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คุณภาพ 2) ความสมบูรณ์ของการให้ บริการ 3) กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมองและการรู้อารมณ์ตนที่
มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ 4) วิธีการชาระเงิน 5) ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก 6) ลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม 7) กิจกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถภาพร่างกายและความสุข 8) ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม และ 9)
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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 thirtysix 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 (x̄ = 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.

Keyword : Recreation program, Psychological well-being, Elderly, Healthy aging center

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี อันเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ รับความอนุเคราะห์เป็ นอย่าง
ดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา ศรี ศิริ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์เทพประสิทธิ์
กุลธวัชวิชัย อาจารย์ ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ได้ กรุ ณาให้ คาปรึ กษา แนะนา ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ของ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มาโดยตลอด ผู้วิจยั มีความรู้ สกึ ซาบซึ ้งเป็ นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี ้ด้ วย
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรั พย์ ประธานกรรมการสอบ
ปริ ญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา กรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ ครัง้ นี ้ที่กรุ ณาให้
คาแนะนา และแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ให้ ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนีม้ ีความสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ รวมถึงอาจารย์ ดร.
อุษากร พันธุ์วานิ ช และอาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่ มเนติพันธ์ กรรมการสอบเค้ าโครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ซึ่งได้
กรุ ณาให้ คาแนะนาตังแต่
้ กระบวนการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ที่ผ่านมา
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุป ราณี ว์ิ ขวัญ บุ ญ จัน ทร์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วิ พ งษ์ ชัย ร้ องขัน แก้ ว ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ
ขมวัฒ นา อาจารย์ ดร.จุ ฑ า ติ ง ศภั ทิ ย์ และอาจารย์ ดร.จิ ร ะชั ย หมื่ น ฤทธิ์ ที่ ไ ด้ กรุ ณ าสละเวลาเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้สูงอายุ ที่ ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมโปรแกรมกับผู้วิจัยเป็ นอย่างดี
รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์ บริ การสาธารณสุขทุกแห่งที่สละเวลาของท่านเพื่ออานวยความ
สะดวกในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ วราวุธ สุมน (บิดา) คุณ สุณี สุมน (มารดา) และครอบครั ว
ที่ ได้ อบรม สั่งสอน ให้ โอกาสทางการศึกษา สนับ สนุน ผู้วิจัย และให้ ความช่ วยเหลื อผลัก ดัน จนประสบ
ความสาเร็ จ ขอขอบคุณ คุณพูลน ้าเพชร สามเสน ที่เป็ นกาลังใจให้ เสมอมา รวมทังขอขอบพระคุ
้
ณทุกท่านที่
ได้ ช่วยเหลือในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั รู้ สกึ ซาบซึ ้งในความกรุ ณาของทุกท่านที่กล่าวมาแล้ ว และมิได้ กล่าว
ในที่นี ้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย สุดท้ ายนีค้ ุณประโยชน์ ที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอมอบ
ให้ แก่ ครู อาจารย์ ที่ ไ ด้ ให้ ความรู้ บิ ด ามารดา และคณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ซึง่ ก่อให้ เกิดปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้

ศศธร สุมน

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .......................................................................................................................ญ
สารบัญภาพ .......................................................................................................................... ฐ
บทที่ 1 บทนา......................................................................................................................... 1
ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1
คาถามการวิจยั .................................................................................................................. 5
ความมุง่ หมายของการวิจยั ................................................................................................. 5
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................... 6
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 6
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 8
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ................................................................................. 11
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการ .......................................................................... 12
1.1 ความหมายของนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง..................................................... 12
1.2 คุณลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ ................................................. 14
1.3 คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ .................................................................... 24
1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการ ......................................................... 26
1.5 กิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ ..................................................................... 32

ซ
1.6 โปรแกรมนันทนาการ ........................................................................................... 35
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ........................................... 42
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงู อายุ ............................................................................... 48
3.1 ความหมายของผู้สงู อายุ ...................................................................................... 48
3.2 เกณฑ์ในการพิจารณาการสูงอายุ ......................................................................... 50
