆ 
7. ข้าพเจ้าน าข้อมลูหรือสิง่ดีและเป็นประโยชน์ใช้กบัตนเอง  
เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพ การปอ้งกนัตนเองจากความเจ็บป่วย 
เป็นต้น 
8. ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการดแูลสขุภาพ หรือโครงการพฒันาจิต 
หรือการอบรมตา่งๆ ท่ีทางชมุชนจดัขึน้ 
9. ข้าพเจ้า ลด ละ เลกิ นิสยัเคยชินบางอยา่งที่ไมเ่กิดประโยชน์ 
หรือไร้สาระ เช่น การสบูบหุร่ี เลน่การพนนั ฯลฯ 
10. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความใกล้ชิด 
ยิม้แย้มแจ่มใสตอ่กนัและเข้าใจกนั 
11. ข้าพเจ้าให้ความส าคญัตอ่สมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้เวลาแหง่ความสขุร่วมกนัให้มากที่สดุ เช่น กินข้าว ไป
ท าบญุ ท ากิจกรรมในบ้านร่วมกนั 
12. ข้าพเจ้าแสดงน า้ใจตอ่เพื่อนบ้าน หรือบคุคลที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย 
โดยการทกัทาย ไตถ่าม แบง่ปันอาหารหรือสิง่ของ หรือปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามคีวามทกุข์หรือประสบปัญหาตา่ง 

3.57 
 

3.33 
 

3.67 
 
 

3.50 
 

3.77 
 

3.73 
 
 

3.80 
 
 

3.47 
 

3.67 
 

3.63 
 

3.47 
 
 

3.47 
 

0.82 
 

0.88 
 

0.84 
 
 

0.94 
 

0.90 
 

0.58 
 
 

0.85 
 
 

0.82 
 

0.88 
 

1.10 
 

0.78 
 
 

1.00 

3.90 
 

3.73 
 

4.10 
 
 

3.90 
 

3.97 
 

3.90 
 
 

4.13 
 
 

3.90 
 

4.00 
 

4.03 
 

3.83 
 
 

3.93 
 
 

0.71 
 

0.94 
 

0.61 
 
 

0.92 
 

0.77 
 

0.55 
 
 

0.68 
 
 

0.66 
 

0.70 
 

0.89 
 

0.70 
 
 

0.74 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
13. ข้าพเจ้ามีสิง่ยดึเหน่ียวประจ าใจ เช่น ศาสนา ค าสอนของ
ศาสดา 
14. ข้าพเจ้าดแูลสขุภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงเพื่อให้
สามารถน าพาตนเองไปถึงเปา้หมายทีว่างไว้ 
15. แม้จะเกษียณจากงานหรือไมไ่ด้ประกอบอาชีพแล้วแตข้่าพเจ้า
ก็ท ากิจกรรมเพื่อสงัคม /กิจกรรมเพื่อสว่นรวมตามโอกาส  
16. แม้ข้าพเจ้าเคยท าผิดพลาดบ้างในอดีต แตข้่าพเจ้าก็ได้น า
ข้อผิดพลาดเหลา่นัน้มาคิดเป็นบทเรียนอนัมีคา่ของชีวติ 
17. ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าภาคภมูิใจและสามารถเลา่
ให้ลกูหลานฟังเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจแก่พวกเขาได้ตอ่ไป 
18. ข้าพเจ้าอยูก่บัความจริงที่ข้าพเจ้าเป็น ไมอ่ยูก่บัความฝัน หรือ
ความหวงัอนัเลือ่นลอย เช่น การถกูหวยการถกูลอ็ตเตอร่ี 

3.50 
 

3.47 
 

3.47 
 

3.40 
 

3.03 
 

3.57 

1.00 
 

1.11 
 

0.94 
 

1.07 
 

1.07 
 

1.04 

3.73 
 

3.77 
 

4.03 
 

3.77 
 

3.70 
 

3.70 

0.90 
 

1.01 
 

0.67 
 

0.97 
 

0.92 
 

1.06 

 
จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ข้าพเจ้าน าข้อมูลหรือสิ่งดีและเป็นประโยชน์ใช้กับตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.85 ล าดบัตอ่มา คือ ข้าพเจ้าตรวจตรา ดแูลของใช้ เคร่ืองใช้ตา่งๆ ในบ้านให้อยู่
ในสภาพท่ีเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 และแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่ข้าพเจ้าก็พบว่าในแต่ละวันท่ีผ่านไปนัน้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้พบเห็นสิ่งดีๆ และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่เร่ือยๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามล าดบั และหลงัการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ข้าพเจ้าน าข้อมลูหรือสิ่งดีและเป็นประโยชน์ใช้กบัตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 ล าดบัต่อมา คือ หากบุตรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมท่ีข้าพเจ้าเห็นว่า
ไม่เหมาะ หรือไม่ควรท า ข้าพเจ้าก็ไม่นิ่งท่ีจะตกัเตือนให้เขาเลิกท าสิ่งนัน้ๆ  มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.10 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความ
ใกล้ชิด ยิม้แย้มแจ่มใสต่อกันและเข้าใจกัน และแม้จะเกษียณจากงานหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ
แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม/กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมตามโอกาสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.89 และ 0.67 ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งท่ี 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 
1.1 รายละเอียดโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ก าหนดการด าเนินโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ในวันท่ี 20 
สิงหาคม และ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (โปรแกรมชดุท่ี 2)  
ครัง้ท่ี 1 
09.00 – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.30 – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัแก่ผู้ เข้าร่วม และชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรม 

โปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
09.40 – 10.30 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวัดก่อนการท ากิจกรรม แบบวัดการท างานของสมอง 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง/แบบวดัสขุภาวะทางจิต 
10.30 – 10.45 น. พกัเบรค รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.10 น. เร่ิมกิจกรรม  “สติแห่งปัญญา” เพ่ือสร้างความคุ้ นเคยและละลาย 

พฤตกิรรม 
11.10 – 11.25 น. กิจกรรม  “เอาใจเราไปใส่ใจเขา” ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง 

ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม  
11.25 – 11.40 น. กิจกรรม “อกัษรซอ่นเง่ือน” ท่ีสง่เสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง 

เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล  
11.40 – 11.55 น. กิจกรรม “สปอง” ท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน 

การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง  
11.55 – 12.10 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
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ครัง้ท่ี 2 
09.00 – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.30 – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
09.40 – 09.55 น. เร่ิมกิจกรรม  “สติแห่งปัญญา” เพ่ือสร้างความคุ้ นเคยและละลาย

พฤตกิรรม 
09.55 – 10.10 น. กิจกรรม  “เอาใจเราไปใส่ใจเขา” ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง 

ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม 
10.10 – 10.25 น. พกัเบรค รับประทานอาหารวา่ง 
10.25 – 10.40 น. กิจกรรม “อักษรซ่อนเง่ือน” ท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง 

เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล 
10.40 – 10.55 น. กิจกรรม  “สปอง” ท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน 

การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง 
10.55 – 11.15 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
11.15 – 12.05 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวดัหลงัการท ากิจกรรม แบบวดัการท างานของสมอง/

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง/แบบวดัสขุภาวะทางจิต 
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1.2 องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการใน 3 องค์ประกอบ เน่ืองจากสถานท่ีเป็นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมีข้อจ ากัดหลายอย่างและไม่สามารถด าเนินการในองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมนันทนาการที่ ส่งเสริมความมีคุณค่าใน
ตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชีแ้จงเก่ียวกับโปรแกรมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
ด าเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมท่ีจดัขึน้ ซึ่งได้จดักิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าในตวัเอง ตระหนกัในคณุคา่ในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนใน
สงัคม ได้แก่ เอาใจเราไปใส่ใจเขา 2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหว
พริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล ได้แก่ อักษรซ่อนเง่ือน 3) กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความ
เป็นจริง ได้แก่ สปอง 

องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรม โดยเน้นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้น ากับผู้ เข้าร่วม และระหว่างผู้ เข้าร่วมด้วยกัน ใช้การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน  
ใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจดักิจกรรม นอกจากนีผู้้ วิจยัได้
เลือกกิจกรรมท่ีตรงตามความรู้ความสามารถเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด และได้ใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เข้าร่วมในเร่ืองต่างๆ เช่น การกระตุ้ นในผู้ เข้าร่วมมี
ความรู้สกึร่วมกบักิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม 
ผู้ วิ จัย ได้ ด า เนิ น การป ระชาสัมพั น ธ์ โป รแก รม โดยการใช้ป้ าย

ประชาสมัพนัธ์กลางแจ้งท่ีเป็นไวนิล และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นใบปลิว แจกเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทราบถึง
รายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
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1.3 น าโปรแกรมไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 
ผลการด าเนินการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสุขภาวะทางจิต

ของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ มีดงันี ้
 

ตาราง 10 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ ร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ จ านวน 30 คน 

ข้อมลูทัว่ไป ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 
1. เพศ 
            หญิง 
            ชาย 

 
24 
6 

 
80.0 
20.0 

2. อาย ุ
            60 – 69 ปี 
            70 – 79 ปี 
            80 ปีขึน้ไป 

 
12 
15 
3 

 
40.0 
50.0 
10.0 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ สูงอายุอายุท่ีเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ณ  ศูนย์บริการ  
สาธารณาสุข 22 วัดปากบ่อ เป็นเพศหญิง 24 คน ร้อยละ 80.0 เพศชาย 6 คน ร้อยละ 20.0  
จ าแนกเป็นกลุ่มอายรุะหว่าง 60 – 69 ปี จ านวน 12 คน ร้อยละ 40.0 กลุ่มอายรุะหว่าง 70 – 79 ปี 
จ านวน 15 คน ร้อยละ 50.0 และกลุม่อาย ุ80 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน ร้อยละ 10.0 
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ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ จ านวน 30 คน 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. โดยทัว่ไปฉนัรู้สกึพอใจตนเอง 
2. บอ่ยครัง้ที่ฉนัคิดวา่ตวัเองไมม่อีะไรดีเลย (-) 
3. ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกนั 
4. ฉนัสามารถท าอะไรได้ดีเหมือนๆ กบัคืนอื่น 
5. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองไมม่ีอะไรนา่ภาคภมูิใจมากนกั (-) 
6. ฉนัรู้สกึบอ่ยๆ วา่ตนเองไร้คา่ (-) 
7. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองก็มีคณุคา่อยา่งน้อยที่สดุก็เทา่ๆ กบัคนอื่น 
8. ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถให้ความนบัถือตนเองได้มากกวา่นี ้(-) 
9. โดยรวมแล้วฉนัมีแนวโน้มจะรู้สกึวา่ตนเองล้มเหลว (-) 
10. ฉนัมีความรู้สกึที่ดกีบัตนเอง 

3.60 
2.93 
3.30 
3.33 
2.80 
3.23 
3.37 
1.63 
3.10 
3.53 

0.50 
0.83 
0.70 
0.66 
0.85 
0.86 
0.49 
0.56 
0.76 
0.51 

4.00 
3.47 
3.37 
3.50 
3.13 
3.70 
3.40 
1.67 
3.67 
3.90 

0.00 
0.51 
0.85 
0.50 
0.73 
0.54 
0.50 
0.71 
0.61 
0.31 

 
จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

โดยทั่วไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.50  
ล าดับต่อมา คือ ฉันมีความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 และฉันรู้สึกว่าตนเองก็มีคุณค่าอย่างน้อยท่ีสุดก็เท่าๆ กับคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 ตามล าดบั และหลงัการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีคา่เฉล่ีย
มากท่ีสดุ คือ โดยทัว่ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.00 ล าดบัตอ่มา คือ ฉันมีความรู้สึกท่ีดีกบัตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.31 และฉันรู้สึกบ่อยๆ ว่าตนเองไร้คา่ (-) มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.54 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัการท างานของสมอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ จ านวน 30 คน 

แบบวดัการท างานของสมอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. Orientation 
2. Registration 
3. Attention 
4. Calculation 
5. Language 
6. Recall 

5.57 
2.97 
4.67 
1.27 
9.00 
0.70 

0.68 
0.18 
0.88 
0.64 
0.98 
0.95 

5.97 
3.00 
4.93 
2.03 
9.87 
1.70 

0.18 
0.00 
0.37 
0.67 
0.43 
0.79 

 
จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ  

ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 ล าดับต่อมาด้าน 
Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และด้าน Attention  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ตามล าดับ และหลังการทดลอง  
ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.43 ล าดับต่อมา  
ด้าน Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 และด้าน Attention  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.93 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.37 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัสขุภาวะทางจิต จ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
ของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ จ านวน 30 คน 

ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. ข้าพเจ้ามคีวามคดิเห็นในเร่ืองใดเร่ืองแตกตา่งจากคนอื่น 
ข้าพเจ้าก็ไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงตนเองเพื่อให้เหมือนคนอื่น 
2. ข้าพเจ้าท าบญุหรือท าดใีนแบบท่ีข้าพเจ้าคดิวา่มีเหตผุล
มากกวา่ที่จะท าตามกระแสสงัคม 
3. หากบตุรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมที่ข้าพเจ้าเห็นวา่ไม่
เหมาะ หรือไมค่วรท า ข้าพเจ้าก็ไมน่ิ่งที่จะตกัเตือนให้เขาเลกิท าสิง่
นัน้ๆ 
4. ในยามเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลอื ข้าพเจ้ามวีิธีที่จะ
เรียกร้องหรือขอความช่วยเหลอืจากผู้คนรอบข้างได้ 
5. ข้าพเจ้าตรวจตรา ดแูลของใช้ เคร่ืองใช้ตา่งๆในบ้านให้อยูใ่น
สภาพท่ีเรียบร้อย เพื่อไมใ่ห้เป็นอนัตรายตอ่การใช้งาน 
6. แม้จะอยูใ่นวยัสงูอาย ุแตข้่าพเจ้าก็พบวา่ในแตล่ะวนัท่ีผา่นไป
นัน้จ้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้พบเห็นสิง่ดีๆ และพบเห็นสิง่แปลกใหม่
เร่ือยๆ 
7. ข้าพเจ้าน าข้อมลูหรือสิง่ดีและเป็นประโยชน์ใช้กบัตนเอง  
เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพ การปอ้งกนัตนเองจากความเจ็บป่วย 
เป็นต้น 
8. ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการดแูลสขุภาพ หรือโครงการพฒันาจิต 
หรือการอบรมตา่งๆ ท่ีทางชมุชนจดัขึน้ 
9. ข้าพเจ้า ลด ละ เลกิ นิสยัเคยชินบางอยา่งที่ไมเ่กิดประโยชน์ 
หรือไร้สาระ เช่น การสบูบหุร่ี เลน่การพนนั ฯลฯ 
10. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความใกล้ชิด 
ยิม้แย้มแจ่มใสตอ่กนัและเข้าใจกนั 
11. ข้าพเจ้าให้ความส าคญัตอ่สมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้เวลาแหง่ความสขุร่วมกนัให้มากที่สดุ เช่น กินข้าว ไป
ท าบญุ ท ากิจกรรมในบ้านร่วมกนั 
12. ข้าพเจ้าแสดงน า้ใจตอ่เพื่อนบ้าน หรือบคุคลที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย 
โดยการทกัทาย ไตถ่าม แบง่ปันอาหารหรือสิง่ของ หรือปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามคีวามทกุข์หรือประสบปัญหาตา่ง 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
13. ข้าพเจ้ามีสิง่ยดึเหน่ียวประจ าใจ เช่น ศาสนา ค าสอนของ
ศาสดา 
14. ข้าพเจ้าดแูลสขุภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงเพื่อให้
สามารถน าพาตนเองไปถึงเปา้หมายทีว่างไว้ 
15. แม้จะเกษียณจากงานหรือไมไ่ด้ประกอบอาชีพแล้วแตข้่าพเจ้า
ก็ท ากิจกรรมเพื่อสงัคม /กิจกรรมเพื่อสว่นรวมตามโอกาส  
16. แม้ข้าพเจ้าเคยท าผิดพลาดบ้างในอดีต แตข้่าพเจ้าก็ได้น า
ข้อผิดพลาดเหลา่นัน้มาคิดเป็นบทเรียนอนัมีคา่ของชีวติ 
17. ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าภาคภมูิใจและสามารถเลา่
ให้ลกูหลานฟังเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจแก่พวกเขาได้ตอ่ไป 
18. ข้าพเจ้าอยูก่บัความจริงที่ข้าพเจ้าเป็น ไมอ่ยูก่บัความฝัน หรือ
ความหวงัอนัเลือ่นลอย เช่น การถกูหวยการถกูลอ็ตเตอร่ี 
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จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ข้าพเจ้าน าข้อมูลหรือสิ่งดีและเป็นประโยชน์ใช้กับตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.80 ล าดบัตอ่มา คือ ในยามเจ็บป่วยหรือต้องการความชว่ยเหลือ ข้าพเจ้ามีวิธีท่ี
จะเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ คนรอบข้างได้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 และข้าพเจ้า ลด ละ เลิก นิสัยเคยชินบางอย่างท่ีไม่เกิดประโยชน์ หรือไร้
สาระและข้าพเจ้ามีประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าภาคภูมิใจและสามารถเล่าให้ลกูหลานฟังเพ่ือเป็นแรง
บนัดาลใจแก่พวกเขาได้ต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และ 
0.89 ตามล าดบั และหลงัการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ท่ี
ข้าพเจ้าภาคภูมิใจและสามารถเล่าให้ลูกหลานฟังเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาได้ต่อไป  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ล าดบัตอ่มา คือ ข้าพเจ้า ลด ละ เลิก 
นิสัยเคยชินบางอย่างท่ีไม่เกิดประโยชน์ หรือไร้สาระ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 และข้าพเจ้าท าบุญหรือท าดีในแบบท่ีข้าพเจ้าคิดว่ามีเหตผุลมากกว่าท่ีจะ
ท าตามกระแสสงัคม ข้าพเจ้าน าข้อมูลหรือสิ่งดีและเป็นประโยชน์ใช้กับตนเอง และข้าพเจ้าและ
สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความใกล้ชิด ยิม้แย้มแจ่มใสต่อกันและเข้าใจกัน มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.30 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.65 0.60 และ 0.65 ตามล าดบั 
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การหาคุณภาพของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้งสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากการทดลองใช้ทัง้ 2 ครั้ง 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองโปรแกรม ครัง้ท่ี 1 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
และครัง้ท่ี 2 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ ซึ่งหาความแตกต่างระหว่างกันโดยสรุป 
ดงันี ้

 
ตาราง 14 แสดงความแตกตา่งระหวา่งคะแนนพฒันาการของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง  
แบบวดัการท างานของสมอง และแบบวดัสขุภาวะทางจิต โดยภาพรวมของศนูย์บริการสาธารณสขุ 
4 ดนิแดง และศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ 

แบบวดั  n คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลงั 

คะแนน
ความ 
ตา่ง 

คะแนน
เพิ่ม

สมัพทัธ์ 
1. แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง 4 ดินแดง 30 32.3 33.5 1.2 15.58 