3.3 การเปลี่ยนแปลงและปั ญหาของผู้สงู อายุ .............................................................. 54
3.4 ความคาดหวังและความต้ องการของผู้สงู อายุ ....................................................... 56
3.5 สถานการณ์ของโครงสร้ างประชากร ..................................................................... 58
3.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุ .............................................. 65
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะจิต .......................................................................... 71
4.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต ........................................................................... 71
4.2 แนวคิดเรื่ องสุขภาวะทางจิต ................................................................................. 73
5. ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ........................................................................................ 78
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ...................................................................................................... 81
6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ ........................................................................................ 81
6.2 งานวิจยั ในประเทศ .............................................................................................. 83
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................................... 88
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สงู อายุ และความคิดเห็นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
................................................................................................................................ 88
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตที่มีความเหมาะสมในอนาคต
สาหรับผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ........................................................... 91
ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตสาหรับ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ..................................................................... 96

ฌ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................. 102
ผลการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 ศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามา
ใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ และความคิดเห็นของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ......................... 102
ผลการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขุ
ภาวะทางจิตของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ................. 128
ผลการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุข
ภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ........................................... 149
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ...................................................................... 163
สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 163
อภิปรายผล ................................................................................................................... 168
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ................................................................................................ 177
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 180
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 186
ประวัตผิ ้ เู ขียน..................................................................................................................... 263

ญ

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .............................................................. 105
ตาราง 2 แสดงข้ อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ และความคิดเห็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ........................................................................................... 107
ตาราง 3 แสดงข้ อมูลความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
และความคิดเห็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ ................................................................................................................. 110
ตาราง 4 แสดงข้ อมูลการวิเคราะห์ความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ...................................................................................................... 121
ตาราง 5 สรุปข้ อมูลเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ................................ 124
ตาราง 6 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน . 135
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน.......... 136
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน ............... 137
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน .......................... 138
ตาราง 10 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
จานวน 30 คน.................................................................................................................... 143

ฎ
หน้ า
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน ... 144
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน ... 145
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน .................... 146
ตาราง 14 แสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนพัฒนาการของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
แบบวัดการทางานของสมอง และแบบวัดสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวมของศูนย์บริการสาธารณสุข
4 ดินแดง และศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ............................................................ 148
ตาราง 15 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30
คน .................................................................................................................................... 154
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
จานวน 30 คน.................................................................................................................... 155
ตาราง 17 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยภาพรวม ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน ..... 156
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน 156
ตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดการทางานของสมอง โดยภาพรวม ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน ..... 157
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
โปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน ................ 157
ตาราง 21 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวม ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน .......... 159

ฏ
หน้ า
ตาราง 22 แสดงข้ อมูลระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน……………………………………………………………….160

ฐ

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ............................................................................... 10
ภาพประกอบ 2 ลาดับความต้ องการของมนุษย์ ของมาสโลว์................................................... 30
ภาพประกอบ 3 หลักหลักการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่างที่คานึงถึงข้ อบัญญัตขิ องสิทธิในการใช้
เวลาว่างของผู้สงู อายุ............................................................................................................ 37
ภาพประกอบ 4 โปรแกรมการใช้ เวลาว่าง กระบวนการวางแผนทางวัฒนธรรม ......................... 37
ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบการสร้ างโปรแกรมสุขภาพ ......................................................... 38
ภาพประกอบ 6 แสดงพิสยั จากการมีสขุ ภาวะที่ดีถึงขันการเสี
้
ยชีวิต.......................................... 55
ภาพประกอบ 7 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นของโลก.......................................................... 59
ภาพประกอบ 8 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปของอาเซียน................................................. 60
ภาพประกอบ 9 สัดส่วนของประชากรไทย จาแนกตามช่วงอายุ ............................................... 61
ภาพประกอบ 10 แนวโน้ มการเปลี่ยนของพีระมิดประชากรไทย ............................................... 62
ภาพประกอบ 11 อัตราการเพิ่มจานวนของประชากรไทยในแต่ละช่วงอายุ ............................... 63
ภาพประกอบ 12 จานวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป และอายุ 80 ปี ขึ ้นไป พ.ศ. 2533 – 2580 . 64
ภาพประกอบ 13 ร้ อยละของการเพิ่มประชากรสูงอายุตอ่ ปี ..................................................... 65
ภาพประกอบ 14 ขันตอนในการวิ
้
จยั .................................................................................... 101

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
องค์การสหประชาชาติได้ คาดการณ์เกี่ยวกับประชากรสูงอายุของโลกไว้ ว่า ในระหว่างปี
พุทธศักราช 2558 - 2573 นันจะมี
้
การเพิ่มขึ ้นของประชากรสูงอายุถึงร้ อยละ 56 จากเดิมจานวน
901 ล้ านคน ไปเป็ น 1,400 ล้ านคน และจะขยั บ เข้ าใกล้ จ านวน 2,100 ล้ านคน ในราวปี
พุทธศักราช 2593 นอกจากนี ้ยังพบว่าอีก 15 ปี ข้างหน้ า จานวนประชากรสูงอายุ อายุ 60 ปี หรื อ
มากกว่านันจะมี
้
การเติบโตอย่างรวดเร็ วที่สดุ ในพื ้นที่แถบลาตินอเมริกาและแคริเบียนถึงร้ อยละ 71
ตามมาด้ วยเอเชียร้ อยละ 66 แอฟริ การ้ อยละ 64 โอเชียเนียร์ ร้ อยละ 47 อเมริ กาเหนือร้ อยละ 41
และทวีปยุโรปร้ อยละ 23 ตามลาดับ นอกจากนี ้การเติบโตของจานวนประชากรสูงอายุเมื่อเทียบ
กับประชากรกลุ่มอื่นๆ นันก็
้ มีมากกว่าเช่นกัน โดยในปี พทุ ธศักราช 2573 จะมีสดั ส่วนของประชากร
สูงอายุซึ่งมากกว่าประชากรวัยเด็กอายุ 0 - 9 ปี คือ 1,400 ล้ านคน และ 1,300 ล้ านคน ตามลาดับ
และในปี พุทธศักราช 2593 นัน้ จะมี สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปี หรื อมากกว่านัน้ ซึ่งมากกว่า
ประชากรวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวอายุ 10 - 24 ปี คือ 2,100 ล้ านคน และ 2,000 ล้ านคน ตามลาดับ
(United Nation, 2015) จากข้ อ มูล ดัง กล่าวท าให้ เห็ น ว่าจ านวนของประชากรสูงอายุนัน้ มี การ
เติบโตที่รวดเร็ วกว่าประชากรในกลุ่มอื่นๆ ในทุกพื ้นที่รวมถึงประเทศไทยด้ วย มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ไ ทยได้ ร ายงานเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารสู ง วัย ของประชากรไว้ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในประเทศต่า งๆ ทั่ว โลก ในพุท ธศัก ราช 2560 ที่ ผ่ านมา โลกของเรามี
ประชากรทัง้ หมดประมาณ 7,550 ล้ านคน ในจานวนนีเ้ ป็ นประชากรสูงอายุที่มี อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
962 ล้ า นคน หรื อ คิด เป็ น ร้ อยละ 12.7 ของประชากรทัง้ หมด และส าหรับ ในประเทศไทยซึ่ง มี
จานวนประชากรทัง้ หมด 65.5 ล้ านคน นัน้ มี ผ้ ูสูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึน้ ไปประมาณ 11.3 ล้ านคน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.1 ในขณะที่ประชากรรวมของประเทศไทยกาลังเพิ่มด้ วยอัตราที่ช้าลงอย่าง
มากจนใกล้ เคียงกับศูนย์และจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีอตั ราการเพิ่มของประชากรที่จะติดลบในไม่
ช้ า แต่ในทางกลับ กัน ประชากรสูง อายุก ลับ เพิ่ ม ขึน้ ด้ วยอัต ราที่ สูง มาก ซึ่ง คาดประมาณว่าจะ
เพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราประมาณร้ อยละ 4 ต่อปี ด้ วยเหตุนี ้จึงมีการคาดการณ์ว่า ในปี พุทธศักราช 2564
ประเทศไทยจะเข้ าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ” เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป มีสดั ส่วนสูงถึง
ร้ อยละ 20 ของประชากรทังหมด
้
ในปี พทุ ธศักราช 2574 ประเทศไทยจะเข้ าสู่ “สังคมสูงอายุระดับ
สุดยอด” เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มีสัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 28 ของประชากรทัง้ หมด (มูลนิธิ
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สถาบันวิจัยและพัฒ นาผู้สูงอายุไทย, 2561) จึงส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของ
ประเทศไทย จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากรดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
รัฐบาลจะต้ องให้ ความสาคัญกับประชากรสูงอายุเป็ นลาดับต้ นๆ เนื่องจากประชากรกลุม่ นี ้ถือได้ ว่า
เคยเป็ นก าลั ง ส าคัญ ของชาติ ใ นอดี ต เป็ นกลุ่ ม คนที่ ค อยขับ เคลื่ อ นและสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ แก่
ประเทศชาติมาอย่างมากมายมหาศาล ทัง้ นี แ้ ม้ ว่าประชากรสูงอายุจ ะมี อ ายุที่ยืนยาวแต่ก็มิได้