22 วดัปากบอ่ 30 30.6 33.4 2.8 29.79 
2. แบบวดัการท างานของสมอง 4 ดินแดง 30 22.0 25.7 3.7 46.25 

22 วดัปากบอ่ 30 24.3 27.4 3.1 54.39 
3. แบบวดัสขุภาวะทางจิต 4 ดินแดง 30 63.5 70.0 6.5 24.53 

22 วดัปากบอ่ 30 60.3 75.2 14.8 49.83 

 
จากตาราง 14 แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคะแนนพัฒนาการของผู้ เข้าร่วม

โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ในศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตวัเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง 
และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น า
กิจกรรม และกลุ่มท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม โดยพบว่า ศนูย์บริการสาธารณสุขทัง้  
2 แห่ง มีคะแนนพัฒนาการของแบบวัดความมีคุณค่าในตัวเอง แบบวัดการท างานของสมอง  
แบบวดัสขุภาวะทางจิตท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรม ทัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการปรับปรุง
โดยการน าชุดโปรแกรมทัง้ 2 ชุด มาร่วมกัน เพ่ือน าไปใช้จริงในการหาประสิทธิผลของโปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายใุนระยะท่ี 3 
ตอ่ไป 
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ผลการด าเนินการวิจัย ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ผู้วิจยัน าโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สูงอายุท่ีได้พฒันามาจากระยะท่ี 2 ของการวิจยั มาหาประสิทธิผลด้วยการน าไปใช้จริง 
ซึง่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สูงอายุ
เป็นไปตามแนวคิดการตลาดบริการ (Service Marketing – 7P’s) โดยในระยะท่ี 3 ของการวิจยันี ้
สามารถท าได้จริงเพียง 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และด้านบุคลากร (People) ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม ท่ี 3 
กิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ี
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม และกลุ่มท่ี 8 
ชอ่งทางการรับทราบข้อมลู ดงัแสดงในภาพประกอบ 18 

 
3. กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง  

และการรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
6. กลุม่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
8. กลุม่ชอ่งทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 

ภาพประกอบ 18 องค์ประกอบของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุระยะท่ี 3 

Recreation Program

Product  (3)

Promotion (8)

Peple (6)
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จากภาพประกอบ 18 สามารถอธิบายองค์ประกอบทัง้ 3 ได้ คือ องค์ประกอบ 3 หมายถึง 
กลุม่กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคณุคา่ในตวัเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตนท่ีมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบ 6 หมายถึง กลุ่มลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น า
กิจกรรม และองค์ประกอบท่ี 8 กลุ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม ทัง้นีผู้้ วิจัยน าทัง้ 3 
องค์ประกอบมาร่างเป็นโปรแกรมนนัทนาการ โดยได้น าโปรแกรมชุดท่ี 1 ซึ่งจดัให้แก่ ศนูย์บริการ
สาธารณสุข 4 ดินแดง และน าโปรแกรมชดุท่ี 2 ซึ่งจดัให้แก่ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบ่อ 
มารวมกนัเป็น 1 โปรแกรม เน่ืองจากทัง้ 2 ชุดโปรแกรมนี ้สามาถช่วยเสริมสร้างความมีคณุค่าใน
ตวัเอง เสริมสร้างการท างานของสมอง และเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตให้แก่ของผู้สงูอายไุด้ โดยจะ
เห็นได้จากคะแนนพัฒนาการท่ีเพิ่มขึน้ภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ 

การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในระยะท่ี 3 

ส าหรับการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ  
ทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ผู้ วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก  
ระยะท่ี  2 มาใช้ เพ่ื อหาประสิท ธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ื อ เส ริมส ร้างสุขภาวะ  
ทางจิตของผู้สงูอายใุนศูนย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 
โดยการน าไปใช้จริงซึง่ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดงัแสดงในภาพประกอบ 19 

 

ภาพประกอบ 19 แสดงองค์ประกอบทัง้ 3 กลุม่ ของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุระยะท่ี 3 

Recreation Program

Product

3. กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมความมีคณุคา่ในตวัเอง 
ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน
ที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ

Promotion 8. กลุม่ช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม

Peple 6. กลุม่ลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม
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รายละเอียดโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
ก าหนดการด าเนินโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศนูย์บริการสาธารณสุข 48 นาควชัระอทุิศ ในวนัท่ี 6 
13 20 และ 27 กนัยายน พ.ศ.2562 (โปรแกรมชดุท่ี 1 และโปรแกรมชดุท่ี 2)  
ครัง้ท่ี 1 และ 3 (โปรแกรมชดุท่ี 1)  

09.00 – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.30 – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัแก่ผู้ เข้าร่วม และชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรม 

โปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
09.40 – 10.30 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวดัก่อนการท ากิจกรรม แบบวดัการท างานของสมอง/

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง/แบบวดัสขุภาวะทางจิต 
10.30 – 10.45 น. พกัเบรค รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.10 น. เร่ิมกิจกรรม  “สติแห่งปัญญา” เพ่ือสร้างความคุ้ นเคยและละลาย

พฤตกิรรม 
11.10 – 11.25 น. กิจกรรม  “เอาใจเราไปใส่ใจเขา” ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง 

ตระหนกัคณุคา่ในตวัเองชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม  
11.25 – 11.40 น. กิจกรรม “อกัษรซอ่นเง่ือน” ท่ีสง่เสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง 

เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล  
11.40 – 11.55 น. กิจกรรม “สปอง” ท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน 

การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง  
11.55 – 12.10 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
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ครัง้ท่ี 2 และ 4 (โปรแกรมชดุท่ี 2) 
09.00 – 09.30 น. ผู้ เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.30 – 09.40 น. แนะน าตวัผู้วิจยัชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
09.40 – 09.55 น. เร่ิมกิจกรรม “ยินดีท่ีได้รู้จกั” เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและละลายพฤตกิรรม 
09.55 – 10.10 น. กิจกรรม “ตัวฉันอยู่ในนี ”้ ท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง ตระหนัก

คณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม 
10.10 – 10.25 น. พกัเบรค รับประทานอาหารวา่ง 
10.25 – 10.40 น. กิจกรรม “พวกเดียวกัน” ท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมองเพิ่ม

ไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล 
10.40 – 10.55 น. กิจกรรม  “ค าสั่งพระราชา” ท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้ 

อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความ
เป็นจริง 

10.55 – 11.20 น. ผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมสรุปประโยชน์และคณุคา่ท่ีได้จากทัง้ 4 กิจกรรม 
11.20 – 12.10 น. ผู้ เข้าร่วมท าแบบวดัหลังการท ากิจกรรม แบบวัดการท างานของสมอง/ 

แบบวดัความมีคุณค่าในตวัเอง/แบบวดัสุขภาวะทางจิต /แบบวดัความ
คาดหวงัและความพงึพอใจ 
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องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทศิ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการใน 3 องค์ประกอบ เน่ืองจากสถานท่ีเป็นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมีข้อจ ากัดหลายอย่างและไม่สามารถด าเนินการในองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมนันทนาการที่ ส่งเสริมความมีคุณค่าใน
ตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชีแ้จงเก่ียวกับโปรแกรมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
ด าเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมท่ีจดัขึน้ ซึ่งได้จดักิจกรรม
ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าในตวัเอง ตระหนกัในคณุคา่ในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนใน
สงัคม ได้แก่ กิจกรรมตวัฉันอยู่ในนี ้และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา  2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตผุล ได้แก่ กิจกรรม
พวกเดียวกนั และกิจกรรมอกัษรซอ่นเง่ือน 3) กิจกรรมท่ีสง่เสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์
ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ได้แก่ ค าสัง่ของราชา และ
กิจกรรมสปอง 

องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้น ากิจกรรม 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรม โดยเน้นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้น ากับผู้ เข้าร่วม และระหว่างผู้ เข้าร่วมด้วยกัน ใช้การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน  
ใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจดักิจกรรม นอกจากนีผู้้ วิจยัได้
เลือกกิจกรรมท่ีตรงตามความรู้ความสามารถเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด และได้ใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เข้าร่วมในเร่ืองต่างๆ เช่น การกระตุ้ นในผู้ เข้าร่วมมี
ความรู้สกึร่วมกบักิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม 
ผู้ วิ จัย ได้ ด า เนิ น การป ระชาสัมพั น ธ์ โป รแก รม โดยการใช้ป้ าย

ประชาสมัพนัธ์กลางแจ้งท่ีเป็นไวนิล และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นใบปลิว แจกเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทราบถึง
รายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาค
วัชระอุทศิ 

ผลการด าเนินการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ มีดงันี ้

 
ตาราง 15 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ ร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 
 จ านวน 30 คน 

ข้อมลูทัว่ไป ความถ่ี )คน(  ร้อยละ 
1. เพศ 
            หญิง 
            ชาย 

 
25 
5 

 
83.3 
16.7 

2. อาย ุ
            60 – 69 ปี 
            70 – 79 ปี 
            80 ปีขึน้ไป 

 
10 
17 
3 

 
33.3 
56.7 
10.0 

 
จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นวา่ ผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุ

ภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณาสุข 48  
นาควัชระอุทิศ เป็นเพศหญิง 25 คน ร้อยละ 83.3 เพศชาย 5 คน ร้อยละ 16.7 จ าแนกเป็นกลุ่ม
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 33.3 กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 56.7 และกลุม่อาย ุ80 ปีขึน้ไป จ านวน 10 คน ร้อยละ 10.0 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. โดยทัว่ไปฉนัรู้สกึพอใจตนเอง 
2. บอ่ยครัง้ที่ฉนัคิดวา่ตวัเองไมม่อีะไรดีเลย 
3. ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกนั 
4. ฉนัสามารถท าอะไรได้ดีเหมือนๆ กบัคืนอื่น 
5. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองไมม่ีอะไรนา่ภาคภมูิใจมากนกั 
6. ฉนัรู้สกึบอ่ยๆ วา่ตนเองไร้คา่ 
7. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองก็มีคณุคา่อยา่งน้อยที่สดุก็เทา่ๆ กบัคนอื่น 
8. ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถให้ความนบัถือตนเองได้มากกวา่นี ้
9. โดยรวมแล้วฉนัมีแนวโน้มจะรู้สกึวา่ตนเองล้มเหลว 
10. ฉนัมีความรู้สกึที่ดกีบัตนเอง 

3.33 
2.90 
3.13 
3.17 
3.03 
3.03 
3.27 
2.00 
3.00 
3.43 

0.60 
0.55 
0.57 
0.46 
0.67 
0.77 
0.45 
0.64 
0.87 
0.50 

3.97 
3.27 
3.67 
3.63 
3.33 
3.57 
3.07 
2.07 
3.83 
3.70 

0.18 
0.58 
0.48 
0.49 
0.48 
0.57 
0.45 
0.25 
0.38 
0.47 

 
จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  

ฉันมีความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.50  
ล าดบัต่อมา คือ โดยทั่วไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 และฉันรู้สึกว่าตนเองก็มีคุณค่าอย่างน้อยท่ีสุดก็เท่าๆ กับคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 ตามล าดบั และหลงัการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีคา่เฉล่ีย
มากท่ีสดุ คือ โดยทัว่ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.18 ล าดบัต่อมา คือ โดยรวมแล้วฉันมีแนวโน้มจะรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และฉันมีความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง โดยภาพรวม ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง N  SD t p-value 
1. ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 

30 
30 

30.3 
33.9 

3.74 
1.94 

6.744* .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 17 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบแบบวัดความมีคุณค่าในตวัเอง โดย
ภาพรวม ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัการท างานของสมอง โดยจ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

แบบวดัการท างานของสมอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. Orientation 
2. Registration 
3. Attention 
4. Calculation 
5. Language 
6. Recall 

5.73 
2.97 
3.83 
1.73 
9.13 
0.57 

0.58 
0.18 
1.02 
1.68 
1.71 
0.57 

5.80 
2.97 
4.60 
1.93 
9.80 
1.83 

0.40 
0.18 
0.68 
0.58 
0.40 
0.79 

 
จากตาราง 18 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ  

ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.71 ล าดับต่อมา 
ด้าน Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 และด้าน Attention  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 ตามล าดับ และหลังการทดลอง  
ด้าน Language มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.40 ล าดับต่อมา  
ด้าน Orientation มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 และด้าน Attention  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.60 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.68 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบแบบวดัการท างานของสมอง โดยภาพรวม ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

แบบวดัการท างานของสมอง N  SD t p-value 
1. ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 

30 
30 

23.9 
27.1 

2.22 
1.62 

.10.016* .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง  19 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบแบบวัดการท างานของสมอง  
โดยภาพรวม ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05  
 
ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ียของแบบวดัสขุภาวะทางจิต จ าแนกเป็นรายข้อ ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
1. ข้าพเจ้ามคีวามคดิเห็นในเร่ืองใดเร่ืองแตกตา่งจากคนอื่น 
ข้าพเจ้าก็ไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงตนเองเพื่อให้เหมือนคนอื่น 
2. ข้าพเจ้าท าบญุหรือท าดใีนแบบท่ีข้าพเจ้าคดิวา่มีเหตผุล
มากกวา่ที่จะท าตามกระแสสงัคม 
3. หากบตุรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมที่ข้าพเจ้าเห็นวา่ไม่
เหมาะ หรือไมค่วรท า ข้าพเจ้าก็ไมน่ิ่งที่จะตกัเตือนให้เขาเลกิท าสิง่
นัน้ๆ 
4. ในยามเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลอื ข้าพเจ้ามีวิธีที่จะ
เรียกร้องหรือขอความช่วยเหลอืจากผู้คนรอบข้างได้ 
5. ข้าพเจ้าตรวจตรา ดแูลของใช้ เคร่ืองใช้ตา่งๆในบ้านให้อยูใ่น
สภาพท่ีเรียบร้อย เพื่อไมใ่ห้เป็นอนัตรายตอ่การใช้งาน 
6. แม้จะอยูใ่นวยัสงูอาย ุแตข้่าพเจ้าก็พบวา่ในแตล่ะวนัท่ีผา่นไป
นัน้จ้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้พบเห็นสิง่ดีๆ และพบเห็นสิง่แปลกใหม่
เร่ือยๆ 
7. ข้าพเจ้าน าข้อมลูหรือสิง่ดีและเป็นประโยชน์ใช้กบัตนเอง  
เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพ การปอ้งกนัตนเองจากความเจ็บป่วย 
เป็นต้น 

3.43 
 

3.33 
 

3.77 
 
 

3.40 
 

3.63 
 

3.70 
 
 

3.40 
 
 

1.07 
 

0.88 
 

1.14 
 
 

1.07 
 

1.07 
 

0.92 
 
 

1.04 
 

4.13 
 

4.27 
 

4.37 
 
 

4.33 
 

4.17 
 

4.30 
 
 

4.40 

0.82 
 

0.79 
 

0.72 
 
 

0.92 
 

0.83 
 

0.75 
 
 

0.77 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
ข้อค าถาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 SD  SD 
8. ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการดแูลสขุภาพ หรือโครงการพฒันาจิต 
หรือการอบรมตา่งๆ ท่ีทางชมุชนจดัขึน้ 
9. ข้าพเจ้า ลด ละ เลกิ นิสยัเคยชินบางอยา่งที่ไมเ่กิดประโยชน์ 
หรือไร้สาระ เช่น การสบูบหุร่ี เลน่การพนนั ฯลฯ 
10. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความใกล้ชิด 
ยิม้แย้มแจ่มใสตอ่กนัและเข้าใจกนั 
11. ข้าพเจ้าให้ความส าคญัตอ่สมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้เวลาแหง่ความสขุร่วมกนัให้มากที่สดุ เช่น กินข้าว ไป
ท าบญุ ท ากิจกรรมในบ้านร่วมกนั 
12. ข้าพเจ้าแสดงน า้ใจตอ่เพื่อนบ้าน หรือบคุคลที่ข้าพเจ้าคุ้นเคย 
โดยการทกัทาย ไตถ่าม แบง่ปันอาหารหรือสิง่ของ หรือปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามคีวามทกุข์หรือประสบปัญหาตา่ง 
13. ข้าพเจ้ามีสิง่ยดึเหน่ียวประจ าใจ เช่น ศาสนา ค าสอนของ
ศาสดา 
14. ข้าพเจ้าดแูลสขุภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงเพื่อให้
สามารถน าพาตนเองไปถึงเปา้หมายทีว่างไว้ 
15. แม้จะเกษียณจากงานหรือไมไ่ด้ประกอบอาชีพแล้วแต่
ข้าพเจ้าก็ท ากิจกรรมเพื่อสงัคม /กิจกรรมเพื่อสว่นรวมตามโอกาส  
16. แม้ข้าพเจ้าเคยท าผิดพลาดบ้างในอดีต แตข้่าพเจ้าก็ได้น า
ข้อผิดพลาดเหลา่นัน้มาคิดเป็นบทเรียนอนัมีคา่ของชีวติ 
17. ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าภาคภมูิใจและสามารถเลา่
ให้ลกูหลานฟังเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจแก่พวกเขาได้ตอ่ไป 
18. ข้าพเจ้าอยูก่บัความจริงที่ข้าพเจ้าเป็น ไมอ่ยูก่บัความฝัน หรือ
ความหวงัอนัเลือ่นลอย เช่น การถกูหวยการถกูลอ็ตเตอร่ี 

3.37 
 

3.30 
 

3.50 
 

3.30 
 
 

3.50 
 
 

3.30 
 

3.43 
 

3.17 
 

3.50 
 

3.40 
 

3.40 
 

0.96 
 

1.09 
 

0.94 
 

1.02 
 
 

0.86 
 
 

1.06 
 

1.00 
 

1.05 
 

0.94 
 

1.13 
 

0.93 

4.20 
 

4.30 
 

4.50 
 

4.30 
 
 

4.20 
 
 

4.27 
 

4.23 
 

4.23 
 

4.17 
 

4.37 
 

4.23 

0.85 
 

0.84 
 

0.73 
 

0.75 
 
 

0.71 
 
 

0.69 
 

0.96 
 

0.86 
 

0.70 
 

0.67 
 

0.82 

 
จากตาราง 20 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ หาก

บตุรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เหมาะ หรือไม่ควรท า ข้าพเจ้าก็ไม่นิ่งท่ีจะ
ตกัเตือนให้เขาเลิกท าสิ่งนัน้ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 ล าดบั
ต่อมา คือ แม้จะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่ข้าพเจ้าก็พบว่าในแต่ละวันท่ีผ่านไปนัน้จ้าพเจ้าได้เรียนรู้  
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ได้พบเห็นสิ่งดีๆ และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่เร่ือยๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 และข้าพเจ้าตรวจตรา ดแูลของใช้ เคร่ืองใช้ต่างๆในบ้านให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
เพ่ือไม่ให้เป็นอนัตรายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 
ตามล าดับ และหลังการทดลอง ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้าพเจ้าและสมาชิกใน
ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความใกล้ชิด ยิม้แย้มแจ่มใสต่อกันและเข้าใจกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 ล าดบัตอ่มา คือ ข้าพเจ้าน าข้อมลูหรือสิ่งดีและเป็นประโยชน์
ใช้กับตนเอง หากบุตรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เหมาะ หรือไม่ควรท า 
ข้าพเจ้าก็ไม่นิ่งท่ีจะตกัเตือนให้เขาเลิกท าสิ่งนัน้ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.77 และหากบตุรหลานของข้าพเจ้าท าพฤติกรรมท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เหมาะ หรือไม่ควรท า 
ข้าพเจ้าก็ไม่นิ่งท่ีจะตกัเตือนให้เขาเลิกท าสิ่งนัน้ๆ และข้าพเจ้ามีประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าภาคภูมิใจ
และสามารถเล่าให้ลูกหลานฟังเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจแก่พวกเขาได้ต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.72 และ 0.67 ตามล าดบั 
 
ตาราง 21  แสดงผลการเปรียบเทียบแบบวดัสขุภาวะทางจิต โดยภาพรวม ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 

แบบวดัสขุภาวะทางจิต N  SD t p-value 
1. ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 

30 
30 

61.8 
77.0 

9.66 
9.05 

7.926* .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 21 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบแบบวดัสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวม 
ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  
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ตาราง 22 แสดงข้อมลูระดบัความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจตอ่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 
48 นาควชัระอทุิศ จ านวน 30 คน 
โปแกรมนนัทนาการ
เพื่อเสริมสร้าง 

สขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริม

สขุภาพผู้สงูอาย ุ

n 

ระดบั 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

ผลตา่งของ 
ความคาดหวงั

และ 
ความพงึพอใจ x̅ SD ระดบั x̅ SD ระดบั 

องค์ประกอบ 3 
กลุม่กิจกรรมที่สง่เสริม
ความภาคภมูใิจใน
ตนเอง ชะลอความ
เสือ่มทางสมอง และ
การรู้อารมณ์ตน ท่ีมี
การด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบ 

30 2.58 0.53 มาก 3.61 0.28 มากที่สดุ 0.89 

องค์ประกอบ 6 
กลุม่ลกัษณะที ่
พงึประสงค์ของผู้น า
กิจกรรม 

30 2.68 0.68 มาก 3.66 0.46 มากที่สดุ 0.98 

องค์ประกอบ 8 
กลุม่ช่องทางการ
รับทราบข้อมลูกิจกรรม 

30 2.47 0.73 น้อย 3.60 0.55 มากที่สดุ 1.13 

รวม 30 2.58 0.60 มาก 3.57 0.41 มากที่สดุ  

 
จากตาราง 22 ผลของการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อโปรแกรม

นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ณ 
ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามกลุ่มของ
โปรแกรม องค์ประกอบท่ีมีความคาดหวังมากท่ีสดุ คือ องค์ประกอบ 6 กลุ่มลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้น ากิจกรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.68 รองลงมา คือ องค์ประกอบ 3 กลุ่มกลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการ



  161 

อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.58 และองค์ประกอบ 8 กลุ่มช่องทางการรับทราบข้อมูล
กิจกรรม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.47 ตามล าดบั 

ด้านความพึงพอใจต่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า องค์ประกอบท่ีมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบ 6 กลุ่มลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น ากิจกรรม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.66 ซึ่งมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวงัเท่ากบั 0.98 รองลงมา คือ องค์ประกอบ 8 
กลุ่มช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60 ซึ่งมีความพึงพอใจมากกว่าความ
คาดหวงัเท่ากับ 1.13 และองค์ประกอบ 3 กลุ่มกลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.47 ซึง่มีความพงึพอใจมากกวา่ความคาดหวงัเทา่กบั 0.89 ตามล าดบั 

จากการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจต่อโปรแกรมนนัทนาการ
เพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายขุองแตล่ะองค์ประกอบ
ตามรายละเอียดของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุด้วยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการปฏิบตัิงาน (IPA Grid) 
ของ Martilla and James (1978) ซึง่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในภาพประกอบ 20 
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หมายเหต ุ Quardrant 1 หมายถึง  เพง่ความสนใจ (Concentrate Here) 
  Quardrant 2 หมายถึง  ท าดีแล้ว รักษาเอาไว้ (Keep up with good 

work) 
  Quardrant 3 หมายถึง  ล าดบัความส าคญัต ่า (Low Priority) 
  Quardrant 4 หมายถึง  มีโอกาสล้มเลิก (Possible Overkill) 

ภาพประกอบ 20 แสดงข้อมลูระดบัความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจตอ่โปรแกรม
นนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพทางจิตของผู้สงูอายท่ีุในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ 

ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 

จากภาพประกอบ 20 ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบว่า ระดบัความคาดหวังและ
ระดบัความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์
ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายอุยู่ในระดบัซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ทัง้นีผ้ลการวิจยัพบว่า คะแนนความ
คาดหวงัและความพึงพอใจในแตล่ะด้านมีความใกล้เคียงกัน โดยองค์ประกอบท่ีมีความคาดหวงั
และความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบ 6 กลุ่มลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น ากิจกรรม  
ส่วนองค์ประกอบท่ี มีความคาดหวังและความพึงพอใจน้อย ท่ีสุด  คือ องค์ประกอบ 8  
กลุม่ชอ่งทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้ วิจัยมี

ความมุ่งหมายเพ่ือพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ วิจยัได้ด าเนินการศึกษาตามขัน้ตอนของการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ระยะท่ี 3 หาประสิทธิผลของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้ สูงอายุ ท่ี เข้ามาใช้บ ริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สู งอายุ  ผู้ วิจัยสรุปผลการวิจัยตาม 
ความมุง่หมายของการวิจยัได้ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุและแนวทาง
ความต้องการของผู้สงูอายุท่ีเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ให้แก่ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในศนูย์บริการสาธารณสุข จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 16 ลุมพิ นี  17 ประชานิ เวศน์  19 วงศ์สว่าง 22 วัดปากบ่อ  
25 ห้วยขวาง 28 กรุงธนบุรี 29 ช่วง นุชเนตร 40 บางแค 41 คลองเตย 48 นาควัชระอุทิศ และ  
50 บงึกุ่ม ของกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นทัง้ผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ  ซึ่งมีความรู้เก่ียวกับ
นันทนาการระดับปานกลาง มีความคิดเห็นว่านันทนาการนัน้ มีความจ าเป็น มากท่ีสุด  
โดยมีสิ่งจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ คือ ต้องการเสริมสร้างสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและ
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จิตใจ ทัง้นีกิ้จกรรมนันทนาการท่ีเคยเข้าร่วม ได้แก่ เกมและกีฬา ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการส่วนใหญ่นัน้ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะเลือกสถานท่ีในการท ากิจกรรมนนัทนาการท่ีใกล้
บ้าน โดยได้รับทราบข้อมูลในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากการบอกเล่า/  
การแนะน าของญาติ/ เพ่ือนป็นส่วนใหญ่ และจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
การเดนิทางด้วยตนเอง ใช้รถประจ าทาง/ รถยนต์สว่นตวั/ จกัรยานยนต์/ จกัรยาน/ รถรับจ้าง 

2. ความต้องการของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

2.1 ความต้องการกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ของผู้ สูงอายุ โดยให้
ความส าคญักับกลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย ให้สามารถเคล่ือนไหวปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัได้เป็นอย่างดี กลุม่กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสขุ สนกุสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน กลุ่มกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นการ
ชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล และกลุ่ม
กิจกรรมท่ีเน้นความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ตามความเป็นจริง  

2.2 ความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุเห็นว่าผู้ ให้บริการควรให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือถ้าหากมีการคิด
คา่ใช้จ่าย ผู้ ให้บริการควรคิดราคาบริการในราคาย่อมเยา ซึ่งอาจคิดค่าบริการในระบบเหมาจ่าย 
รายครัง้ รายสปัดาห์ และรายเดือน 

2.3 ความต้องการด้านโอกาสในการรับบริการด้านนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุให้ความส าคญัในเร่ืองของสถานท่ีเข้าถึงสะดวก สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย
และปลอดภัย สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือการสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ สถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวาง 
สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม และสถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างท่ี
เพียงพอ 

2.4 ความต้องการด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้บริการด้านนนัทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่
ข้อมูลการให้บริการในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ส่ือสงัคมออนไลน์ ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือวิทย/ุ โทรทศัน์ และเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
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2.5 ความต้องการด้านบุคลากรท่ีให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยสิ่งท่ีให้ความส าคญั ได้แก่ การท่ีผู้ ให้บริการมีความสภุาพ มีมารยาท มีความเป็นมิตรกบับคุคล
ทัว่ไป มีความรู้ความสามารถในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรม
ตา่งๆ มีจิตใจรักบริการ มีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดั
ให้บริการ มีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมท่ีให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้
จิตวิทยาในการน ากิจกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีวัยท่ี
เหมาะสม และควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นสว่นหนึง่ของผู้ให้บริการ 

2.6 ความต้องการด้านกระบวนการในการให้บริการด้านนนัทนาการส าหรับ
ผู้สงูอาย ุโดยสิ่งท่ีผู้สงูอายใุห้ความส าคญักบัการสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนกุสนานในการท า
กิจกรรม มีการแจ้งให้ทราบถึงคณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรม มีการสร้างความพร้อมแก่ผู้ รับบริการ
ก่อนท ากิจกรรม มีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ เข้าใช้บริการ มีการสรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเม่ือสิน้สดุเวลาการท ากิจกรรม และมี
การสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรมโดยใช้ส่ือประกอบเพ่ือให้เกิดความชดัเจน 

2.7 ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการ
ด้านนนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ โดยผู้สงูอายเุห็นว่า ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสว่าง
เพียงพอ มีการระบายอากาศท่ีดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถ
ท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของผู้ รับบริการ มีการ
จดัเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ภายในห้องให้เป็นระเบียบ มีสถานท่ีจอดยานพาหนะให้แก่ผู้ รับบริการ มีการ
จดับริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุเฉิน และควรมีอาคารท่ีมีลกัษณะ รูปลกัษณ์และ
สีสนัสวยงาม 

 
ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ

ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ในการวิจัยระยท่ี 2 นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดสอบ ณ 
ศนูย์บริการสาธารณสขุ จ านวน 2 แหง่ ได้แก่ 1) ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง ในวนัท่ี 21 และ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ 2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ในวันท่ี 20 และ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ท่ีได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component 
Analysis) ใช้การหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ (Varimax) โดยผู้ วิจยัได้ค่า Factor loading จากระยะท่ี 
1 มาร่างเป็นโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
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สุขภาพผู้ สูงอายุ เพ่ือทดสอบโปรแกรม จ านวน 3 องค์ประกอบ จากทัง้หมด 9 องค์ประกอบ 
เน่ืองจากสถานท่ีเป็นสถานประกอบการณ์ของรัฐบาล จึงมีข้อจ ากัดหลายอย่างและไม่สามารถ
ด าเนินการในองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้ โดยมีการด าเนินการ ดงันี ้

1. ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดนิแดง 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง 

ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมตัง้แต่การลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม มี
กระบวนการในการชีแ้จงเก่ียวกบัโปรแกรมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ ด าเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการ
ในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมท่ีจัดขึน้ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม ได้แก่ กิจกรรมตวัฉันอยู่ในนี ้2) 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมี
เหตผุล ได้แก่ กิจกรรมพวกเดียวกัน 3) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน 
การควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ได้แก่ ค าสัง่ของราชา 

องค์ประกอบท่ี 6 ลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
จดักิจกรรม โดยเน้นการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น ากบัผู้ เข้าร่วม และระหวา่งผู้ เข้าร่วมด้วยกนั 
ใช้การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมใน
ช่วงแรกของการจัดกิจกรรม นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เลือกกิจกรรมท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สงูสดุ และได้ใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เข้าร่วมใน
เร่ืองตา่งๆ เชน่ การกระตุ้นในผู้ เข้าร่วมมีความรู้สกึร่วมกบักิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์โปรแกรมโดยการใช้ป้ายประชาสมัพนัธ์กลางแจ้งท่ีเป็นไวนิล และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็น
ใบปลิว แจกเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทราบถึงรายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 

2. ศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความ

เส่ือมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผู้วิจยัได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการ
ชีแ้จงเก่ียวกบัโปรแกรมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ ด าเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรม
ในโปรแกรมท่ีจัดขึน้ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนักใน
คณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม ได้แก่ เอาใจเราไปใส่ใจเขา 2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมการชะลอ
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ความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคดิอย่างมีเหตผุล ได้แก่ อกัษรซอ่นเง่ือน 
3) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์  การยอมรับสิ่ง
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ได้แก่ สปอง 

องค์ประกอบท่ี 6 ลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
จดักิจกรรม โดยเน้นการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น ากบัผู้ เข้าร่วม และระหวา่งผู้ เข้าร่วมด้วยกนั 
ใช้การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมใน
ช่วงแรกของการจัดกิจกรรม นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เลือกกิจกรรมท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์สงูสดุ และได้ใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงผู้ เข้าร่วมใน
เร่ืองตา่งๆ เชน่ การกระตุ้นในผู้ เข้าร่วมมีความรู้สกึร่วมกบักิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์โปรแกรมโดยการใช้ป้ายประชาสมัพนัธ์กลางแจ้งท่ีเป็นไวนิล และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็น
ใบปลิว แจกเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทราบถึงรายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรมท่ีจดัขึน้ 

จากการด าเนินการตามองค์ประกอบดังกล่าวในศูนย์บริการสาธารณะสุขทัง้  
2 แห่ง ได้แก่ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 ดินแดง และศนูย์บริการสาธารณสขุ 22 วดัปากบอ่ พบว่า 
ศนูย์บริการสาธารณสขุทัง้ 2 แห่ง มีคะแนนพฒันาการของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง แบบวดั
การท างานของสมอง แบบวดัสุขภาวะทางจิตท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรม ดัง้นัน้
โปรแกรมทัง้ 2 ชดุ นีส้ามารถน าไปใช้เป็นโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายไุด้จริง 

 
ระยะท่ี 3 ผลการหาประสิทธิผลของโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทาง

จิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ โดยผู้ วิจัยน าร่างโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายท่ีุได้พฒันามาจากระยะท่ี 2  
มาหาประสิทธิผลด้วยการน าไปใช้ ซึ่งโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายเุป็นไปตามแนวคิดการตลาดบริการ (Service Marketing 
– 7Ps) โดยผู้วิจยัได้น าไปใช้จริงท่ีศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ ในวนัท่ี 6 13 20 และ 
27 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริม
ความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตน ท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม และกลุ่มท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมูล
กิจกรรม 
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3.1 ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมของแบบวดัทัง้ 3 แบบวดั คือ แบบวดัความมี
คณุค่าในตวัเอง แบบวดัการท างานของสมอง และแบบวดัสุขภาวะทางจิต พบว่า ภายหลังการ
ทดลอง ผู้ สูงอายุมีคะแนนในด้านความมีคุณค่าในตัวเอง ด้านการท างานของสมอง และด้าน  
สขุภาวะทางจิตท่ีดีขึน้ 

3.2 ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า ระดบัความคาดหวงัและระดบัความ
พึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดบัซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ซึ่งผลการวิจยัพบว่า คะแนนความคาดหวงั
และความพึงพอใจในแต่ละด้านมีความใกล้เคียงกัน โดยองค์ประกอบท่ี มีความคาดหวังและ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบ 6 กลุ่มลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น ากิจกรรม  
ส่วนองค์ประกอบท่ีมีความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบ 8 กลุ่มช่อง
ทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม 