หมายความว่าคุณ ภาพชี วิต ของผู้สูง อายุเหล่านัน้ จะดี ตามไปด้ วย เนื่ อ งจากปั จ จัยของสภาพ
ร่างกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้ อมแย่ลง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากระบบครอบครัวขยาย
กลายมาเป็ นระบบครอบครัวเดี่ยว (ศูนย์ การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม, 2550) รวมถึงการมี
สภาพจิตใจที่แย่ลง เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ คา่ เป็ นภาระของสังคมและลูกหลาน เหตุผลของการ
เปลี่ ยนแปลงดัง กล่าวได้ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมให้ แก่ผ้ ูสูงอายุซึ่งเป็ นเหตุท าให้
ผู้สงู อายุหลายคนต้ องเผชิญกับภาวะเบื่อ เหงา ไม่มีอะไรทา ขาดคนดูแลเอาใจใส่ รู้สึ กว่าตนเองไร้
คุณค่า หาความสุขในชีวิตที่เหลือยู่ไม่คอ่ ยได้ (กิ่งแก้ ว ทรัพย์พระวงศ์, 2555) สภาพจิตใจห่อเหี่ยว
ไม่รื่นเริ ง ด้ วยเหตุนีก้ ารเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being) ของผู้สูงอายุจึง
เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ย วข้ องต้ องตระหนักและยื่นมือเข้ ามาช่วยเหลือ
ผู้สงู อายุเหล่านี ้ ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นกาลังสาคัญและสมบัติอนั ล ้าค่าของชาติในอดีตให้ มีสภาพจิตใจที่ดี
ขึ ้นและมีความสุขในบันปลายของชี
้
วิต โดยการนากิจกรรมนันทนาการเข้ ามาใช้ เพื่อมาตอบโจทย์
ข้ อนี ้
รัฐบาลนันให้
้ ความสาคัญในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุไว้ ในลาดับต้ นๆ ซึ่งสามารถ
เห็ น ได้ จ ากการกล่าวถึง ประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้สูง อายุไว้ ในแผนพัฒ นานัน ทนาการแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งส่วนหนึ่งนโยบายได้ กล่าวว่า นันทนาการเป็ นเครื่ องมื อในการ
สร้ างฐานรากของสังคม สร้ างความปรองดองในชาติเป็ นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้ น
การพัฒ นาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมไปถึงกลุ่มพิ เศษต่างๆ เช่น กลุ่ม คนพิการ กลุ่ม
ผู้ด้ อ ยโอกาส กลุ่ม ผู้สูง อายุ กลุ่ม ผู้ต้ อ งขัง ชนกลุ่ม น้ อ ย เป็ นต้ น ให้ มี โอกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นัน ทนาการอย่ า งเท่ า เที ย มกัน ดัง จะเห็ น ได้ จ ากยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ว่า ด้ ว ยเรื่ อ ง การส่ง เสริ ม ให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ด้ วยการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการจน
เป็ นวิถีชี วิต โดยกาหนดกลยุทธ์ ในการส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกกลุ่ม ได้ แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ รวมทัง้ กลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสเข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและ
สนใจจนเป็ นวิ ถี ชี วิ ต (กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2560) เหตุผ ลที่ รัฐ บาลนัน้ ตระหนัก
เห็นคุณค่าและให้ ความสาคัญกับนันทนาการเพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
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ก็เพราะว่า นันทนาการถื อได้ ว่าเป็ นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาอารมณ์ สุข พัฒ นา
คุณภาพชีวิต ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ พัฒนาส่งเสริมความคิดและสติปัญญาแก่บคุ คล ช่วยให้
ได้ พกั ผ่อนอันเป็ นสิ่งจาเป็ นของบุคคลอย่างหนึ่ง ช่วยให้ เกิดความสุขและความพึงพอใจ สร้ างเสริ ม
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้ างความรู้สึกให้ เกิดการยอมรับตนเองและผู้อื่น ช่วยแก้ ปัญหา
สุขภาพจิต ช่วยบารุ งขวัญ และสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่ม ส่งเสริ มและสร้ างความรัก ความอบอุ่น
ความเข้ าใจอันดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว อีกทังยั
้ งช่วยถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรม อารยธรรม
ของมนุษยชาติด้วย (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2556) ด้ วยเหตุนี ้การจัดให้ ประชากรสูงอายุได้ เข้ า
ร่ วมในกิจกรรมนันทนาการนัน้ จะสามารถช่วยทาให้ ประชากรกลุ่ม นีม้ ีสุขภาวะทางจิตที่ ดีขึ ้นได้
ยิ่งหากผู้สูงอายุเหล่านี ไ้ ด้ เลือกกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองสนใจแล้ วนัน้ จะนามาซึ่งความสุข
ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน สามารถทาให้ ผ้ สู งู อายุเหล่านันรู
้ ้ สึกว่าตนกลับมามีคณ
ุ ค่า
อีกครัง้ และอาจช่วยให้ ก้าวเข้ าไปถึงจุดซึ่งเรี ยกว่า “สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณ ภาพ” ในลาดับต่อไป
ทัง้ นีม้ ิใช่เพียงแค่จดั ให้ ประชากรสูงอายุได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการตามความต้ องการของผู้
ให้ บริ การเท่านัน้ แต่ควรจัดกิจกรรมตามความสนใจและความต้ องการของผู้สูงอายุด้วย ดังนัน้
เพื่ อให้ เกิ ดความเหมาะสมจึงควรจัดกิ จกรรมนันทนาการหรื อ โปรแกรมนันทนาการเพื่ อให้ ตอบ
โจทย์ กับ ความต้ องการของผู้สูงอายุซึ่งนับ วัน จะมี เพิ่ ม มากขึน้ เรื่ อ ยๆ ในสังคมไทย ซึ่ง ถ้ าหาก
สามารถจัดโปรแกรมนันทนาการได้ ตรงกับความต้ องการของผู้สูงอายุมากเพียงใดก็จะสามารถ
ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาวะในด้ านต่างๆ ดีขึ ้นตามมาดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
เมื่อศาสตร์ ทางด้ านนันทนาการนันมี
้ ความสาคัญและสามารถช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีความสุข
มากขึ ้นจากการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความสนใจ ดังนันองค์
้
กรทังของภาครั
้
ฐ
และเอกชนจึง ถื อ ได้ ว่าเป็ น ตัว กลางหนึ่ ง ซึ่ง สามารถจัด หาหรื อ อ านวยความสะดวกในการจัด
กิ จ กรรมนัน ทนาการเพื่ อ เป็ นการตอบสนองความต้ อ งการอารมณ์ แ ห่ ง ความสุข สนุก สนาน
และยังสามารถช่วยให้ ผ้ สู งู อายุเหล่านันได้
้ มีกิจกรรมต่างๆ ทาเมื่อยามว่างเว้ นจากกิจวัตรประจาวัน
ซึง่ หากกล่าวถึงวัยสูงอายุแล้ วสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เห็นทีจะเป็ นเรื่ องของโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
ที่เข้ ามารุมเร้ าส่งผลให้ เกิดการเจ็บป่ วยร่างกายพร้ อมกับส่งผลต่อสภาพจิตใจไปพร้ อมกัน นอกจาก
องค์กรภาครัฐอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมี หน้ าที่ในการให้ บริ การเกี่ ยวกับการรักษาโรคภัย
ไข้ เจ็บและสุขภาพร่างกายแล้ ว ศูนย์บริ การสาธารณสุขนันถื
้ อได้ ว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
สาหรับผู้ที่มีโรคภัยไข้ เจ็บและมีการเจ็บป่ วย เนื่องจากศูนย์บริ การสาธารณสุขนี ้จะตังอยู
้ ใ่ นบริเวณ
ชุม ชนต่า งๆ ใกล้ ที่ พัก อาศัย ท าให้ มี ค วามสะดวกในการเดิน ทาง นอกจากนี ย้ ัง ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง ทาให้ ไม่ต้องเดินทางไกล ส่งผลให้ เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