 
อภปิรายผล 

1. ผลจากการศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมนนัทนาการของผู้สูงอายุและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอายใุนระยะท่ี 1 โดยการน าแนวคดิสว่นประสมการตลาดบริการ (Service Marketing) 
ของฟิลิปป์ คอทเลอร์ (Kotler, 2006) ซึง่สว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย 
7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) สอดคล้องกับ จิระชัย หม่ืนฤทธ์ิ (2561) ท่ีใช้แนวคิดส่วน
ประสมการตลาดบริการเพ่ือศกึษาความต้องการและเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันา
โปรแกรมในขัน้ตอนต่อไป ผู้ วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) เพ่ือลดขนาดเมตริกซ์ของตัวแปรให้เล็กลง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle component analysis) ใช้การหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ (Varimax) โดยได้ก าหนดค่า 
Factor loading ของปั จจัยว่ าจะ ต้องมี ค่ าสู งกว่า  0.6 (Gliem J.A and Gliem R.R., 2003) 
สอดคล้องกับ จิรชัย หม่ืนฤทธ์ิ (2561) ซึ่งได้ใช้ค่า Factor loading ของปัจจัยท่ีมีค่าสูงกว่า 0.6  
มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของความต้องการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อค าถามท่ีใช้สามารถวดัตวั
แปรได้อย่างเหมาะสม จึงจะยอมรับได้ว่ามีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและตวัแปรใดท่ีกระจาย
ออกจากกลุ่มหรือไม่สามารถแปลความหมายได้จะถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ จากการ
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ด าเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าวข้างต้น สามารถจัดกลุ่มความต้องการของผู้ สูงอายุท่ีเข้ามาใช้
บริการในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่
ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายไุด้ทัง้หมด 9 กลุ่ม คือ 1) การบริการท่ีมีคณุภาพ 2) ความ
สมบูรณ์ของการให้บริการ 3) กิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าในตวัเอง ชะลอความ
เส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  4) วิธีการช าระเงิน 5) 
ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 6) ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น า
กิจกรรม 7) กิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข  8) ช่องทางการรับทราบข้อมูล
กิจกรรม และ 9) ลักษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี โดยสามารถอภิปรายผลในแต่ละกลุ่มดังนี ้ 
กลุ่มท่ี 1 การบริการท่ีมีคณุภาพ ถือได้ว่าเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีเป็นตวักระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สงูอายุในหน่วยงานท่ีจดัให้บริการด้านนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายุ โดยเช่ือว่าคณุภาพการบริการ
นัน้ขึน้อยู่กับช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้เม่ือได้ได้รับการบริการจริงผู้ ใช้บริการ 
กล่าวคือถ้าผู้ ใช้บริการได้รับการบริการจริงดีกวา่หรือเท่ากบัความคาดหวงั จึงจะถือว่าบริการนัน้มี
คุณภาพ (Parasuraman A. and  Zeithaml V., 1985) กลุ่มท่ี 2 ความสมบูรณ์ของการให้บริการ 
ถือได้ว่าเป็นสิ่งดงึดดูผู้ รับบริการได้เป็นอย่างดี เพราะเม่ือพวกเขาเหล่านัน้ได้รับการบริการท่ีดีและ
ตรงความต้องการก็จะส่งผลให้ผู้ ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีก สอดคล้องกับ ชนะดา วีระพันธ์ 
(2555) ท่ีกลา่วว่า การให้บริการประชาชนท่ีดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบรูณ์ซึง่จะท า
ให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าใน
ตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับ กรมสขุภาพจิต (2556) โดยกล่าวไว้ในคูมื่อความสขุ 5 มิติ ของผู้สงูอายวุ่า มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเสริมพฤติกรรมดีทางด้านสขุภาพ ความรู้สกึทางบวกและการสร้างก าลงัใจให้
ผู้สงูอายเุพ่ือมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตดี ซึ่ง 3 มิติในการสร้างความสขุ 5 มิติ ท่ีได้กล่าวไว้ก็คือ 
ด้านสุขสง่า (Integrity) เน้นกิจกรรมท่ีเน้นความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม เป็น
ต้น ด้านสุขสว่าง (Cognition) เน้นกิจกรรมท่ีชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ และ
ความจ า เป็นต้น และด้านสุขสงบ (Peacefulness) เน้นกิจกรรมในการรู้อารมณ์ตน ควบคุม
อารมณ์ เป็นต้น กลุ่มท่ี 4 วิธีการช าระเงิน โดยมีวิธีการช าระเงินในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่หลายวิธี 
ดงันัน้ควรขึน้อยู่กบัความสมคัรใจว่าผู้ เข้าร่าวมต้องการช าระแบบใด เช่น รายครัง้ รายสปัดาห์ ราย
โปรแกรม หรือแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้สงูอายุซึ่งจะเป็นอีก
ส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมให้ผู้ สูงอายุสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการได้อย่างมีความสุข 
ทัง้นีก้ารก าหนดอตัราคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ควรคิดแตใ่นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นให้มีความ
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เหมาะสมกบักิจกรรม มีราคายอ่มเยา และเหมาะสมกบัผู้สงูอายดุ้วย (สถานบนัวิจยัสงัคม, 2557) 
กลุม่ท่ี 5 ความพร้อมของสถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ถือได้วา่เป็นอีกปัจจยัหนึง่ซึ่ง
เป็นสิ่งดึงดดูความสนใจให้แก่ผู้ เข้ามาใช้บริการ ดงันัน้ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานมีสถานท่ี อปุกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความพร้อม เพียงพอและมีความสะอาดเรียบร้อยก็จะะส่งผลให้ผู้
เข้ามาใช้บริการอยากเข้ามาใช้บริการ สอดคล้องกบั ส านกันนัทนาการ (2561) ท่ีให้ค าแนะน าไว้ว่า 
ควรมีการบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการให้
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือให้การบริการนัน้มีคณุภาพ กลุ่ม ท่ี 6 ลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้น ากิจกรรม ถือเป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึง่ท่ีจะสง่เสริมให้การบริการเป็นมืออาชีพและเป็น
ท่ีนา่สนใจแก่ผู้ เข้าร่วม เพราะสามารถท าให้กิจกรรมเกิดความนา่สนใจและมีคณุคา่ ท าให้ผู้ เข้าร่วม
เกิดความสนกุสนานไปพร้อมๆ กบัผู้น ากิจกรรม โดย กรมพลศกึษา (2557) ได้กลา่วถึงคณุสมบตัิท่ี
พึงปรารถนาของผู้ น านันทนาการแต่ละบุคคลซึ่งจะไปเป็นผู้ น านันทนาการเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่างๆ ไว้ว่าควรมีลักษณะดังนี ้1) มีสุขภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ  
2) มีอารมณ์สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ 3) มีความรู้และความสามารถในด้านการใช้จิตวิทยา 4) มี
ความรู้ทางด้านทกัษะของกิจกรรมนนัทนาการ 5) มีทศันคติท่ีดีและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 6) มี
ความเฉลียวฉลาดและปฎิภาณไหวพริบดี 7) มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย 8) มีความสามารถท่ี
จะศกึษาเรียนรู้และตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว 9) มีความรู้ทัว่ไปดี 10) ทนัตอ่เหตกุารณ์และทนัสมยั
อยูเ่สมอ 11) เป็นผู้ ท่ีสภุาพ เป็นมิตรกบัคนทัว่ไป มีความเมตตา รู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 12) เป็นผู้ ท่ี
มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้ 13) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างดีและถกูต้องเหมาะสม และ 14) สามารถปรับตนเองให้เข้ากบัทกุสถานการณ์ได้ดี
และทุกโอกาส ในส่วนของช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรมนัน้ หน่วยงานท่ีให้บริการด้าน
นนัทนาการควรมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถรับทราบ
ข้อมลูข่าวสารในการจดักิจกรรมได้อย่างทัว่ถึง กลุ่มท่ี 7 กิจกรรมท่ีสง่เสริมสมรรถภาพร่างกายและ
ความสขุ สอดคล้องกบั กรมสขุภาพจิต (2556) โดยกล่าวไว้ในคูมื่อความสขุ 5 มิติ ของผู้สงูอายวุ่า 
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเสริมพฤติกรรมดีทางด้านสุขภาพ ความรู้สึกทางบวกและการสร้าง
ก าลงัใจให้ผู้สงูอายเุพ่ือให้มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตดี ซึ่ง 2 มิติในการสร้างความสขุ 5 มิติ ท่ีได้
กล่าวไว้ก็คือ ด้านสุขสบาย (Health) เน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
คล่องแคล่ว เป็นต้น ด้านสุขสนุก (Recreation) เน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข จิตใจสด
ช่ืนแจม่ใส เป็นต้น กลุ่มท่ี 8 ช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม จะเห็นได้วา่ การเผยแพร่ น าเสนอ
หรือการกระจายข่าวสารส าหรับการประชาสัมพันธ์ จ า เป็นต้องใช้ส่ือกลางในการถ่ายทอดให้
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กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไปเกิดการรับรู้ เข้าใจ ช่ืนชอบและเกิดการสนบัสนุน โดยส่ือกลาง
ของการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด (Marketing public relations: MPR) ท่ีผู้ ให้บริการจะ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการติดต่อส่ือสารเพ่ือเผยแพร่และท าการประชาสัมพันธ์นัน้ มีอยู่
หลากหลายประเภท ได้แก่ 1) ส่ือโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง 2) ส่ือหนงัสือพิมพ์ 3) ส่ือวารสาร
และนิตยสาร 4) แผ่นพบั ใบปลิวและใบแทรก 5) การออกร้านจดักิจกรรมในงานแสดงต่างๆ และ 
6) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Kotler P. and Keller K.L, 2008) ดงันัน้หากเลือกใช้ช่องทางประชาสมัพนัธ์
ท่ีเหมาะสมจะสามารถท าให้เกิดการรับทราบข้อมูลกิจกรรมท่ีทัว่ถึงและตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการ และกลุ่มท่ี 9 ลกัษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคญัอีกเช่นกนัท่ีจะช่วย
ดึงดูดความสนใจของผู้ รับบริการ  ถ้าหากสถานท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีบรรยากาศดี  
และเอือ้อ านวยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเป็นทางให้เลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้ รับบริการ 
สอดคล้องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ท่ีกล่าวว่า สถานท่ี (Place) ท่ีมีการจดัเตรียมให้มีความ
คล่องตวัในการบริการแก่ผู้ รับบริการ เช่น มีความสะอาด กว้างขวาง ท่ีนัง่เพียงพอ และบรรยากาศ
ท่ีดีจะแรงจงูใจซึง่ท าให้ผู้ รับบริการกล้าตดัสินใจซือ้บริการได้เร็วขึน้  

 
2. การสร้างและพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ

ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายท่ีุผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะส าหรับผู้สงูอายท่ีุ
เข้ามาใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของศูนย์บริการ
สาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากได้ผ่านกระบวนการในการศึกษาความ
ต้องการในระยะท่ี 1 ของการวิจยั ซึ่งสามารถจดักลุ่มความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ทัง้หมด 9 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 การบริการท่ีมีคณุภาพ กลุ่มท่ี 2 
ความสมบูรณ์ของการให้บริการ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอ
ความเส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กลุ่มท่ี 4  วิธีการ
ช าระเงิน กลุ่มท่ี 5 ความพร้อมของสถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มท่ี 6 ลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม กลุ่มท่ี 7 กิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสขุ กลุ่มท่ี 
8 ช่องทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม และกลุ่มท่ี 9 ลกัษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี แตเ่น่ืองจาก
สถานท่ีนัน้เป็นสถานประกอบการณ์ของรัฐจึงท าให้มีข้อจ ากัดหลายอย่างในการจัดโปรแกรม  
ซึ่งผู้ วิจัยสามารถน าองค์ประกอบได้เพียง 3 องค์ประกอบ คือ กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการท่ี
ส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเอง ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตนท่ีมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ กลุ่มท่ี 6 ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ น ากิจกรรม และกลุ่มท่ี  8 ช่อง
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ทางการรับทราบข้อมลูกิจกรรม มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุโดยผู้วิจยัได้น าแนวคิดการออกแบบ
โปรแกรมนันทนาการ APIE (Austin, 2004) และ Six Element of Situated Activity System ของ
โรสแมน และชแลทเทอร์ (Rossman and Schlatter. 2011: 33 – 44) มาใช้ในการออกแบบ
โปรแกรม ซึ่งแนวคิดนีส้ามารถเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมเข้าร่วมโปรแกรมซึ่งตรงกับองค์ประกอบ
พืน้ฐาน 6 ประการ คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ( Interaction People) การจัดสถานท่ีทาง
กายภาพ (The Physical Setting) อปุกรณ์ในการใช้เวลาวา่ง (Leisure Object) กฎเกณฑ์ (Rules)  
มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) และการเคล่ือนไหว (Animation) สอดคล้องกับ ศักดิภัทร์  
เฉลิมพฒุิพงศ์ (2556) ท่ีใช้หลกัการนีเ้ป็นกรอบในการออกแบบและสร้างโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้ค านึงความเหมาะสม 
ข้อจ ากัด และความต้องการของผู้ สูงอายุเป็นส าคัญ โดยได้น าองค์ประกอบทัง้ 3 มาสร้างเป็น
โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ดงันี ้

1. องค์ประกอบท่ี 3 คือ กลุ่มกิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความมีคณุค่าในตวัเอง 
ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรับ รู้อารมณ์ตนท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
โดยองค์ประกอบนีจ้ะกล่าวถึงเร่ืองของกิจกรรมเป็นหลัก ผู้ วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมโดยค านึง
องค์ประกอบดงักลา่วรวมถึงได้น าทฤษฎีนนัทนาการท่ีกลา่ววา่ คนเราจ าเป็นต้องมีการพกัผ่อนและ
กระท ากิจกรรมอันเป็นการเสาะแสวงหาความร่ืนเริงบนัเทิงใจซึ่งเป็นทางออกหนึ่งในการสนอง
ความต้องการตามธรรมชาติ (เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั, 2556) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
โปรแกรมครัง้นีด้้วย นอกจากนีผู้้วิจยัได้ออกแบบโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทาง
จิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ 3 ประเภท ได้แก่ 
กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬาและการละเล่น กิจกรรมนันทนาการภาษาและวรรณกรรม  
และกิจกรรมนนัทนาการกลุม่สมัพนัธ์ มนษุยสมัพนัธ์ มาเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมของทัง้  
2 ชุด โปรแกรม โดยโปรแกรมท่ี 1 น าไปทดลองใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง  
และโปรแกรมท่ี 2 น าไปทดลองใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 22  วัดปากบ่อ ซึ่งทัง้สองชุด
โปรแกรมนีแ้ม้จะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดของเกม แต่ส าหรับวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
นัน้มีความเหมือนกันคือเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านกิจกรรมนนัทนาการ คือ กลุ่มกิจกรรม
นันทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตน  
โดยผู้ วิจยัได้แบ่งกิจกรรมของแต่ละโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้1) กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
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และลายลายพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมยินดีท่ีได้รู้จัก และกิจกรรมสติแห่งปัญญา เพ่ือเป็นการ
ละลายพฤติกรรมและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สงูอายกุ่อนเร่ิมกิจกรรมหลกั สอดคล้องกบั 
เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั (2556) ซึง่กลา่วไว้ว่า กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์นัน้มีประโยชน์เพ่ือช่วยในการ
สร้างความคุ้นเคยและสนิทสนมในกลุ่มสมาชิก ส่งเสริมให้บุคคลกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก ส่งเสริมให้รู้จักการท างานร่วมกัน รู้จักลักษณะของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้รู้จักการท างานร่วมกันในลักษณะเป็นทีมงาน เป็นต้น  
2) กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าในตวัเอง ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม ได้แก่ 
กิจกรรมตวัฉันอยู่ในนี ้และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา ซึ่งทัง้  2 กิจกรรมนีจ้ะเน้นให้ผู้สงูอายุเล่า
ประสบการณ์ท่ีภาคภูมิใจในอดีตท่ีผ่านมา รวมถึงการเสนอความคดิเห็นในการชว่ยเหลือผู้ อ่ืนและ
สังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ สูงอายุนัน้ เกิดความภาคภูมิ ใจในตัวเอง ยัง รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า  
และยงัสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีไปช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคมได้ สอดคล้องกบั สอดคล้องกบั สิรีนาฏ  
ตรีรินทร์ และคณะ (2560) ท่ีสรุปผลการวิจยัไว้ว่า โปรแกรมการระลึกความหลงันัน้สามารถเพิ่ม
ความมีคุณค่าในตัวเองได้  3) กิจกรรมส่งเสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ 
ความจ า การมีสต ิการคิดอยา่งมีเหตผุล ได้แก่ กิจกรรมพวกเดียวกนั และกิจกรรมอกัษรซ่อนเง่ือน 
โดยกิจกรรมคูนี่จ้ะเน้นในเร่ืองของการให้ผู้สงูอายฝึุกความจ า ฝึกกระบวนการคิด และใช้สติในการ
จดจ าภาพต่างๆ เพ่ือเรียงล าดับให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะช่วยกระตุ้ นการท างานของสมอง 
สอดคล้องกับ จารุวรรณ ก้านศรี และคณะ (2553) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการฝึกจ าหมายเลข  
กลุ่มบัตรค าตอบ การฝึกวาดภาพรูปทรง  เรขาคณิต ส่งเสริมทักษะด้านความสนใจจดจ่อ  
ความจ า และการบริหารจดัการ 4) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การ
ควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมค าสัง่พระราชา 
และกิจกรรมสปอง ซึ่งทัง้ 2 กิจกรรมนี ้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้อารมณ์ในการเคล่ือนไหว 
หรือเหตกุารณ์ในขณะนัน้ และสามารถควบคมุอารมณ์ตนเองให้อยู่กับปัจจบุนัตามความเป็นจริง 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย สามารถเลือกเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีจะน าไปพัฒนาได้
สอดคล้องกับ จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ (2558) ได้กล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรมท่ีใช้ในการรักษา
หรือชะลอความเส่ือมทางสมองได้มี 10 ประเภท ได้แก่ เกม กายบริหาร ปาร์ตี ้ศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมท่ีท าร่วมกนัในสงัคม ดนตรี กิจกรรมการแก้ปัญหา กีฬา กิจกรรมการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
และกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบตัง้แต่เร่ิมจน
สิน้สุดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้ สูงอายุได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการ
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ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มีการอธิบายเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ สาธิตวิธีการเล่น มีการ
สรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงการประเมินผลกิจกรรม  

2. องค์ประกอบท่ี 6 กลุ่มลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น ากิจกรรม ในองค์ประกอบนี ้
ผู้ วิจัยได้ไปจัดกิจกรรมโดยใช้หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมซึ่งตรงกับความรู้
ความสามารถเฉพาะ พร้อมทัง้ใช้หลกัจิตวิทยาในการน ากิจกรรมควบคูก่นัไปตลอดระยะเวลาของ
การจดักิจกรรม ซึ่งการปฏิบตัิเช่นนีท้ าให้การด าเนินกิจกรรมนัน้มีความราบร่ืน สนุกสนาน เต็มไป
ด้วยรอยยิม้ของผู้ เข้าร่วม และก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างดียิ่ง สอดคล้องกับ เทพประสิทธ์ิ  
กลุธวชัวิชยั (2556) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของผู้น ากิจกรรมนัน้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
กิจกรรมนนัทนาการและการน ากิจกรรมเป็นอยา่งดี มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีเข้ากบับคุคลได้ทกุเพศและ
ทกุวยั รวมถึงมีจิตวิทยาดี เข้าใจธรรมชาติของมนษุย์ มีจิตส านึกหรือสญัชาตญาณในการป้องกัน
อบุตัิภยั เป็นผู้ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบในหน้าท่ี และมีความสภุาพทัง้กิริยาและวาจา ตลอดจนการ
แตง่กายถกูกาละเทศะ เป็นต้น 

3. องค์ประกอบท่ี 8 กลุ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลกิจกรรม ผู้ วิจัยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสิรม
สุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้ สูงอายุท่ีสนใจเข้าร่วมรับทราบเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ โดยใช้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์กลางแจ้ง รวมทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ใบปลิว ซึ่งเป็นช่องทางอย่างหนึ่งท่ีสามารถช่วย
ให้ผู้สงูอายไุด้รับทราบรายละเอียดของโปรแกรมได้อย่างถกูต้องและทัว่ถึง สอดคล้องกับ Kotler P. 
and Keller K.L. (2008) โดยกล่าวถึงส่ือกลางของการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด (Marketing 
public relations: MPR) ท่ีผู้ ให้บริการจะสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการติดต่อส่ือสารเพ่ือ
เผยแพร่และท าการประชาสัมพันธ์นัน้ มีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ 1) ส่ือโทรทัศน์และ
วิทยกุระจายเสียง 2) ส่ือหนงัสือพิมพ์ 3) ส่ือวารสารและนิตยสาร 4) แผ่นพบั ใบปลิวและใบแทรก 
5) การออกร้านจดักิจกรรมในงานแสดงตา่งๆ และ 6) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

จากการน าชุดโปรแกรมทัง้ 2 ชุด ไปทดลองใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4  
ดินแดง และศนูย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั พบว่า ศนูย์บริการ
สาธารณสขุทัง้ 2 แห่ง มีคะแนนพฒันาการของแบบวดัความมีคณุคา่ในตวัเอง แบบวดัการท างาน
ของสมอง แบบวดัสุขภาวะทางจิตท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรม ดัง้นัน้โปรแกรมทัง้  
2 ชุด นีส้ามารถน าไปใช้เป็นโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายไุด้จริง 
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3. การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระยะท่ี 3 ของการวิจัยนี ้ผู้ วิจยัได้น ากิจกรรมของชุด
โปรแกรมทัง้ 2 ชุด มารวมเป็นชุดเดียว เพ่ือน าไปใช้หาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายกุบัศนูย์บริการสาธารณสขุ 
48 นาควชัระอุทิศ โดยภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ท่ีดีขึน้ 
ดงันี ้

1. ด้านความมีคณุคา่ในตวัเอง โดยผู้สงูอายมีุคา่เฉล่ียของแบบวดัความมีคณุคา่
ในตวัเองท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนนัทนาการประเภท
ภาษาและวรรณกรรม (เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั, 2556) ได้แก่ กิจกรรมตวัฉนัอยู่ในนี ้และกิจกรรม
เอาใจเราไปใส่ใจเขา โดยทัง้ 2 กิจกรรมได้เน้นให้ผู้สูงอายุเล่าประสบการณ์ท่ีภาคภูมิใจในอดีตท่ี
ผ่านมา เน้นการให้ก าลังใจ รวมถึงการเสนอความคิดเห็นในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ สูงอายุนัน้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และยังส ามารถน า 
องค์ความรู้ท่ีมีไปช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคมได้  สอดคล้องกับ สิรีนาฏ ตรีรินทร์ และคณะ (2560)  
ท่ีได้สรุปผลการวิจัยเร่ือง ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อความมีคุณค่าในตนเองของ
ผู้สงูอายโุรคเรือ้รังท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลไว้ว่า โปรแกรมการระลึกความหลงันัน้สามารถเพิ่ม
ความมีคณุคา่ในตวัเองได้  

2. ด้านการท างานของสมอง โดยผู้สูงอายุมีค่าเฉล่ียของแบบวดัการท างานของ
สมองท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภท
เกมกีฬาและการละเล่น (เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย, 2556) ได้แก่ กิจกรรมพวกเดียวกันและ
กิจกรรมอักษรซ่อนเง่ือน โดยทัง้ 2 กิจกรรมได้เน้นให้ผู้ สูงอายุได้ฝึกในของความจ า เช่น จดจ า
รูปภาพต่างๆ แล้วน ามาเรียงล าดับก่อนหลังตามเง่ือนไขท่ีก าหนด รวมไปถึงให้ผู้ สูงอายุได้
กระบวนการทางสมองในการจดัหมวดหมู่ของสิ่งของให้ถกูต้อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะสามารถช่วย
ในการชะลอความเส่ือมทางสมองและช่วยให้ผู้ สูงอายุมีความจ าท่ีดีสอดคล้องกับ อรพรรณ  
แอบไธสง (2553) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมท่ีมุง่เน้นการส่งเสริมการกระตุ้นท่ีเหมาะสมกบัความบกพร่อง
ของผู้สงูอายจุะชว่ยให้ผู้สงูอายมีุการพฒันาขึน้ ด้านการปรับพฤติกรรม อารมณ์ และการท าหน้าท่ี
ของสมอง โดยกิจกรรมท่ีใช้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกระท า กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกฝน
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ด้านความจ า จะชว่ยให้ผู้สงูอายยุงัคงมีความจ าท่ีดี ชว่ยชะลอความเส่ือมทางสมองและมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีได้ ซึ่งรูปแบบลักษณะของกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยได้น ามาใช้ได้ สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต 
(2556) ท่ีใช้กิจกรรมสลับตัวอักษรเพ่ือกระตุ้ นสมองให้เกิดทักษะการคิดแก้ไขปัญหา รวมถึง
สหสมัพนัธ์ของตาและมือด้วย 

3. ด้านสุขภาวะทางจิต โดยผู้ สูงอายุมีค่าเฉล่ียของแบบวัดสุขภาวะทางจิต 
ท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬา
และการละเล่น (เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย, 2556) ได้แก่ กิจกรรมค าสั่งพระราชา และกิจกรรม 
สปอง โดยทัง้ 2 กิจกรรมได้เน้นให้ผู้สูงอายรูุ้จกัควบคมุอารมณ์ไม่ให้ต่ืนเต้นจากค าสัง่ท่ีได้รับเพ่ือ
จะได้กลบัไปน าสิ่งของมาได้อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ช่วยในเร่ืองของการฝึกสมาธิให้แน่วแน่อยูก่บัการ
แข่งขันและยอมผลการแข่งขันตามความเป็นจริง ซึ่งรูปแบบลักษณะของกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยได้
น ามาใช้ได้ สอดคล้องกบั กรมสขุภาพจิต (2556) ท่ีใช้กิจกรรมฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตจดจอ่อยูก่บั
การเคล่ือนไหวเพ่ือเป็นการฝึกสติ ซึ่งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนัน้ สอดคล้องกบั สจุริต สวุรรณชีพ 
(2554) และกรมสุขภาพจิต (2554) ซึ่งได้ให้ความหมายเก่ียวกับ สุขสงบ (Peacefulness) ไว้ว่า 
เป็นความสามารถของบคุคลในการรับรู้ – เข้าใจในความรู้สึกของตนเอง รู้จกัควบคมุอารมณ์และ
สามารถจดัการกับสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างประสิทธิภาพ สามารถผ่อนคลายให้เกิดความ
สนกุสนานกับตนเองได้ รวมทัง้มีความสามารถในการปรับตวัยอมรับสภาพสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามความ
เป็นจริง 

โดยเม่ือจ าแนกผลของกิจกรรมตามแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะทางจิตทั ง้  
6 องค์ประกอบของรีฟฟ์และคีเยส (Ryff & Keyes, 1995) ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมท่ี
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตด้านความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ได้แก่ กิจกรรมอกัษรซอ่นเง่ือน
และกิจกรรมพวกเดียวกัน กิจกรรมท่ีเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตด้านการยอมรับตนเอง (Self-
acceptance) และด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose in Life) ได้แก่ กิจกรรมตวัฉันอยู่ในนี ้
และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา กิจกรรมท่ีเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตด้านการมีสมัพนัธภาพท่ีดี
กบัผู้ อ่ืน (Positive Relations with others) ได้แก่ กิจกรรมยินดีท่ีได้รู้จกัและกิจกรรมสติแหง่ปัญญา 
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตด้านความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ 
(Environmental Mastery) ได้แก่ กิจกรรมค าสัง่พระราชาและกิจกรรมสปอง และในทกุๆ กิจกรรม
นัน้สามารถเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตด้านการมีความงอกงามในตน (Personal Growth)  
ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากกิจกรรมเหล่านีไ้ด้ส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุมีการพัฒนาตนอย่างต่อเน่ืองและ
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สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งนอกจากท่ีผู้ วิจัยได้น าทฤษฎี
นนัทนาการ (Recreation Theory) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมแล้ว ยงัได้น าทฤษฎี
การผ่อนคลายความเค รียด (Relaxation Theory) มาเสริม เพ่ื อให้ผู้ สูงอายุได้ผ่อนคลาย
ความเครียด (เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั, 2556) อีกด้วย ดงันัน้โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  
ซึง่จะส่งผลให้ผู้สงูอายมีุสขุภาวะทางจิตท่ีดีขึน้ นอกจากนีย้งัพบอีกวา่ ผู้สงูอายมีุความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และมีระดบัความพงึพอใจท่ีมากกว่าระดบัความคาดหวงั โดยใช้การ
วิเคราะห์ความส าคัญและการประเมินผล ( IPA Grid) นัน้ปรากฏว่า ตกอยู่ใน Quadrant 2 
หมายถึง ท าดีแล้ว รักษาเอาไว้ สอดคล้องกับ จิรชัย หม่ืนฤทธ์ิ (2561) ซึ่งได้ใช้การวิเคราะห์
ความส าคัญดงักล่าวเช่นกัน ในการหาประสิทธิผลของโปรแกรมท่องเท่ียวเชิงกีฬาส าหรับการ
แข่งขนัไตรกีฬาในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดีและสามารถน าไปใช้ได้จริง ด้วยเหตนีุ ้
จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่า โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายุในศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายท่ีุผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้ได้รับการยอมรับจากผู้สงูอายเุป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก ากับดแูลศนูย์บริการสาธารณสขุควรมีการปรับปรุงใน

เร่ืองตา่งๆ ซึง่ได้สะท้อนมาจากผลการวิจยั ดงันี ้
1. องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริการท่ีมีคณุภาพ ในองค์ประกอบนีผู้้ ให้บริการควร

ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะเพิ่มเตมิส าหรับผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดักิจกรรมให้แก่ผู้สงูอาย ุให้มี
ความคดิสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ มีความสภุาพ มีมารยาท ควรแจ้งให้ทราบถึงประโยชน์
ในแต่ละกิจกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สร้างบรรยากาศให้
เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม สามารถสอดแทรกความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วม 
รวมทัง้ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศท่ีดี หรือมี
เคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภยั เพ่ือส่งเสริม
การบริการท่ีมีคณุภาพขององค์กร 

2. องค์ประกอบท่ี 2 ด้านความสมบูรณ์ของการให้บริการ ในองค์ประกอบนีผู้้
ให้บริการควรมีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรม โดยใช้ส่ือประกอบเพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนยิ่งขึน้ ควรมีการจดับริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  ควรเอาใจใส่ ดูแล 
ผู้ รับบริการอย่างทัว่ถึง ควรมีบคุลากรทางแพทย์พยาบาลเป็นส่วนหนึง่ของผู้ให้บริการ ควรมีอาคาร



  178 

ท่ีลกัษณะ รูปลักษณ์ และสีสันสวยงาม ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการโดยส่ือวิทยุ/
โทรทศัน์ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ในการให้บริการขององค์กร 

3. องค์ประกอบท่ี 4 ด้านวิธีการช าระเงิน ในองค์ประกอบนีห้ากผู้ ให้บริการมี
ความจ าเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ควรคิดค่าบริการเป็นรายสัปดาห์  
คิดแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม คิดเป็นรายครัง้ หรือคิดเป็นรายเดือน ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กับความ
พร้อมของผู้ รับบริการด้วย 

4. องค์ประกอบท่ี 5 ด้านความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในองค์ประกอบนีผู้้ ให้บริการควรจดัหาพืน้ท่ีท่ีมีกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้
อยา่งเหมาะสม ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ ควรมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ส่ือ
การสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรมเพียงพอ และสถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ  
แสงสวา่งท่ีเพียงพอ เพ่ือให้การบริการนัน้มีความสมบรูณ์มากขึน้ 

5. องค์ประกอบท่ี 7 ด้านกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข  
ในองค์ประกอบนีผู้้ ให้บริการควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สามารถเคล่ือนไหว
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เป็นอย่างดี ปราศจากความอ่อนล้า และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสุข 
ความสนุกสนาน ร่ืนรมย์ สดช่ืน สร้างพลงัความมีชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์และดีงาม เพ่ือให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้ รับบริการ 

6. องค์ประกอบท่ี 9 ด้านลักษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี ในองค์ประกอบนีผู้้
ให้บริการควรจัดสถานท่ีให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และสถานท่ีควรเข้าถึงได้สะดวก 
เพ่ือชว่ยเสริมให้การบริการนัน้มีความนา่สนใจยิ่งขึน้     
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ในการจดัโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนัน้ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกองค์ประกอบเน่ืองจากข้อจ ากัดของ
สถานประกอบการณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึง่ผู้วิจยัไมส่ามารถปรับเปล่ียน โดยองค์ประกอบท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ คือ 1) กลุ่มท่ี 1 การให้บริการท่ีมีคณุภาพ 2) กลุ่มท่ี 2 ความสมบูรณ์ของ
การให้บริการ 3) กลุ่มท่ี 4 วิธีการช าระเงิน 4) กลุ่มท่ี 5 ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 5) กลุ่มท่ี 7 กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสขุ และ 6) 
กลุม่ท่ี 9 ลกัษณะท่ีเหมาะสมของสถานท่ี 
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2. ผู้ สูงอายุมีความต้องการด้านโอกาสในการรับบริการด้านนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญัเร่ืองความสะอาด ความเรียบร้อย และความ
ปลอดภยัของสถานท่ีเป็นส าคญั 

3. ผู้สงูอายมีุความต้องการด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้านนนัทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด โดยให้ความส าคัญเร่ืองของการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นส าคญั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรน าโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในครัง้นี ้ไปใช้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ สูงอายุในชนบท
และในเมืองวา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

2. ควรน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปด าเนินการท าวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือถอดบทเรียนของ
การท าโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงูอาย ุ

3. ควรน าโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายนีุ ้ไปทดลองใช้ในเร่ืองของการสร้างรายได้ให้กบัสถานดูแลผู้สงูอายเุอกชน
หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Atchley, C. R. (1999). Continuity and adaptation in Aging: Creating Positive  
Experiences. Maryland: The Johns Hopkins University press. 

Austin, D.R. (2004). Introduction to Therapeutic Recreation: IL: Sagamore Publishing. 
Butler, Jodie. (2007). Psychological acceptance and quality of life in the elderly.  

Quality of Life Research, 16(4): 607 – 615.   
David, C., Karla, A.H., & Beth, E.W. (2009). Experiences of Participation is Senior Games

 Among Older Adults. Journal of Leisure Research, 41(1): 41 – 56.  
Etzel, M. J., Walker, B. J. & Stanton, W. J. (2007). Marketing. 14th ed. Boston: 
 McGraw Hill Companies, Inc. 
Frankin, N. C. & Tate, C. A. (2009). Lifestyle and Successful Aging: An Overview.  

American Journal of Lifestyle Medicine, 3(1): 6 – 11. 
Glenn N.D. & Weaver C.N. (1981). Education’s effect on Psychological Well- Being. Public 

Opinion Quarterly, 45: 22-39. 
Gliem J.A, Gliem R.R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha 

reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research to practice 
conference in adult, continuing, and community education, Retrieved October 6, 
2010, from https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344. 

Greenfield, E.A. & Marks, N.F. (2004). Formal Volunteering as a protective factor for 
older adults’ psychological well – being. Journal of Gerontology Series B: 

  Psychological Sciences and Social Sciences, 59(5): 258 – 264. 
Kim, J.; et al. (2014). Health Benefits of Serious Involvement in Leisure Activities Among 
 Older Korean Adults. International Journal of Qualitative studies on Health and  
 Well – being. Retrieved 30 July 2015, from http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/ 
 article/view/24616.   
Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Marketing an Introduction. 9th ed. Canada: Pearson 
Kotler Philip. (2006). Marketing management. 13th ed. New Jersey: Pearson Prentice  
 Hall. 

 

https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344


  181 

 

Kotler P. & Keller K. L. (2008).  Marketing management. 13th ed. Indianapolis:  
Prentice Hall. 

Lawton M.P. (1983). Environment and other Determinants of Well – Being in Older people. 
The Gerontologist, 23(4): 349 -357. 

Onishi, Joji.; et al. (2006). Older Adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 43(2): 147 
– 155. 

Parasuraman A, Zeithaml V, Berry L. (1985). A conceptual model of service quality and  
its implications for future research. Journal of Marketing. 49(4). 41-50. 

Riley & Stanley. (2006). Pants and professionals, rather than leader-driven programs.  
Ziegler.2002 

Rossman, J.R. & Schlatter, B.E. (2011). Recreation Programming: Designing and   
Staging Leisure Experiences. 6th ed. Illinois: Sagamore Publishing LLC. 

Ruderman, M.N., Ohlott, P. J., Panzer, K. & King, S.N. (2002). Benefit of Multiple role for 
Menegerial Woman. Academy of Management Journal, 45: 369 – 386. 

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything? Or Is It? Explorations on the Meaning of 
Psychological Well – Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 
1069 – 1081. 

Ryff, C.D. & Keyes, L.M. (1995). The Structure of Psychological Well –Being revisited. 
Journal of Personality and Social Psychology, 57(6): 719 – 727. 

Rylee, A.D.; & Kevin, L. (2010). Examining Layers of Community in Leisure Contexts: 
 A Case Analysis of Older Adults in an Exercise Intervention. Journal of Leisure 
 Research, 42(2): 317 – 338. 
Sudbery, J. (2010). Human Growth and Development: An Introduction for Social  

Workers. London: Routledge. 
United Nation. (2015). World Population Ageing 2015. Department of Economic and  

Social Affairs, Population Division. New York: The United Nations.  
Vroom, V. H. (1970). Work and Motivation. New York: John Willey & son. 
 
 

 



  182 

 

 
White L.B., (2004). The Psychological Well-Being and Academic achievement of Children 

raised by Single Parents. Guidance and Counseling. The Graduate School 
University of Wisconsin 

World Health Organization. (2002). Active Ageing: A Policy Framework. 
  No communicable Disease Prevention and Health Promotion Ageing and Life  

Course. Switzerland. 
กระทรวงการพฒันาและความมัน่คงของมนษุย์. (2548). พระราชบญัญตัผิู้สงูอาย ุพ.ศ. 2546. 
 ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: เจ เอส การพิพม์. 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา. (2560). แผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติฉบบัที่ 3   พ.ศ. 
2560 – 2564. กรุงเทพฯ: ส านกัสง่เสริมและพฒันานนัทนาการ  

ส านกัพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ. 
การะเกด หตัถกิจวิไล. (2556). ผลของกิจกรรมนนัทนาการทีมี่ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอาย.ุ  

วิทยานิพนธ์ วท.ม. (นนัทนาการ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์. (2555). สขุภาวะทางจิตของผูสู้งอายไุทย BU Academic review,  

เลม่ 11. 
กฤษวรรณ หน้องมา. (2554). ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาวะทางจิต คณุภาพชีวิตในการท างาน 
 และการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ: กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหน่ึง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.  

(จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ). ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
กรมพลศกึษา. (2557). คู่มือผูน้ านนัทนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผา่นศกึษ ในพระบรมราชปูถมัภ์. 
กรมสขุภาพจิต. (2554). การพฒันาความสขุของผูสู้งอาย.ุ เอกสารประกอบการประชมุ 

กระทรวงสาธารณสขุ. วนัท่ี 6 มิถนุายน 2554.  
____________. (2556). คู่มือความสขุ 5 มิติ ส าหรับผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: โรงพิพม์ชมุนมุ 
 สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั. 
กองการพยาบาลสาธารณสขุ. (2560). ศูนย์บริการสาธารณสขุกรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก  

http://phn.bangkok.go.th/index.php. 
 
 

 

http://phn.bangkok.go.th/index.php


  183 

 

จารุวรรณ ก้านศรี และคณะ. (2561). ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการเพ่ิมความจ า 
ในผูสู้งอายทีุมี่ความจ าบกพร่องเล็กนอ้ย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ,  
27(3): 176-187.   

 จิตรา ดษุฎีเมธา และคณะ. (2558). การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการบ าบดัท่ีมีตอ่ความสขุของ
ผู้สงูอาย.ุ กรุงเทพฯ: ส านกัเลขาธิการวฒุิสภา. 

จิรชยั หม่ืนฤทธ์ิ. (2561). การพฒันาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาส าหรับการแข่งขนัไตรกีฬา 
 ในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การจดัการกีฬาและนนัทนาการ). กรุงเทพฯ: 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชนะดา วีระพนัธ์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
ชลบรีุ: มหาวิทยาลยับรูพา. 

ณฐัวฒุิ เพชรคง. (2558). ผลของโปรแกรมนนัทนาการทีมี่ต่อคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนชมรม 
ผูสู้งอายโุรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบรีุ. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.  
(การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณรงค์ วิชยัรัตน์. (2560). การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะผูน้ านนัทนาการ 
 ระดบัตน้. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว). กรุงเทพฯ:  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทินกร วงศ์ปการันย์. (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบวดัความภาคภูมิใจ 

ในตนเองของโรเซนเบิร์ก: การศึกษาในนกัศึกษาไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์ 
แหง่ประเทศไทย, 56(1): 59 – 70. 

เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั. (2556). การนนัทนาการ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั. 

นริสรา วงศ์พนารักษ์ และคณะ. (2556). ภาวะสขุภาพจิต ความหวงัและพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ดา้นสขุภาพจิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. วารสารวิจยั 
สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, เลม่ 6(1); 141 – 150. 

พรชลีุย์ นิลวิเศษ. (2550). จิตสงัคมผู้สงูอาย.ุ สืบค้นจาก  

https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_10.html. 

 

 

https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_10.html


  184 

 

 
เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2552). ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพการบริการของส านกังานบญัชี 
  ในประเทศไทย. รายงานการวิจยัทนุอดุหนนุ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
บญุชม ศรีสะอาด. (2546). การพฒันาหลกัสตูรและการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูร. กรุงเทพฯ:  

สวีุริยาสาส์น. 
ปาริชาต ิค า้ช.ู (2551). ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุม่นนัทนาการตอ่ภาวะซมึเศร้าชอง 

ผู้สงูอายใุนศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิภ์าพสงัคมผู้สงูอาย ุจงัหวดัภเูก็ต. ปริญญานิพนธ์  
ครุศาสตร์มหาบญัฑิต. ภเูก็ต: บญัฑิตมหาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต.   

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2558). เอกสารการสอนชดุวิชา หน่วยที ่1 – 7:   
พฒันาการวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย.ุ ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมฯ: มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช. 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย. (2561). สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์เดือนตลุา จ ากดั.  

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ. (2556). มโนทศัน์ใหม่ของนิยามผูสู้งอาย:ุ มมุมองเชิงจิตวิทยา  
สงัคมและสขุภาพ. นครปฐม: สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล. 

วรดน ูจีระเดชากลุ. (2551). บทบาทของกิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาว่างของผูสู้งอายใุน 
 16 จงัหวดั ภาคเหนือของประเทศไทย. ม.ป.พ. 
วชัรินทร์ เสมามอญ. (2556). การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการ  

ส าหรับผูสู้งอายใุนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง. พระนครศรีอยธุยา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

ศศธร สมุน. (2554). แนวทางการจดัการการแข่งขนักีฬาสาธิตสามคัคี. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการกีฬา. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศกัดภิทัร์ เฉลิมพฒุิพงศ์. (2556). การพฒันาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพือ่ส่งเสริมคณุภาพชีวิต  
ของผูสู้งอาย.ุ ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การกีฬา นนัทนาการ และการท่องเทีย่ว).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การตลาดบริการยคุใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
ศนูย์การเฝา้ระวงัและเตือนภยัสงัคม. (2550). รายงานการส ารวจความเสีย่งของผูสู้งอายไุทย.  

กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์. 

 



  185 

 

สถาบนัวิจยัสงัคม. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2557). รายงานความคิดเห็นจากกลุ่ม 
ประชากรชายขอบ เร่ือง วาระการพฒันาหลงัปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ:  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมทรัพย์ สขุอนนัต์ และคณะ. (2559). รายงานการวิจยัเร่ือง ความหมายในชีวิต สขุภาวะทางจิต  
 ความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครปฐม. นครปฐม:  
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร. 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2551). การตลาดบริการ. ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: ยบูีซีแอล บุ๊คส์. 
สิรีนาฏ ตรีรินทร์ และคณะ. (2560). ผลของโปรแกรมการระลกึความหลงัตอ่ความมีคณุคา่ 
  ในตนเอง ของผู้สงูอายโุรคเรือ้รังท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล. วารสารพยาบาล 
  สงขลานครินทร์ ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 2 เมษายน - มิถนุายน 2560 หน้า 106-117. 
สชุาดา รอดมงคลดี. (2550). ผลการด าเนินงานโปรแกรมสขุศึกษาเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การออกก าลงักายของผูสู้งอายตุ าบลไผ่วง อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง.  
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา). พระนครศรีอยธุยา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

สพุิชชา ชุม่ภาณี. (2551). ผลของโปรแกรมนนัทนาการที่มีต่อคณุภาพชีวิตของผูสู้งอาย.ุ  
 วิทยานิพนธ์ วท.ม. (นนัทนาการ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สรุเดช ส าราญจิตต์ และพนชักร ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม. (2554). สขุภาพผู้สงูอาย.ุ 
 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  
สวุิมล ตัง้สจัจพจน์. (2555). Proceeding การจดัการประชมุวิชาการนนัทนาการ เร่ือง การพฒันา 

โปรแกรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ส านกันนัทนาการ. (2561). ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานสถานทีอ่ปุกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการในสถาบนัการศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสารการพิมพ์ จ ากดั. 

ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย.ุ (2550) รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจยั  
การศึกษาด าเนินงานโครงการขยายผลการดูแลผูสู้งอายทีุ่บา้น. กรุงเทพฯ: มปพ. 

อรพรรณ แอบไธสง (2553). การสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการฝึกความจ าในผูสู้งอาย ุ
สมองเสือ่ม. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลกัษณ์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  188 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ 
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” 

(ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จัดท าขึน้เพ่ือศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

1. แบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถาม 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 พฤตกิรรมเก่ียวกบันนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ 

และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
สว่นท่ี 3 ความต้องการด้านนนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ 

และความคดิเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ 
สว่นท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย หรือกรอกข้อความในท่ีท่ีก าหนดไว้ ท่ีตรงกบัตวัของทา่นมาก
ท่ีสดุ 

3. ผู้วิจยัจงึใคร่ขอความกรุณาจากทา่นในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้อา่น
แบบสอบถามอย่างละเอียดและตอบให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง  

ทัง้นีข้้อมูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าไปใช้ในการศึกษา
เท่านัน้ ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถาม 
และขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้

 
นางสาวศศธร  สมุน 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 



  189 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

 

1.  เพศ  
 1) หญิง   
 2) ชาย  
 

2.  อาย ุ
 1) 60 – 64 ปี    
 2) 65 – 69 ปี  
 3) 70 – 74 ปี    
 4) 75 – 79 ปี     
 5) 80 ปีขึน้ไป 
 6) อ่ืนๆ...............   
 

3.  การศกึษา 
 1) ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
 2) ระดบัปริญญาตรี 
 3) สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

4.  อาชีพ   
 1) ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
 2) ข้าราชการบ านาญ  
 3) พนกังานบริษัทเอกชน  
 4) เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจสว่นตวั  
 5) อาชีพอิสระ 
 6) ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมด้านนันทนาการของผู้ สูงอายุท่ี เข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

หมายเหตุ ค าว่า “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย บุคคลหรือ
ชมุชนสามารถเข้าร่วมตามความสนใจ แล้วก่อให้เกิดผลในการพฒันาอารมณ์สขุ สนกุสนาน และ
สขุสงบ 

 

1. ทา่นมีสว่นเก่ียวข้องอยา่งไรกบัศนูย์สง่เสริมสุขภาพผู้สงูอาย ุ
1) เป็นผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ     
2) เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 

2. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบั “นนัทนาการ” มากน้อยเพียงใด  
1) มากท่ีสดุ 
2) มาก 
3) ปานกลาง  
4) น้อย  
5) น้อยท่ีสดุ 

 

 3. ทา่นเห็นวา่ “นนัทนาการ” มีความจ าเป็นส าหรับทา่นมากน้อยเพียงใด 
1) มากท่ีสดุ   
2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย  
5) น้อยท่ีสดุ 

 

4. สิ่งใดเป็นแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “นนัทนาการ” (ให้เลือก 3 ข้อ) 
1) ต้องการเข้าสงัคม   
2) ต้องการเสริมสร้างสขุภาพทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3) ต้องการได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์  
4) ได้รับการชกัชวนจากครอบครัว  
5) ได้รับการชกัชวนจากเพ่ือน  
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5. กิจกรรมนนัทนาการประเภทใดท่ีทา่นเคยเข้าร่วม (เลือกได้ 3 ข้อ) 

1) ศลิปหตัถกรรม    
2) เกมและกีฬา 
3) การเต้นร า/กิจกรรมเข้าจงัหวะ  
4) ละคร/ภาพยนตร์   
5) งานอดเิรก  
6) ดนตรีและการร้องเพลง 
7) กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง 
8) วรรณกรรม (อา่น เขียน พดู) 
9) กิจกรรมทางสงัคม 
10) กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตา่งๆ 
11) กิจกรรมบริการอาสาสมคัร 
 

6. คา่ใช้จา่ยของทา่นในการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการเป็นอยา่งไร  
1) ไมมี่การเสียคา่ใช้จา่ย   
2) เสียคา่ใช้จา่ยเป็นรายครัง้    
3) เสียคา่ใช้จา่ยเป็นรายสปัดาห์  
4) เสียคา่ใช้จา่ยเป็นรายเดือน 
5) เสียคา่ใช้จา่ยแบบเหมาจา่ย 

 

7. ทา่นเลือกสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมนนัทนาการอย่างไร (เลือกได้ 3 ข้อ) 
1) ใกล้บ้าน 
2) เดนิทางสะดวก 
3) มีความสะอาด  
4) มีสภาพแวดล้อมดี ร่มร่ืน 
5) มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
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8. ท่านทราบข้อมูลในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุจากช่องทางใด 
(เลือกได้ 3 ข้อ) 

1) ทราบข้อมลูด้วยตนเอง 
2) การบอกเลา่/การแนะน าของญาต/ิเพ่ือน 
3) ส่ือสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผน่พบั โปสเตอร์ 
4) ส่ือวิทย/ุโทรทศัน์  
5) เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
6) ส่ือสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม  
7) ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์กลางแจ้ง เชน่ คทัเอ้าท์ บลิบอร์ด 
 

9. ท่านเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการในลักษณะใด  
(เลือกได้ 3 ข้อ) 

1) เดนิทางด้วยตนเองใช้รถประจ าทาง/รถยนต์ส่วนตวั/จกัรยานยนต์/จกัรยาน/ 
รถรับจ้าง 

2) เดินทางร่วมกับกลุ่ม เพ่ื อนด้วยรถยนต์ /จักรยานยนต์และช่วยกัน 
ออกคา่น า้มนัเชือ้เพลิง 

3) เดนิทางร่วมกบักลุม่เพ่ือนด้วยรถประจ าทาง/รถรับจ้าง 
4) เดนิทางโดยพาหนะท่ีหนว่ยงานให้บริการจดัไว้ให้ 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการด้านนนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและความคิดเห็น
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัความส าคญัท่ีตรงกบัความต้องการ 
ของทา่นมากท่ีสดุ 

ความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ 
ที่เข้ามาใช้บริการและความคิดเหน็เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ระดับความส าคัญ 
มาก 
ที่สุด 
4 

มาก 
3 

 
น้อย 

2 

น้อย 
ที่สุด 

1 
1. ความต้องการกจิกรรมการนันทนาการ ด้านต่างๆ ของ
ผู้รับบริการ 

    

   1.1 กลุ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย ให้ สามาร
เคลื่อนไหวปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้เป็นอย่างดี เช่น ความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ความออ่นตวั ความวอ่งไวและการทรงตวั เป็นต้น 

    

   1.2 กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมความสขุ ความสนกุสนาน ร่ืนรมย์  สด
ช่ืน เช่น การเลน่กีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้าจงัหวะ ศิลปะ 
ท่องเท่ียวและงานอดิเรก เป็นต้น 

    

   1.3 กลุม่กิจกรรมท่ีสง่เสริมความภาคภูมิใจ ตระหนกัคณุคา่ใน
ตวัเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสงัคม เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ ของ
ชมุชน การมีจิตอาสาและการให้การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

    

   1.4 กลุม่กิจกรรมท่ีเน้นการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพ่ิมไหว
พริบ ความจ า การมีสติ การคิดอย่างมีเหตผุล เช่น ความจ า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยหลกัเกณฑ์ท่ีมีเหตผุล และใสใ่จ
เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  เป็นต้น 

    

   1.5 กลุม่กิจกรรมท่ีเน้นความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การ
ควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง 
เช่น การรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์และการยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ตามความเป็นจริง เป็นต้น 

    

2. ความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการด้าน
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   2.1 ผู้ให้บริการควรให้บริการโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย     

   2.2 ผู้ให้บริการควรคิดราคาบริการในราคาย่อมเยา     
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ความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ 
ที่เข้ามาใช้บริการและความคิดเหน็เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ระดับความส าคัญ 
มาก 
ที่สุด 
4 

มาก 
3 

 
น้อย 

2 

น้อย 
ที่สุด 

1 

   2.3 ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม     

   2.4 ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายครัง้     

   2.5 ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายสปัดาห์     

   2.6 ผู้ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายเดือน     

3. ความต้องการด้านโอกาสในการให้บริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   3.1 สถานท่ีเข้าถงึได้สะดวก     

   3.2 สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย และปลอดภยั     

   3.3 สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์สื่อการสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับ
ประกอบกิจกรรมเพียงพอ 

    

   3.4 สถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ 
เช่น ห้องเปลี่ยนชดุ ตู้ลอ็กเกอร์ ห้องอาบน า้ ห้องสขุา ห้องพยาบาล 
เป็นต้น 

    

   3.5 สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้
อย่างเหมาะสม 

    

   3.6 สถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสวา่งท่ีเพียงพอ     

4. ความต้องการด้านช่องทางการรับข้อมูลการให้บริการด้าน
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   4.1 ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์กลางแจ้ง เช่น คทัเอ้าท์ บิลบอร์ด เป็นต้น 

    

   4.2 ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผน่พบั โปสเตอร์ เป็นต้น 

    

   4.3 ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสื่อวิทย/ุ
โทรทศัน์ 

    

   4.4 ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน 
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ความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ 
ที่เข้ามาใช้บริการและความคิดเหน็เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ระดับความส าคัญ 
มาก 
ที่สุด 
4 

มาก 
3 

 
น้อย 

2 

น้อย 
ที่สุด 

1 
   4.5 ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสื่อสงัคม
ออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น 

    

5. ความต้องการด้านบุคลากรที่ให้บริการด้านนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   5.1 ผู้ให้บริการควรมีวยัท่ีเหมาะสม      

   5.2 ผู้ให้บริการควรมีจิตใจรักการบริการ     

   5.3 ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมท่ี
ให้บริการ 

    

   5.4 ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้างมนษุย
สมัพนัธ์ 

    

   5.5 ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการใช้จิตวิทยาใน
การน ากิจกรรม 

    

   5.6 ควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นสว่นหนึง่ของผู้ให้บริการ     

   5.7 ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการเป็นผู้น า       

   5.8 ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้จดัให้บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ เข้าร่วม 

    

   5.9 ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป      

   5.10 ผู้ให้บริการมีความสภุาพ มีมารยาท     

   5.11 ผู้ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ     

   5.12 ผู้ให้บริการควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี 

    

6. ความต้องการด้านกระบวนการในการให้บริการด้าน
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   6.1 มีการส ารวจความต้องการของผู้ เข้ามาใช้บริการ     
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ความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ 
ที่เข้ามาใช้บริการและความคิดเหน็เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ระดับความส าคัญ 
มาก 
ที่สุด 
4 

มาก 
3 

 
น้อย 

2 

น้อย 
ที่สุด 

1 
   6.2 มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ
ประกอบเพ่ือให้เกิดความชดัเจน 

    

   6.3 ผู้ให้บริการควรมีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ เช่น มีจดุลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแจ้ง
ระยะเวลาและกิจกรรม เป็นต้น  

    

   6.4 ผู้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถงึคณุประโยชน์ในแต่
ละกิจกรรม 

    

   6.5 ผู้ให้บริการควรสร้างความพร้อมแก่ผู้ รับริการก่อนท ากิจกรรม     

   6.6 ผู้ให้บริการควรเอาใจใส ่ดแูล ผู้ รับบริการอย่างทัว่ถงึ     

   6.7 ผู้ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนกุสนานในการ
ท ากิจกรรม 

    

   6.8 ผู้ให้บริการควรสรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเม่ือสิน้สดุ
เวลาการท ากิจกรรม 

    

7. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่
ให้บริการด้านนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

    

   7.1 ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสวา่งเพียงพอ มีการ
ระบายอากาศท่ีดี หรือมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ี
กว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภยั 

    

   7.2 ควรมีสถานท่ีจอดยานพาหนะให้แกผู่้ รับบริการ     

   7.3 ควรมีอาคารที่มีลกัษณะ รูปลกัษณ์ และสีสนัสวยงาม     

   7.4 ควรมีการจดัเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ภายในห้องให้เป็นระเบียบ     

   7.5 ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของ
ผู้ รับบริการ เช่น ห้องเปลี่ยนชดุ ห้องอาบน า้ ห้องสขุา เป็นต้น 

    

   7.6 ควรมีการจดับริการทางการแพทย์และพยาบาล ในกรณี
ฉกุเฉิน 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 

นางสาวศศธร สุมน 
ผู้วิจัย 
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แบบสอบถาม 
ความคาดหวังและความพงึพอใจ ของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิต  
ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 48 นาควชัระอทุิศ 

 
ระดับความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ไว้ลว่งหน้า 
ก่อนที่จะได้รับบริการโปรแกรมนนัทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายฯุ 
โดยทา่นมีความคาดหวงั มากน้อย ระดบัใด 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 
 4  เมื่อทา่นมี ความคาดหวงัวา่นา่จะได้รับมากที่สดุ 
 3  เมื่อทา่นมี ความคาดหวงัวา่นา่จะได้รับมาก 
 2  เมื่อทา่นมี ความคาดหวงัวา่นา่จะได้รับน้อย 
 1  เมื่อทา่นมี ความคาดหวงัวา่นา่จะได้รับน้อยที่สดุ 

ระดับความพึงพอใจ คือ ความรู้สกึหลงัจาก
ได้รับการบริการ โปรแกรมนนัทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายฯุ  
โดยทา่นมีความพงึพอใจ มากน้อย ระดบัใด 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 
 4  เมื่อทา่นมี ความพงึพอใจ มากที่สดุ 
 3  เมื่อทา่นมี ความพงึพอใจ มาก 
 2  เมื่อทา่นมี ความพงึพอใจ น้อย 
 1  เมื่อทา่นมี ความพงึพอใจ น้อยที่สดุ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 
 

  1. เพศ  
 1) ชาย 

    2) หญิง 
  

  2. อาย ุ  
 1) 60 – 69 ปี 

    2) 70 – 79 ปี     
    3) 80  ปีขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2  การยินยอมช าระคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
      สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

 
1. หากมีคา่ใช้จา่ยในการจดัโปรแกรมในครัง้ตอ่ไป ทา่นคิดวา่ท่านยินดีท่ีจะช าระ 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการฯ ตอ่ 1 ครัง้ ในราคา 299 บาท หรือไม่ 
 1) ช าระคา่ใช้จา่ย 

    2) ไมช่ าระ (ถ้าตอบข้อนีไ้มต้่องท าตอ่ในข้อท่ี 2) 
  