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เป็ นอย่างมาก จากที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ศูนย์บริ การสาธารณสุข นอกจากจะสามารถ
ช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ ้นแล้ วนัน้ ยังสามารถที่จะช่วยส่งเสริ มในเรื่ องสุขภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุที่ดีขึน้ ควบคู่กันไปได้ ด้ วยการใช้ กิจ กรรมนันทนาการเป็ นสื่ อกลางโดยอาศัยศู นย์
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานภายในของ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ต่ า งๆ ทั่ ว
กรุ งเทพมหานคร จานวน 68 แห่ง เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางประสานงาน การเรี ยนรู้ และการพัฒ นา
ศักยภาพการดาเนินงานด้ านผู้สงู อายุแบบองค์รวม ให้ ผ้ สู งู อายุมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทังนี
้ ้ยังเป็ นสถานที่ที่ผ้ สู งู อายุสามารถเข้ ามารับบริ การและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุนี จ้ ะมีการให้ บริ การในหลายด้ าน รวมทัง้ ด้ านการจัด
กิจกรรมนันทนาการซึง่ ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุด้วย
(กองการพยาบาลสาธารณสุข, 2560) และสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ูสูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การนัน้ มี
ความสุข ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และตอบโจทย์ด้านต่างๆ ได้ ก็คือ การบริ หารจัดการที่ดี
ของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุในแต่ละเรื่ อง อาทิ การจัดโปรแกรม กิจกรรมต่างๆ สถานที่ วัน
และเวลา เป็ นต้ น ดังนันการจั
้
ดการที่ดีในด้ านนันทนาการก็เป็ นสิ่งที่สาคัญมากสิ่งหนึ่ง เพราะหาก
การจัดการในเรื่ องนี ้ไม่ดีก็อาจทาให้ ผ้ ูเข้ ามาใช้ บริ การไม่พึงพอใจและไม่เข้ ามาใช้ บริ การในที่สุด
แต่ถ้าหากมี การจัด การที่ ดีก็ จ ะส่ง ผลดีต ามมาซึ่งสอดคล้ อ งกับ ศศธร สุม น (2554) ที่ กล่าวถึ ง
การบริ หารจัด การและการจัดการว่าหมายถึง การทางานของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปที่ร่วมกัน
ปฏิบตั ิงานโดยใช้ ทงั ้ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ หรื อจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อ หลายอย่างร่ ว มกัน ด้ ว ยการท างานอย่างมี ระบบระเบี ย บแบบแผน และสามารถจัด สรร
ทรัพยากรในการบริ หารที่มีอยู่มาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทัง้ นีก้ ็
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในด้ านจิตใจของผู้สงู อายุนนั่ เอง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโปรแกรมนันทนาการ
เพื่อสร้ างเสริ ม สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ดงั กล่าว พบว่า นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบัน
หน่วยงานและองค์การต่างๆ ได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาวะทางจิต หรื อสุขภาพจิตอย่าง
กว้ างขวางซึง่ การะเกด หัตถกิจวิไล (2556) ได้ กล่าวว่า ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ชอบทากิจกรรมเกี่ยวกับ
การร้ องเพลง ดนตรี ในการประกอบจังหวัด อาจเป็ นเพราะกิจกรรมนันทนาการประเภทนี ้สามารถ
ทาร่วมกันทีละหลายๆ คน รองลงมาเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับจินตนาการในการวาดภาพ การปั น้ หรื อ
นวดดิน นา้ มัน เป็ น กิ จ กรรมที่ ทาให้ ผ้ ูสูงอายุเกิ ดความผ่อนคลาย ไม่เครี ยด ดัง นัน้ การเข้ าร่ วม
กิ จ กรรมนั น ทนาการจึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง ช่ ว ยในการพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต นอกจากนี ้ นริ ส รา
วงศ์พนารักษ์ และคณะ (2556) ยังกล่าวถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีส่วนในการสร้ างเสริ มสุขภาวะ
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ทางจิตอีกว่า การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาและการมี สัมพันธภาพร่ วมกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมนันทนาการนัน้ มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพจิตด้ วยตนเองของผู้สูงอายุได้ เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ การสร้ างเสริ ม สุขภาวะทางจิ ตที่ ดี จึงมี ค วามส าคัญ ยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ สมบูรณ์
ในทุกๆ มิ ติ สุขภาวะทางจิตที่ ดีทาให้ ผ้ ูสูงอายุสามารถยอมรับ และจัดการกับ การเปลี่ ยนแปลง
รอบด้ านที่เกิดขึ ้นตามศักยภาพของตน ทังนี
้ ้เพื่อทาให้ เป็ นสังคมผู้สงู วัยที่มีคณ
ุ ค่า ไม่เป็ นสังคมชรา
ภาพที่เป็ นภาระของสังคม และที่สาคัญควรจัดกิจกรรมเชิงรุกที่สามารถสร้ างเสริมสุขภาวะทางจิต
ที่ตรงตามความต้ องการ เหมาะกับวิถีการดาเนินชีวิตและบริ บทต่างๆ และต้ องคานึงถึงปั จจัยที่มี
ผลต่อความสุขในชี วิต ของผู้สูงอายุซึ่งจะทาให้ การดูแลสุขภาพของผู้สูง อายุในสังคมผู้สูงอายุ
ประสบผลสาเร็จและมีคณ
ุ ภาพต่อไปในอนาคต ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะศึกษาถึง การจัดการกิ จ กรรมนันทนาการส าหรับ ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม สุขภาพ ผู้สูงอายุ
และมุ่งพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being)
ของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูสูงอายุทางด้ านจิตใจ
และเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าของประเทศในอนาคตต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ความต้ องการกิ จ กรรมนัน ทนาการของผู้สูง อายุที่ เข้ ามาใช้ บ ริ การในศูน ย์ ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ และความคิดเห็นของผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดกิจ กรรมนันทนาการให้ แก่
ผู้สงู อายุเป็ นอย่างไร
2. โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ง เสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุควรมีลกั ษณะอย่างไร
3. ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุเป็ นอย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุมีความมุง่ หมายดังนี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ องการเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมนั น ทนาการของผู้ สู ง อายุ แ ละ
ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู ูงอายุ ในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
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2. เพื่ อ พัฒ นาโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
3. เพื่อหาประสิทธิ ผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อ เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ความสาคัญของการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี จ้ ะท าให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการกิ จ กรรมนัน ทนาการของผู้สูง อายุ