  2. ทา่นคิดว่า การช าระคา่เข้าร่วมโปรแกรมควรเป็นอยา่งไร 
 1) ช าระรายเป็นครัง้ 

        2) ช าระรายเป็นรายสปัดาห์ 
        3) ช าระรายเป็นเดือน 
       4) ช าระรายแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม 
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ส่วนที่ 3   ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจตอ่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
      สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายฯุ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัความคาดหวงัและระดบั 

    ความพงึพอใจ 
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ส่วนที่ 4  ความคดิเห็นเพิ่มเตมิตอ่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของ   
                ผู้สงูอาย ุ

ค าชีแ้จง  โปรดแสดงความคดิเห็นตามความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 
 
  1. กิจกรรมใดท่ีทา่นชอบมากท่ีสดุ 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
  2. กิจกรรมใดท่ีทา่นชอบน้อยท่ีสดุ 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
  3. ทา่นคิดว่ากิจกรรมใดท่ีท่านสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

แบบวดัสขุภาวะทางจิต 
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ภาคผนวก ค 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตนเอง 
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ภาคผนวก ง 

แบบวดัการท างานของสมอง  
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้องของแบบสอบถามการพัฒนาโปรแกรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
ค าชีแ้จง  แบบประเมินความเท่ียงตรง 
 โปรดพิจารณาว่าแบบสอบถาม ความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และสอดคล้องตาม
ความมุง่หมายของการวิจยัหรือไม ่โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง ดงันี  ้
 
  +1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  -1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความเหมาะสม   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1    +1    +1    +1    +1   5 1 
2 +1    +1    +1     0  +1   4 0.8 
3 +1    +1    +1    +1    +1   5 1 
4 +1    +1    +1    +1    +1   5 1 

 
ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมด้านนนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการใน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1   +1   +1    0  +1   4 0.8 
2  0  +1   +1   +1    0  3 0.6 
3 +1   +1   +1    0  1   4 0.8 
4 +1   +1   +1   +1    0  4 0.8 
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ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

5 +1    +1   +1   +1    0  4 0.8 
6 +1    +1   +1   +1   +1   5 1.0 
7 +1    +1   +1   +1   +1   5 1.0 
8 +1    +1   +1   +1   +1   5 1.0 
9 +1    +1   +1     0  +1   4 0.8 

 
ส่วนที่ 3 ความต้องการด้านนนัทนาการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการใน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1.1   -1 +1   +1   +1   +1    0.6 
1.2   -1 +1   +1   +1   +1    0.6 
1.3 1   +1   +1   +1     -1  0.6 
1.4 +1   +1   +1   +1     -1  0.6 
1.5 +1   +1   +1   +1     -1  0.6 
2.1 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
2.2 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
2.3 +1   +1   +1    0  +1    1.0 
2.4 +1   +1   +1   +1   +1    0.8 
2.5 +1   +1   +1   +1   +1    0.6 
2.6 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
3.1 +1   +1   +1   +1     -1  1.0 
3.2 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
3.3 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
3.4 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
3.5 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
3.6 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
4.1 +1   +1   +1   +1   +1    1.0 
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ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

4.2 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
4.3 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
4.4 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
4.5 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.1 +1   +1   +1    0   0  3 0.6 
5.2 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.3 +1   +1   +1    0  +1   4 0.8 
5.4 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.5  0  +1   +1   +1   +1   4 0.8 
5.6 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.7 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.8 +1   +1   +1    0  +1   4 0.8 
5.9 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 

5.10 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
5.11 +1   +1   +1    0  +1   4 0.8 
5.12 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
6.1 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
6.2 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
6.3  0  +1   +1    0  +1   3 0.6 
6.4 +1   +1   +1   +1  -1 +1   3 0.6 
6.5 +1   +1   +1   +1  -1 +1   3 0.6 
6.6 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
6.7 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
6.8 +1   +1   +1   +1 0  +1   4 0.8 
7.1 +1   +1   +1   +1  -1 +1   3 0.6 
7.2 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
7.3 +1   +1   +1   +1 0  +1   4 0.8 
7.4 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
7.5 +1   +1   +1   +1 0  +1   4 0.8 
7.6 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
ข้อเสนอแนะ +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
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ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้องของแบบสอบถามความคาดหวังและ 
ความพงึพอใจของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
ค าชีแ้จง  แบบประเมินความเท่ียงตรง 
 โปรดพิจารณาว่าแบบสอบถาม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั และสอดคล้องตามความมุง่หมายของการวิจยัหรือไม ่โดยได้ก าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเท่ียงตรง ดงันี ้
 
  +1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  -1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความเหมาะสม   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1    +1   +1   +1    +1    5 1.0 
2 +1    +1   +1   +1    +1   5 1.0 

 
ส่วนที่ 2 การยินยอมช าระคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1    +1    +1    +1     0  4 0.8 
2 +1    +1    +1    +1     0  4 0.8 
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ส่วนที่ 3 ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจตอ่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1.1 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.2 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.3 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.4 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.5 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.6 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.7 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.8 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.9 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 

1.10 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.11 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.12 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.13 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.14 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
1.15 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
2.1 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
2.2 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
2.3 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
3.1 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
3.2 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
3.3 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
3.4 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
3.5 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
4 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 

5.1 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
5.2 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
5.3 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
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6.1 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
6.2 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 
7 +1    +1    +1    +1    +1    5 1.0 

 
ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นเพิ่มเตมิตอ่โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
2 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
3 +1   +1   +1   +1   +1   5 1.0 
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ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้องของร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
ค าชีแ้จง  แบบประเมินความเท่ียงตรง 
 โปรดพิจารณาว่าร่างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุน
ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็น
ร่างโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพ
ผู้สงูอาย ุและสอดคล้องตามความมุง่หมายของการวิจยัหรือไม ่โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเท่ียงตรง ดงันี ้
 
  +1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม 
  -1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความเหมาะสม   
 

ข้อ
ค าถาม 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1 +1    +1    +1      -1  +1   3 0.6 
2 +1    +1    +1    +1    +1   5 1.0 
3 +1    +1    +1    +1    +1   5 1.0 
4 +1    +1    +1     0   0  3 0.6 
5 +1   +1   +1   +1    +1    5 1.0 
6 +1   +1   +1   +1    +1    5 1.0 
7 +1   +1   +1   +1    +1    5 1.0 
8 +1   +1   +1     -1  +1    3 0.6 
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ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้องของคู่มือโปรแกรมนันทนาการเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
ค าชีแ้จง  แบบประเมินความเท่ียงตรง 
 โปรดพิจารณาว่าคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการฯ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้เป็นคูมื่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุและสอดคล้องตามความมุง่หมายของการวิจยัหรือไม ่โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง ดงันี ้
 

4 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องอยา่งยิ่ง 
  3 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
  2 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความสอดคล้อง 
  1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความสอดคล้องอย่างยิ่ง 
 

ข้อ
ที ่

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ คา่ 
CVI คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                     1.0 
2                     1.0 
3                     1.0 
4                     1.0 
5                     1.0 
6                     0.8 
7                     1.0 
8                     1.0 
9                     1.0 
10                     0.8 
11                     1.0 
12                     1.0 
13                     1.0 
14                     1.0 
15                     1.0 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้บริการ 

ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ จ านวน 400 คน 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการ 

ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน 

ตัววัด Factor 

loading 

กลุ่มที่ 1 การบริการที่มีคุณภาพ 
   ผู้ ให้บริการมีความเป็นมิตรกบับคุคลทัว่ไป    
   มีการสร้างความเข้าใจ เทคนิค วิธีการท ากิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจน 
   ผู้ ให้บริการควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
   ควรมีการจดับริการทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุเฉิน 
   ให้บริการควรเอาใจใส ่ดแูล ผู้ รับบริการอย่างทัว่ถงึ 
   ผู้ ให้บริการควรมีวยัท่ีเหมาะสม 
   ผู้ ให้บริการมีความสภุาพ มีมารยาท 
   ผู้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบถงึคณุประโยชน์ในแตล่ะกิจกรรม 
   ควรมีอาคารที่มีลกัษณะ รูปลกัษณ์ และสีสนัสวยงาม 
   ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
   ผู้ ให้บริการควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนกุสนานในการท ากิจกรรม 
   ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับความต้องการของผู้ รับบริการ 
   ควรมีบคุลากรทางการแพทย์เป็นสว่นหนึง่ของผู้ให้บริการ 
   ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีได้จดัให้บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วม 
   ควรมีสภาพแวดล้อม ร่มร่ืน ร่มเย็น แสงสวา่งเพียงพอ มีการระบายอากาศท่ีดี หรือ
มีเคร่ืองปรับอากาศ มีเคร่ืองเสียง พืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถท ากิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภยั      
กลุ่มที่ 2 กจิกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเส่ือมทาง
สมอง และการรู้อารมณ์ตน 
   กลุม่กิจกรรมท่ีเน้นชะลอความเสื่อมทางสมอง เพ่ิมไหวพริบ ความจ า การมีสติ การ
คิดอย่างมีเหตผุล 
   กลุม่กิจกรรมท่ีเน้นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การ
ยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง   

 

.839 

.832 
 

.820 

.812 

.791 

.786 

.784 

.777 

.749 

.737 

.723 

.714 

.708 

.701 
 

.691 
 
 
 
 

.859 
 

.806 
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ตัววัด Factor 

loading 

   กลุ่มกิจกรรมท่ีสง่เสริมความภาคภูมิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สงัคม 
กลุ่มที่ 3 สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  
   สถานท่ีควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
   สถานท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์สือ่การสอน เคร่ืองเสียง ส าหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ 
   สถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในส าหรับผู้ รับบริการ    
   สถานท่ีควรมีระบบระบายอากาศ แสงสวา่งท่ีเพียงพอ 
   สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย และปลอดภยั 
กลุ่มที่ 4 วิธีการช าระเงนิ 
   ผู้ ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายสปัดาห์ 
   ผู้ ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายครัง้ 
   ผู้ ให้บริการควรคิดคา่บริการเป็นรายเดือน 
   ผู้ ให้บริการควรคิดคา่บริการในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม 
กลุ่มที่ 5 ลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้น ากจิกรรม 
   ผู้ให้บริการควรมีความรู้ความสามรถในการใช้จิตวิทยาในการน ากิจกรรม 
   ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
   ผู้ ให้บริการควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมท่ีให้บริการ 
กลุ่มที่ 6 ช่องทางการรับทราบข้อมูลกจิกรรม 
   ผู้ ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยป้ายโฆษณาประสาสมัพนัธ์
กลางแจ้ง 
   ผู้ให้บริการควรเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการโดยสื่อสิ่งพิมพ์ 
กลุ่มที่ 7 การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกจิกรรม 
   ผู้ให้บริการควรคิดราคาบริการในราคาย่อมเยา 
 
Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Barttlett’s Test of Sphericity                           Approx. Chi - Square 
                                                                       df 
                                                                       P – value 

.715 
 
 

.756 

.732 
 

.706 

.699 

.662 
 

.861 

.802 

.732 

.727 
 

.669 

.637 

.636 
 

.814 
 

.705 
 

.676 

 
.904 

13,486.296 
1128 
.000 
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ภาคผนวก ช 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
1. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอชัฌา วฒันบรุานนท์ อาจารย์ประจ าคณะ 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สจุิตรา สคุนธทรัพย์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณีว์ิ ขวญับญุจนัทร์ อาจารย์ประจ า 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้องขนัแก้ว อาจารย์ประจ าคณะพลศกึษา 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อไุรวรรณ ขมวฒันา  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6. อาจารย์ ดร.จฑุา ตงิศภศัทิย์   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
7. อาจารย์ ดร.สมุนรตรี นิ่มเนตพินัธ์  อาจารย์ประจ าคณะพลศกึษา 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
8. อาจารย์ ดร.จิระชยั หม่ืนฤทธ์ิ   อาจารย์ประจ า 
      มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ภาคผนวก ซ 
 

คูมื่อโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ 
ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 
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นางสาวศศธร สุมน 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าน า 

คู่มือการใช้ “โปรแกรมนันทนาการเพื่อ เส ริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ ผู้ สูงอาย ุ

ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ” นี  ้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความคุ้ นเคยและละลาย

พฤติกรรม กิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ ตระหนกัคณุคา่ในตวัเอง ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน

ในสงัคม กิจกรรมท่ีสง่เสริมการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิการคิด

อย่างมีเหตผุล   และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์  

การยอมรับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง จ านวน 8 กิจกรรม ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม 

4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 60 – 90 นาที 

โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สงูอายุ ในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพ

ผู้สูงอายุออกแบบโดยใช้ APIE (Austin, 2004) และ Six Elements of Situated Activity System 

ของโรสแมนและสแลทเทอร์ (Rossman; & Schlatter) ท่ีผู้ น าโปรแกรมจะต้องค านึงถึง คือ  

1) ให้ผู้ เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 2) การจัดสถานท่ี 3) จดัเตรียมอุปกรณ์ 4) กฎกติกาในการ

ประกอบกิจกรรม 5) ผู้น ามีความสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรม และ 6) กิจกรรมต้องให้ผู้ เข้าร่วมมี

การเคล่ือนไหว นอกจากนีย้ังใช้แบบวัดความคาดหวังและความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม

ทัง้หมดของโปรแกรม เพ่ือเป็นดชันีน ามาประเมินถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโปรแกรม 

สดุท้ายนีห้วงัเป็นอย่างยิ่งวา่ คูมื่อการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางจิตของผู้ ส ูงอาย ุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุนีค้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ น า โปรแกรม

นันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศนูย์ส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุท่ีจะ

น าไปใช้ อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาไหวพริบ ความจ า สต ิการควบคมุอารมณ์ให้แก่ผู้สงูอายใุนสงัคม 

                                                                    นางสาวศศธร   สมุน 

                                        นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 

                                                            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                                             ผู้จดัท า  

                                         พ.ศ. 2562 
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วิธีการใช้คู่มือ 

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ น านันทนาการหรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรนันทนาการ  
ทัง้ภาครัฐและเอกชนน าโปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศนูย์
สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายไุปใช้อยา่งถกูต้อง 
 
วัตถุประสงค์โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตวัเอง ช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนในสงัคม 

2. เพ่ือเสริมสร้างการชะลอความเส่ือมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจ า การมีสต ิ  
การคดิอยา่งมีเหตผุล 

3. เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในด้านการรู้อารมณ์ตน การควบคมุอารมณ์ การยอมรับ
สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความจริง 

4. เพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
 
แนวทางการใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ผู้ น านันทนาการหรือบุคคลท่ีสนใจสามารถใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้าง  
สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุนศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายโุดยด าเนินการ ดงันี ้

1. ท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏิบัติตามโปรแกรม
นันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงูอาย ุ

2. ทดลองปฏิบตัโิปรแกรมด้วยตวัเอง เพ่ือสร้างความมัน่ใจก่อนจะน าไปใช้อยา่งถกูต้อง 
3. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ ให้มีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 
4. จดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสขุภาวะ

ทางจิตให้เหมาะสมกบัประเภทของกิจกรรม เชน่ ห้องประชมุ ลานกิจกรรม เป็นต้น  
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หลักการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ 
ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1. ผู้สงูอายเุข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ 
2. การท ากิจกรรมนนัทนาการสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพฒันาความเส่ือมทางสมอง               

เพิ่มไหวพริบ ความจ าการมีสต ิการคดิอยา่งมีเหตผุล การควบคมุอารมณ์ การยอมรับ
สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความจริง 

3. การท ากิจกรรมสามรถสร้างสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายใุห้ดียิ่งขึน้ 
 
ข้อควรปฏิบัต ิ 

1. ในกิจกรรมท่ีมีการแบ่งกลุ่ม ผู้ น าควรจัดกลุ่มผู้ สูงอายุแต่ละกลุ่มให้มีลักษณะ  
ทางกาย เชน่ เพศอาย ุทกัษะในแตล่ะกิจกรรมใกล้เคียงกนั 

2. กฎกติกา เกณฑ์ ระยะเวลา อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาพร่างกายและทกัษะของผู้สงูอาย ุ

3. ระหว่างด าเนินกิจกรรม ผู้ น ากิจกรรมควรหมั่นสังเกตพฤติกรรม จดจ าเรียนรู้
พฤติกรรมของผู้ เข้าร่วมในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ผู้ น าควรมีสติและใช้
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

4. ผู้สูงอายุเป็นช่วงวยัท่ีมีเจตคติท่ีหลากหลาย ผู้น ากิจกรรมควรใช้ภาษาและค าพูดท่ีมี
ลกัษณะ   เชิญชวน ขอความร่วมมือ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่ใช้ค าพดูเชิงบงัคบั 
หรือไมส่ภุาพ 

5. ผู้ น าควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ สนับสนุน แต่จะไม่ลงมือท ากิจกรรมนัน้แทน 
เน่ืองจากผู้สงูอายจุะขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 

6. ผู้ น ากิจกรรมควรมีความสุภาพเรียบร้อย ทัง้การแต่งกาย วาจา และการกระท า  
เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่โปแกรมท่ีชว่ยเสริมสร้างสขุภาวะทางจิต 

 
ระยะเวลาในการด าเนินโปรแกรม 
 4 สปัดาห์ๆ ละ 1 ครัง้ๆ ละ 60 – 90 นาที 
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ตารางภาคผนวก 1 โปรแกรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
 

สัปดาห์ ครัง้ท่ี ล าดับ กิจกรรม เวลา 
 
1 และ 3 

 
1 

1 ยินดีท่ีรู้จกั 10 – 20 นาที 
2 ตวัฉนัอยูใ่นนี ้ 10 – 20 นาที 
3 พวกเดียวกนั 10 – 20 นาที 
4 ค าสัง่พระราชา 10 – 20 นาที 

 
2 และ 4 

 
2 

5 สตแิหง่ปัญญา 10 – 20 นาที 
6 เอาใจเราไปใสใ่จเขา 10 – 20 นาที 
7 อกัษรซอ่นเง่ือน 10 – 20 นาที 
8 สปอง 10 – 20 นาที 
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กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมยนิดีท่ีรู้จัก (สวัสดี 4 ภาษาและแม่ไก่หาคู่) 

 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมละลายพฤตกิรรม (icebreaking) และกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที 

วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้สงูอายดุ้วยกนั รวมถึงผู้น ากิจกรรมกบัผู้สงูอาย ุเสริมสร้าง

การเคล่ือนไหวรวมถึงการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 

ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. เพลงสวสัดี 

2.   ดนตรีเพลง chicken dance 

วิธีด าเนินการกิจกรรม : 

ผู้วิจยัน ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ จ านวน 2 กิจกรรม ดงันี ้

1.   กิจกรรมสวสัดี 4 ภาษา  

โดยให้ผู้ สูงอายุจับคู่กัน ร้องเพลงสวสัดี (สวสัดีแบบไทย ไทย แล้วก็ไปแบบสากล สวสัดี

ทุกๆ คน แบบสากลแล้วก็แบบไทย) จากนัน้ทักทายกันเป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น และ