และท าให้ ได้ โปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของผู้สูงอายุในศูน ย์ ส่งเสริ ม
สุข ภาพผู้สูง อายุที่ มี ค วามเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ ได้ จ ริ ง ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ อย่างยิ่ ง
ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ที่ เข้ ามาใช้ บริ ก ารในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง
ทัง้ ในหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และในชมรมผู้สูง อายุต่า งๆ นัน้ สามารถน าข้ อ มูล ไปใช้
ประกอบการพิจารณาในการจัดโปรแกรมนันทนาการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้สูงอายุ
ได้ อย่างเหมาะสม และเป็ นการส่งเสริ มสุขภาวะทางจิ ตของผู้สูงอายุซึ่งได้ กลายมาเป็ นประชากร
กลุม่ ใหญ่ของประเทศไทยให้ ดีมากยิ่งขึ ้นด้ วย
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั เรื่ อง “การพัฒ นาโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ” ซึ่งมีรูปแบบเป็ น
การวิจัยและพัฒ นา (The research and Development) โดยผู้วิจัยได้ กาหนดการวิจัยออกเป็ น
3 ระยะ และมีขอบเขตของการวิจยั ด้ านต่างๆ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึก ษาความต้ อ งการกิ จ กรรมนั น ทนาการของผู้ สู งอายุ และ
ความคิดเห็นของผู้ ท่ ีมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ ผ้ ูสูงอายุในศูนย์
ส่ งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ จานวน 400 คน
2. ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ แก่ ผ้ ู สูง อายุ คื อ
นักสังคมสงเคราะห์และ/หรื อผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ จานวน 36 คน
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาเนื อ้ หาองค์ ป ระกอบด้ า นต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรม
นัน ทนาการส าหรั บ ผู้สู ง อายุ ใ นศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สูง อายุ เพื่ อ หาความต้ อ งการ ( Need
Assessment) โดยใช้ ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ขอบเขตด้ านสถิตวิ ิเคราะห์
ผู้วิจยั จะดาเนินการสรุปผลความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ
และความคิดเห็น ของผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แก่ผ้ ูสูง อายุในศูน ย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อสังเคราะห์เป็ น
ข้ อมูลเบื ้องต้ นซึง่ จะนาไปใช้ ในระยะที่ 2 ของการวิจยั
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในอนาคตสาหรั บผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรับการทดลองใช้ จริ ง (Small group) จานวน 2 แห่งๆ
ละ 30 คน ได้ แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผู้วิจัยได้ ศึก ษาเนื อ้ หาองค์ ป ระกอบด้ านต่างๆ เพื่ อ น าไปใช้ ในการพัฒ นา
โปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ ยวกับการสร้ างและพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการ ได้ แก่ APIE และ Six Elements of Situated
Activity System แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความเป็ นตัว
ของตั ว เอง (Autonomy) การยอมรั บ ตนเอง (Self-acceptance) การมี ค วามงอกงามในตน
(Personal Growth) ก า ร มี สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น (Positive Relations with others)
ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ตา่ งๆ (Environmental Mastery) การมีจดุ มุ่งหมายใน
ชี วิ ต (Purpose in Life) และแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นั น ทนาการในผู้ สู ง อายุ รวมทั ง้
องค์ประกอบของความต้ องการ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่
ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่มีการดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และองค์ประกอบที่ 8 ช่อง
ทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
ขอบเขตด้ านสถิตวิ ิเคราะห์
ผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ การวิเคราะห์คะแนนพัฒ นาการ
เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลสุขภาวะทางจิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่วมการทดลอง
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และใช้ ส ถิ ติพื น้ ฐาน ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตสาหรั บผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการหาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม จ านวน 30 คน
จากศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผู้วิจยั จะใช้ กิจกรรมนันทนาการใน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่
มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และ
องค์ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
ขอบเขตด้ านสถิตวิ ิเคราะห์
ผู้วิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ การทดสอบค่าที (t - test) และใช้
สถิ ติ พื น้ ฐาน คื อ ค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) เพื่ อ หาความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู้สูง อายุที่ มี ต่อ โปรแกรม
นันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
นาไปใช้ ในประกอบการสรุปผลการวิจยั ต่อไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การพั ฒ นา หมายถึ ง การสร้ าง การก าหนดรู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ด้ ว ย
กระบวนการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้ างวิธีการและขันตอนของการเข้
้
าร่ วมโปรแกรมนันทนาการที่
สามารถเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุได้
2. โปรแกรมนั น ทนาการ หมายถึ ง โปรแกรมกิ จ กรรมนัน ทนาการซึ่ง ผู้วิ จัย ได้
ออกแบบให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุ
3. ผู้ สูงอายุ หมายถึง บุคคลสัญ ชาติไทยทัง้ เพศชายและเพศหญิ งซึ่งมีอายุตงแต่
ั้
60 ปี ขึ ้นไป ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้สงู อายุประเภทติดสังคม
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4. ศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุ หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการให้ บริ การ
ส่งเสริมสุขภาพทังด้
้ านร่างกายและจิตใจสาหรับผู้สงู อายุ ซึง่ เป็ นหน่วยงานย่อยภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุข โดยอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
5. สุขภาวะทางจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลอันเป็ นภาวะทางจิตที่ ดี
เปี่ ยมไปด้ วยความสุข และมี ความพึงพอใจในชีวิต ได้ แก่ ความเป็ น ตัวของตัวเอง การยอมรับ