องักฤษ เม่ือทกัทายเสร็จแล้วให้แตล่ะคูส่ลบักนัถามช่ือเลน่และอาหารท่ีชอบ  

สวสัดีแบบไทย     สวสัดีครับ/ สวสัดีคะ่ 

สวสัดีแบบจีน       หนีหา่ว 

สวสัดีแบบญ่ีปุ่ น   โอะฮาโย 

สวสัดีแบบองักฤษ เฮ็ลโล 

ข้อควรปฏิบัต ิ: 

 1. ผู้น ากิจกรรมไม่ควรเลือกใช้สถานท่ีท่ีมีลักษณะแคบและเล็ก เพราะกิจกรรมมีความ

เคล่ือนไหวอาจท าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ 

 2. ผู้น ากิจกรรมควรเน้นย า้กิจกรรมในเร่ืองของเพลง และการทกัทายก่อนท ากิจกรรม 
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ภาพผนวก 1 แสดงลกัษณะการเคลื่อนทีข่องผูส้งูอายใุนกจิกรรมยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั (สวสัด ี4 ภาษา) 

 หมายถงึ  ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

 หมายถงึ  ผูน้ ากจิกรรม 
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ภาพผนวกที ่2 บรรยากาศกจิกรรมสวสัด ี4 ภาษา 
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 2. กจิกรรมแม่ไก่หาคู่ โดยใหผู้้สูงอายุออกท่าทางประกอบจงัหวะเพลง chicken dance 

ทนัททีี่เพลงจบให้จบัคู่กนัพรอ้มทัง้ส่งยิม้และจบัมอืทกัทายกนัเบาๆ และท าซ ้าเมื่อเพลงเริม่วน

ใหมแ่ต่ใหม้กีารเปลีย่นคู่กนั 

ข้อควรปฏิบติั : 

 1. ผู้น ากิจกรรมควรเลือกสถานที่เป็นลานกว้าง หรอืลานกีฬาไม่ร้อนจนเกินไปเพื่อ

สะดวกต่อการออกก าลงักายและการเคลื่อนไหว 

 2. ผูน้ ากจิกรรมควรเน้นย า้ท่าทางประกอบจงัหวะก่อนเริม่ท ากจิกรรม 

 3. ผูน้ ากจิกรรมควรสงัเกตผู้เขา้ร่วมหากมกีารเคลื่อนไหวมากเกนิไป อาจส่งผลต่อการ

ควบคุมรา่งกาย เช่น อาการหน้ามอื เวยีนศรีษะ 

 

 

 

 

 

 
      หมายถงึ  ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

หมายถงึ  ผูน้ ากจิกรรม 

ภาพผนวกที ่3 แสดงลกัษณะการเคลื่อนทีข่องผูส้งูอายใุนกจิกรรมแมไ่ก่หาคู่ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพผนวกที ่4 บรรยากาศกจิกรรมประกอบจงัหวะเพลง chicken dance 

ผูส้งูอายเุขา้แถวตอนลกึ ผูส้งูอายจุบัคู่ 2 คน 
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กิจกรรมท่ี 2 

ตัวฉันอยู่ในนี ้
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมความภาคภมูิใจในตวัเอง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม :   10 – 20 นาที 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความภาคภูมิใจในอดีต  เกิดความ

ตระหนกัในคณุคา่ของตวัเอง สร้างความภาคภมูิใจในตวัเอง  
สถานที่ :   ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. กระดาษ  
2. ปากกา  
3. เก้าอี ้ 

วิธีด าเนินกิจกรรม : 
1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายแุตล่ะคนเขียนเรียงความหรือออกมาเล่าเร่ืองเก่ียวกบัเหตกุารณ์ความ

ภาคภมูิใจของตวัเองในอดีตท่ีผา่นมา  
2. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายแุตล่ะคนออกมาเล่าเร่ืองราวตามท่ีเขียนเรียงความไว้  เพ่ือให้ผู้สงูอายุ

แตล่ะคนรับฟังและร่วมกนัแสดงความคดิเห็น  
การวัดและประเมินผล : 

แบบวดัความมีคณุคา่ในตนเอง (ทินกร วงศ์ปการันย์, 2554: 59 – 70)  

ข้อควรปฏิบัต ิ: 

 1. ผู้น ากิจกรรมควรเลือกใช้สถานท่ีเป็นห้องประชมุ หรือสถานท่ีท่ีสามารถนัง่บรรยายได้ 

 2. ผู้น ากิจกรรมควรบริหารจดัการอปุกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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ภาพผนวกที ่5 ภาพใบงานตวัฉนัอยูใ่นนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที ่6 ภาพบรรยากาศผูส้งูอายเุล่าประสบการณ์ทีภ่าคภูมใิจในอดตี 

 

 

ช่ือ..............................นามสกลุ............................เพศ....................อาย.ุ........... 

        บอกเลา่เร่ืองเก่ียวกบัเหตกุารณ์ความภาคภมูิใจของตวัเองในอดีตท่ีผา่นมา 
 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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ภาพผนวกท่ี 7 ภาพแบบวดัคณุคา่ในตวัเอง 
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กิจกรรมท่ี 3 

พวกเดียวกัน 
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมการท างานของสมอง 
วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือกระตุ้นในเร่ืองของความจ า การคดิแก้ปัญหา กระตุ้นความสมัพนัธ์ระหว่างตาและมือ 
รวมทัง้สร้างความสขุ สนกุสนาน  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  10 – 20 นาที 

ส่ือและอุปกรณ์ : 
1. เก้าอี ้ 
2. บตัรภาพ  
3. ตะกร้า  

สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินการ : 

1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน  
2. ผู้วิจยัจะน าบตัรภาพซึง่จะก าหนดไว้เป็นหมวดหรือจ าพวกตา่งๆ เช่น หมวดเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน หมวดผกั และหมวดอาหาร เป็นต้น โดยแตล่ะกลุ่มจะต้องจดัเรียงภาพต่างๆ ลงตะกร้า
หรือกล่องท่ีเตรียมไว้ ให้ตรงตามหมวดหรือจ าพวกของค าเหล่านัน้กลุ่มใดสามารถจ าแนกค าได้
ถกูต้องมากท่ีสดุจะเป็นผู้ชนะ  

3. ผู้วิจยัสรุปผลการแขง่ขนั  
การวัดและประเมินผล : 

แบบวดัการท างานของสมอง (กลุม่ฟืน้ฟสูภาพสมอง ศริิราชพยาบาล, 2536: 359 – 347)

ข้อควรปฏิบัต ิ: 

 1. ผู้ น ากิจกรรมควรเลือกสถานท่ีเป็นลานกว้าง/ลานกิจกรรม เพ่ือสะดวกต่อการ

เคล่ือนไหวของผู้สงูอาย ุ

 2. ผู้น ากิจกรรมควรเน้นย า้กฎกตกิา การแยกหมวดหมูจ่ าพวกสิ่งตา่งๆ ก่อนเร่ิมกิจกรรม 

 3. ผู้น ากิจกรรมควรมีการตรวจสอบอปุกรณ์และจ านวนวา่มีความถกูต้องและพร้อมใช้งาน 

ก่อนน ากิจกรรมให้แตล่ะกลุม่ 
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ภาพผนวกท่ี 8 อปุกรณ์ของกิจกรรมพวกเดียวกนั 
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ภาพผนวกท่ี 9 ภาพแบบแบบคดักรองภาวะสมองเส่ือม 

 



  242 

กิจกรรมท่ี 4 

ค าส่ังของราชา 
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมสขุภาวะทางจิต 
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้สงูอายรูุ้อารมณ์ตนเอง ควบคมุอารมณ์ และยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความ  
เป็นจริง  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  10 – 20 นาที 
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. เก้าอี ้ 
2. ฉลากค าสัง่  

วิธีด าเนินกิจกรรม : 
1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน และให้นัง่เก้าอีเ้ป็นวงกลมในแตล่ะกลุม่  
2. ผู้วิจยัท าการจบัฉลากเพ่ือเป็นการก าหนดค าสัง่ของราชา  
3. ผู้วิจยัจะให้ผู้สงูอายแุตล่ะกลุม่ผลดักนัส่งตวัแทนออกมาครัง้ละหนึ่งคนเพ่ือมารับค าสัง่

ของราชา เช่น ราชาสัง่ว่าให้กลบัไปน าก าไรมา 1 วง ให้ผู้สูงอายุกลบัไปยงักลุ่มของตวัเองเพ่ือน า
สิ่งของมาให้ราชา หากกลุ่มใดน าสิ่งของมาให้ราชาก่อนจะได้รับคะแนนสะสมในค าสัง่นัน้ไป  และ
ท าซ า้แบบเดมิในค าสัง่ถดัไป  
การวัดและประเมินผล : 

แบบวดัสขุภาวะทางจิต (สมทรัพย์ สขุอนนัต์ และคณะ, 2559: 153 – 155) 

ข้อควรปฏิบัต ิ: 

 1. ผู้น ากิจกรรมควรเลือกสถานท่ีเป็นลานกว้าง/ลานกิจกรรม เพ่ือสะดวกตอ่การ

เคล่ือนไหวของผู้สงูอายุ 

 2. ผู้น ากิจกรรมควรเน้นย า้กฎกตกิ่อนเร่ิมกิจกรรม 

 

 
 

ภาพผนวกท่ี 10 ลกัษณะของฉลากกิจกรรมค าสัง่พระราชา 

พระราชาขอแหวน 1 วง 
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ภาพผนวกท่ี 11 ภาพแบบวดัสขุภาวะทางจิต 
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กิจกรรมท่ี 5 

สตแิห่งปัญญา 
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมละลายพฤตกิรรม (icebreaking) และกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้ สูงอายุเกิดสมาธิและเตรียมพร้อมส าหรับกิจกรรมต่อไป พร้อมทัง้ให้เกิด
ความคุ้นเคยระหวา่งผู้สงูอายดุ้วยกนั รวมถึงผู้วิจยักบัผู้สงุอายดุ้วย  
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  :  10 – 20 นาที 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. เก้าอี ้ 
2. นกหวีด  

สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
วิธีด าเนินกิจกรรม : 

1. ผลไม้แหง่สมาธิ โดยให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน พร้อมทัง้เลือกหวัหน้ากลุม่  
ตัง้ช่ือกลุม่เป็นผลไม้ 2 พยางค์ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจะทบทวนช่ือกลุม่โดยทนัทีท่ีผู้วิจยัผายมือไปทาง
กลุม่ใด ให้สมาชิกในกลุม่จบัมือกนัแล้วพดูช่ือกลุม่พร้อมทัง้ชมืูอและลง  
ข้อควรปฏิบัต ิ: 
 1. ผู้น ากิจกรรมไมค่วรเลือกใช้สถานท่ีท่ีมีลกัษณะแคบและเล็ก เพราะกิจกรรมมีความ
เคล่ือนไหวอาจท าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ 
 2. ควรเน้นย า้กิจกรรมในเร่ืองของช่ือกลุม่  
 
 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 12 ภาพบรรยากาศผู้สงูอายชุมืูอและพดูช่ือกลุม่ 
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กิจกรรมท่ี 6 

เอาใจเราไปใส่ใจเขา 
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมความภาคภมูิใจในตวัเอง 
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความภาคภูมิใจในอดีต  เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตวัเอง สร้างความภาคภูมิใจในตวัเอง พร้อมทัง้สร้างในเร่ืองของการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม และการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที  
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. กระดาษ  
2. ปากกา  
3. เก้าอี ้ 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม : 
1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน  
2. ผู้ วิจัยให้แต่กลุ่มเสนอความคิดเห็นว่าผู้ สูงอายุอยากช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใด   

ถ้าชว่ยแล้วรู้สกึภาคภมูิใจและมีคณุคา่อยา่งไร  
3. ผู้ วิจัยให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแลกเปล่ียนความภาคภูมิใจ  และคุณค่าท่ีจะได้

ชว่ยเหลือสงัคม  
4. ผู้วิจยัและผู้สงูอายรุ่วมกนัอภิปรายถึงกิจกรรมเอาใจเราไปใสใ่จเขา  

การวัดและประเมินผล : 
แบบวดัความมีคณุคา่ในตนเอง (ทินกร วงศ์ปการันย์, 2554: 59 – 70) 

ข้อควรปฏิบัต ิ: 
 1. ผู้น ากิจกรรมควรเลือกใช้สถานท่ีท่ีมีบริเวณและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี ้
เพ่ือเหมาะแก่การเขียน และน าเสนอ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้เห็นและท ากิจกรรมไปพร้อมกนั 
 2. ผู้น ากิจกรรมควรตรวจสอบอปุกรณ์ให้พอดีแก่ผู้ เข้าร่วม  
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 หมายถึง  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

หมายถึง  ผู้น ากิจกรรม 

ภาพผนวกท่ี 13 แสดงลกัษณะการน าเสนอกิจกรรมเอาใจเราไปใสใ่จเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 14 บรรยากาศกิจกรรมเอาใจเราไปใสใ่จเขา 

ดา้นหน้าส าหรบัน าเสนอ 
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ภาพผนวกท่ี 15 ภาพแบบวดัคณุคา่ในตวัเอง 
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กิจกรรมท่ี 7 

อักษรซ่อนเงื่อน 
 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมการท างานของสมอง 
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือกระตุ้นในเร่ืองของความจ า การคดิแก้ปัญหา กระตุ้นความสมัพนัธ์ระหวา่งตาและมือ 
รวมทัง้สร้างความสขุ สนกุสนาน สง่เสริมการชะลอความเส่ือมทางสมองเพิ่มไหวพริบ ความจา 
การมีสติ การคดิอย่างมีเหตผุล 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที  
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. บตัรภาพ  
2. เก้าอี ้ 
3. ท่ีตัง้บตัรภาพ  
4. ผ้าคลมุ  

วิธีด าเนินการกิจกรรม : 
1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 5 – 6 คน  
2. ผู้วิจยัแจกบตัรภาพให้แตล่ะกลุม่ จากนัน้ผู้วิจยัเรียงบตัรภาพ 4 ภาพตดิกนั ให้แตล่ะ

กลุม่จ าภายใน 5 วินาที เม่ือหมดเวลาให้ผู้สงูอายแุตล่ะกลุม่เรียงภาพตามแบบท่ีผู้วิจยัเรียงไว้ก่อน
หน้าให้ถกูต้อง กลุม่ใดเสร็จก่อนและถกูต้องท่ีสดุถือเป็นผู้ชนะ  

3. ผู้วิจยัสรุปผลการแขง่ขนั  
ขัน้สรุป : 

ผู้วิจยัและผู้สงูอายรุ่วมกนัอภิปรายถึงกิจกรรมอกัษรซ่อนเง่ือน  
การวัดและประเมินผล : 

แบบวดัการท างานของสมอง (กลุม่ฟืน้ฟสูภาพสมอง ศริิราชพยาบาล, 2536: 359 – 347) 

ข้อควรปฏิบัต ิ: 
 1. ผู้ น ากิจกรรมควรเลือกใช้สถานท่ีเป็นลานกว้าง หรือสถานท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม  
เพ่ือลดอบุตัเิหตตุอ่การเคล่ือนไหวของผู้สงูอายใุนการท ากิจกรรม 
 2. ผู้น ากิจกรรมควรตรวจสอบจ านวนอปุกรณ์ให้มีความพร้อมส าหรับการท ากิจกรรม 
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ภาคผนวกท่ี 16 บรรยากาศกิจกรรมอกัษรซอ่นเง่ือน 
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ภาพผนวกท่ี 17 ภาพแบบแบบวดัการท างานของสมอง 
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กิจกรรมท่ี 8 

 
สปอง 

 

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมสง่เสริมสขุภาวะทางจิต 

วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือสร้างความสนุกสนาน ช่วยในการผ่อนคลายความเครียด และเป็นการช่วยในการ

ฝึกฝนสมาธิ การรู้อารมณ์ตนเอง ควบคมุอารมณ์ การยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง

ให้แก่ผู้สงูอาย ุ

ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม: 10 – 20 นาที 

สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้องประชมุ มีเก้าอี ้และสถานท่ีกว้างท่ีสะดวกตอ่การท ากิจกรรม 
ส่ือและอุปกรณ์ : 

1. นกหวีด 

2. ช้อน 

3. ลกูปิงปอง 

4. ตะกร้า 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม : 

1. ผู้วิจยัให้ผู้สงูอายจุบักลุม่ๆ ละ 10 คน จ านวน 3 กลุม่ 

2. ผู้วิจยัให้แตล่ะกลุม่ยืนเป็นแถวตอนลกึและให้คนแรกของแตล่ะแถวถือช้อนไว้ 

3. เม่ือผู้ วิจยัให้สญัญาณนกหวีด คนแรกของแถวจะเดินไปตกัลูกปิงปองท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม

เพ่ือนากลบัมาใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ เม่ือใสเ่รียบร้อยแล้ว ให้สง่ช้อนตอ่ให้คนถดัไปภายในแถว 

และทาเช่นนีค้รบทุกคนในกลุ่ม  กลุ่มใดทาเสร็จก่อนและได้จานวนลูกปิงปองมากท่ีสุด  

ภายในระยะเวลา 15 นาทีจะเป็นผู้ชนะ (หากลกูปิงปองตกให้กลบัไปเร่ิมต้นใหม)่  

4. ผู้วิจยัสรุปผลการแขง่ขนั 

การวัดและประเมินผล : 

แบบวดัสขุภาวะทางจิต (สมทรัพย์ สขุอนนัต์ และคณะ, 2559: 153 – 155) 
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ข้อควรปฏิบัต ิ: 

 1. ผู้น ากิจกรรมควรเลือกใช้สถานท่ีเป็นลานกว้าง หรือสถานท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม      

เพ่ือลดอบุตัเิหตตุอ่การเคล่ือนไหวของผู้สงูอายใุนการท ากิจกรรม 

 2. ผู้น ากิจกรรมควรเน้นย า้กฎกตกิาก่อนท ากิจกรรม 

 3. ผู้น ากิจกรรมควรระมดัระวงัอบุตัเิหตใุนการเคล่ือนไหวของผู้สงูอาย ุควรมีผู้ดแูลความ

ปลอดภยัในการท ากิจกรรมครัง้นีด้้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายถึง  ผู้ เข้าร่วม 

 หมายถึง  ภาชนะใสล่กูปิงปอง 

 หมายถึง  ทิศทางการเคล่ือนไหว 

 

ภาพผนวกท่ี 18 แสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมสปอง 
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ภาพผนวกท่ี 19 อปุกรณ์กิจกรรมสปอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 20 บรรยากาศผู้สงูอายทุ ากิจกรรมสปอง 
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ภาพผนวกท่ี 21 ภาพแบบวดัสขุภาวะทางจิต 
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ภาคผนวก ฌ 
 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์เพ่ือเก็บข้อมลูวิจยั 
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ภาคผนวก ญ 
 

หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนษุย์ มหาวิทยาลยัศรีนรินทรวิโรฒ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวศศธร สมุน 
วัน เดือน ปี เกิด 6 กรกฎาคม 2530 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)   

      สาขานนัทนาการศาสตร์และการจดัการกีฬา   
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
พ.ศ. 2554   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)   
      สาขาการจดัการกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
พ.ศ. 2562   ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต   
      สาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ   
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 65/1 ซอยสวุรรณดี 1 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร   
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