ตนเอง การมี ความงอกงามในตน การมีสมั พันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ และการมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต
6. ความมีคุณค่ าในตัวเอง หมายถึง สภาพการณ์ที่บคุ คลมีความรู้สกึ ในเชิงบวกต่อ
ตนเองในด้ านต่างๆ ซึ่งถูกสัง่ สมมาเป็ นระยะเวลานาน ทังนี
้ ้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
อันเนื่องมาจากประสบการณ์ตา่ งๆ ที่แต่ละบุคคลได้ รับ
7. การทางานของสมอง หมายถึง ความสามารถในการทางานของสมองของแต่ละ
บุคคลซึง่ มีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ และสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็ นต้ น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ซึ่งเป็ นกระบวนการวิจยั และพัฒนา (The Research
and Development) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สงู อายุ
ที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อ ายุ โด ย ใช้ ท ฤ ษ ฎี ส่ ว น ป ระสม ท าง
การตลาด 7P’s (Kotler, 2006)
- Product
- Price
- Place
- Promotion
- People
- Process
- Physical Evidence
ความคิด เห็ นของผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัด
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ แก่ ผ้ ู สู ง อายุ ใ นศู น ย์
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ โดยใช้ ทฤษฎี ส่ ว น
ประสมทางการตลาด 7P’s (Kotler, 2006)
- Product
- Price
- Place
- Promotion
- People
- Process
- Physical Evidence

พัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
1. การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ โดยใช้
หลักการ ดังนี ้
- APIE (Austin, 2004)
- Six Elements of Situated Activity System
(Rossman & Schlatter, 2011)
2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต (Ryff &
Keyes, 1995) มี 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
- ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
- การยอมรับตนเอง (Self-acceptance)
- การมีความงอกงามในตน (Personal
Growth)
- การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อนื่ (Positive
Relations with others)
- ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์
ต่างๆ (Environmental Mastery)
- การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต (Purpose in Life)
3. ทฤษฎีนนั ทนาการ (Recreation Theory)
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั 2556)
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ” ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
จากหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการ
1.1 ความหมายของนันทนาการและการใช้ เวลาว่าง
1.2 คุณลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ
1.3 คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับนันทนาการ
1.5 กิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
1.6 โปรแกรมนันทนาการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงู อายุ
3.1 ความหมายของผู้สงู อายุ
3.2 เกณฑ์ในการพิจารณาการสูงอายุ
3.3 การเปลี่ยนแปลงและปัญหาของผู้สงู อายุ
3.4 ความคาดหวังและความต้ องการของผู้สงู อายุ
3.5 สถานการณ์ของโครงสร้ างประชากรสูงอายุ
3.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต
4.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต
4.2 แนวคิดเรื่ องสุขภาวะทางจิต
5. ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
6.2 งานวิจยั ในประเทศ
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการ
1.1 ความหมายของนันทนาการและการใช้ เวลาว่ าง
ณรงค์ วิชยั รัตน์ (2560, น. 10) ได้ กล่าวว่า นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตามความสนใจ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สร้ างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ มีสขุ ภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี
ขึ ้น
เทพประสิ ท ธิ์ กุ ล ธวัช วิ ชัย (2556, น. 14) ได้ ก ล่ า วว่ า นัน ทนาการมาจากค าใน
ภาษาอังกฤษ คือ “Recreation” ซึง่ มาจากคาว่า Re + Create คาว่า Re เป็ น prefix เมื่อนาไปเติม
หน้ าคา จะแปลว่า อีก (คิด) ใหม่ หรื อ (ทา) ใหม่ ส่วน Create แปลว่า สร้ าง เมื่อนาคาสองคามาทา
เป็ น คาใหม่จึง หมายถึ ง การสร้ างขึน้ ใหม่ ในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พุท ธศักราช
๒๕๔๒ คาว่านันทน์ (แบบ) เป็ นคานาน แปลว่า ความสนุก ความยินดี ความร่ าเริ ง (ป.,ส.) เมื่อ
นามารวมกับอาการ ทาให้ หมายถึง อาการสนุกสนานร่าเริ ง สาหรับความหมายของนันทนาการมี
ความหมายที่แท้ จริ งอย่างไรจะได้ กล่าวต่อไป แต่ก่อนที่จะทราบความหมายนัน้ ควรรู้ จักกัลป์ คา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและเคยนามาใช้ ในความหมายนันทนาการ ได้ แก่ การเล่นหรื อหารละเล่น การ
พักผ่อน เวลาว่าง งานอดิเรกในส่วนของคาที่มีความสัมพันธ์ กบั นันทนาการ ได้ แก่ เกม กีฬา การ
ออกกาลังกาย อาชีพ สมัครเล่น เป็ นต้ น ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
1. การเล่ น หรื อ การละเล่ น หมายถึ ง การกระท าหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ ความ
สนุกสนาน ผ่อนอารมณ์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Play”
2. การพักผ่อ น (rest) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท าให้ เกิ ด ความบัน เทิ ง ผ่อ นคลาย
ร่างกายและจิตใจ
3. งานอดิเรก (hoppy) หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่ทาให้ เวลาว่าง หรื อหลังจาก
ทางานประจาตามความพอใจของบุคคล
4. เวลาว่าง (free time) หมายถึง เวลาที่ ไม่ได้ ใช้ ในการประกอบกิ จ กรรมของ
ร่างกายเพื่อการดารงชีวิต และ/หรื อเพื่อการหาเลี ้ยงชีพ โดยผลจากการประกอบกิจกรรมในเวลา
ดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดความพอใจและความเพลิดเพลินยินดี
5. เกม (game) หมายถึง กิจกรรมการเล่นแข่งขันเพื่ อชัยชนะ มีกฎ ระเบียบสันๆ
้
ง่ายๆ
6. กี ฬ า (sports) หมายถึ ง กิ จ กรรมการแข่งขัน ลัก ษณะเดีย วกับ เกม แต่มี ก ฎ
กติกา และระเบียบการเล่นซับซ้ อนมากกว่า และต้ องเป็ นที่สากลยอมรับ
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7. การออกกาลังกาย (exercise) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ ร่างกายเคลื่อนไหวหรื อ
เคลื่อนที่ หรื อให้ ร่างกายทางาน
8. อาชีพ (professional) หมายถึง ภารกิจหน้ าที่ที่กระทาเพื่ อการครองชีพ หรื อ
ดารงชีพ แต่ถ้าเป็ นกิจกรรมที่บุคคลที่เข้ าร่ วมมีความมุ่งมั่นและใช้ ความคิดพิจารณาสร้ างสรรค์
ก่อให้ เกิดผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นการพัฒนาการใช้ เวลาว่างเพื่อประโยชน์ของบุคคลอย่างมีคณ
ุ ค่า
9. สมัครเล่น (amateur) หมายถึง กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ทิ ี่ไม่ยดึ ถือเป็ นอาชีพ
10. นัน ทนาการ (recreation) หมายถึ ง “กิ จ กรรมเวลาว่ า งที่ ส ร้ างสรรค์ เป็ น
ประโยชน์ มี คุณ ค่าส าหรั บ บุค คลที่ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมด้ วยความสมัค รใจและส่ง ผลโดยตรงต่อ
ผู้เข้ าร่ วม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็ นเป้าหมายของนันทนาการคือ การกระทาให้
ชี วิ ต มี คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ที่ เป็ นอยู่ นั่ น คื อ มี ค วามสุ ข ที่ ส มบู ร ณ์
ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจ นอกจากนันยั
้ งมีผลพลอยได้ อื่นๆ
อีกมากมาย” สาหรับคาว่า “นันทนาการ” มันกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ หลากหลาย
ดังนี ้
สานักส่งเสริ มและพัฒนานันทนาการ (2551, น. 27) ได้ กล่าวว่านันทนาการ
หมายถึง กิจกรรมที่กระทาในยามว่างจากภารกิจงานประจา ซึง่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมกระทาด้ วยความ
สมัครใจ และมีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนันไม่
้ ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒ นธรรมและ
กฎหมายบ้ านเมือง ทาให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี
บัทเลอร์ (Butler. 2007, p. 3 - 4) ได้ กล่าวว่า นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม
ที่กระทาในเวลาว่าง ซึ่งตรงกันข้ ามกับการทางาน นันทนาการแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันจะแปรผัน
ไปตามรสนิยม เวลา อายุ และความต้ องการของแต่ละบุคคล
เจย์ บี นาช (ส านัก พัฒ นากี ฬ าและนัน ทนาการ. 2551, น. 2; อ้ างอิ ง จาก
jay B.Nash, 1995) ได้ อธิ บายไว้ ในหนังสือปรัชญานันทนาการ (Philosophy of Recreation) ว่า
นันทนาการ หมายถึง การใช้ เวลาว่างนันเพื
้ ่อประโยชน์และคุณค่าในทางดีงาม จากการเข้ าร่วมใน
กิจกรรม ถ้ าเป็ นเด็กๆ จะเรี ยกกิจกรรมนันว่
้ าการเล่น แต่หากเป็ นผู้ใหญ่จะเรี ยกว่า นันทนาการ
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ
ที่บคุ คลพึงพอใจกระทาในเวลาที่ว่างเว้ นจากการทางาน สามารถเลือกเข้ าร่วมด้ วยความสมัครใจ
ในเชิงสร้ างสรรค์โดยไม่ขดั ต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารี ตและกฎหมายตามแต่บริ บท
ของสังคมนันๆ
้ ซึง่ นันทนาการจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา รวมทังยั
้ งสามารถทาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
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1.2 คุณลักษณะและขอบข่ ายของกิจกรรมนันทนาการ
1.2.1 คุณลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
เทพประสิ ทธิ์ กุลธวัช วิชัย (2556, น. 15) ได้ กล่าว่า การทาความเข้ าใจในสิ่งที่
กาลังศึกษาหรื อสิ่งเข้ าไปเดี่ยวข้ องด้ วยนัน้ นับว่ามีความจาเป็ น เพราะจะช่วยให้ ผ้ เู กี่ ยวข้ องนันๆ
้
สามารถวิเคราะห์ว่าเป็ นสิ่งที่เรากาลังเกี่ยวข้ องอยู่หรื อไม่ และอาจสังเคราะห์ให้ เป็ นความรู้ใหม่ที่
ถื อ ว่าเป็ น การต่อ ยอดความรู้ ให้ แ ตกฉานออกไป การท าความเข้ าใจในลัก ษณะของกิ จ กรรม
นันทนาการการก็เช่นกัน จะช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่วมหรื อผู้เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ ก ารโดยตรงสามารถจัด
โครงการนันทนาการได้ ถูกต้ องตรงเป้าหมาย มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกิจกรรม
นันทนาการมีลกั ษณะพอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ต้ องมีการกระทา (activity) คือ มีการแสดงออกถึงการกระทา หรื อกระทา
ปฏิบตั ิ เช่น ต้ องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็ นรูปแบบปฏิบตั ิ
2. ต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ (voluntary)
3. กิจกรรมนัน้ ต้ องกระทาในเวลาว่าง (free time) คือ เวลานอกเหนือ จาก
กิจวัตรประจาวัน
4. กิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ให้ การศึกษา (educational activities) คือ ไม่เป็ น
อบายมุข และก่อให้ เกิดประโยชน์ทางด้ านการศึกษา
5. กิจกรรมนัน้ ต้ องสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมโดยตรงและ
ทันที (immediate and direct satisfaction)
6. กิจกรรมนันต้
้ องไม่เป็ นอาชีพ (amateurism)
7. กิจกรรมนันทนาการต้ องมีจุดหมาย (objectives) เพื่อให้ มีทิศทางในการ
ปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องตามความต้ องการ
8. กิจกรรมมี ความยืดหยุ่น (flexibility) สามารถดัดแปลงให้ เข้ ากับสภาพที่
เป็ นอยูไ่ ด้
9. นั น ทนาการมี ผลพ ลอยได้ อื่ น (by-product) การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
วัตถุประสงค์หนึ่งอาจจะได้ ผ ลด้ านอื่นด้ วย เช่น การทาสิ่งประดิษฐ์ เป็ นการฝึ กการใช้ ฝีมื อด้ าน
ศิลปะสร้ างสรรค์ ที่อาจส่งผลด้ านดารสร้ างความสามัคคีหรื อการร่วมมือร่วมใจกันได้
สานักส่งเสริ มและพัฒนานันทนาการ (2551, น. 5 – 6) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของนันทนาการและแบ่งคุณลักษณะของกิจกรรมนันทนาการไว้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมนันทนาการต้ องประกอบหรื อเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมรู ปใดรู ปหนึ่ง
เสมอ
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1.1 กิจกรรมทางกาย เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ พลังงานทางกายประกอบ ซึ่ง
มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย เช่น การเล่นกีฬา การปี นเขา การเต้ นรา การเล่นกายกรรม การละเล่นต่างๆ
ฯลฯ
1.2 กิจกรรมทางจิตใจหรื อทางสมอง เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ พลังงานทาง
สมองในการคิดสร้ างสรรค์แล้ วจึงออกมาเป็ นรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการทาง
สมองนีจ้ ึงไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ ง่ายๆ เหมือนกับการประกอบกิจกรรมทางกาย ผู้ประกอบ
กิจกรรมนันทนาการทางสมองนันจะใช้
้
สมองในการคิดสร้ างสรรค์บางครัง้ อาจจะสังเกตไม่ได้ ว่า
บุคคลนันได้
้ ประกอบกิจกรรมนันทนาการทางสมองหรื อไม่ เพราะบางทีสีหน้ าหรื อพฤติก รรมที่เห็น
ได้ อาจจะดูเหมือนว่าเขามิได้ มีความเพลิดเพลินแต่อย่างใด กิจกรรมนันทนาการทางสมอง ได้ แก่
การออกแบบเสื ้อผ้ า ออกแบบบ้ าน การคิดถึงแบบการตกแต่งห้ อง การคิดประดิษฐ์ สิ่งของเครื่ องใช้
การแต่ ง ค าประพั น ธ์ แต่ ง เพลง กิ จ กรรมนั น ทนาการทางสมอง มั ก เกิ ด ในหมู่ นั ก จิ ต กรร ม
นักประติมากรรม นักวรรณกรรม นักออกแบบต่างๆ
1.3 กิ จ กรรมทางอารมณ์ เป็ นการค่ อ นข้ างยากที่ จ ะวัด อารมณ์ ข อง
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการว่าเขาได้ รับความสุข สนุกสนาน ประทับใจ พึงพอใจมากน้ อยเพียงใด
กิจกรรมนันทนาการทางอารมณ์ เช่น การฟั งดนตรี การชมนก ชมวิวทิวทัศน์ ชมหนังตะลุง ลิเก
โขน ละคร งิ ้ว หมอลา ชมภาพยนตร์ ชมกีฬา อย่างไรก็ตามผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการทางกาย
และทางสมองก็มกั จะได้ ประกอบกิจกรรมนันทนาการทางอารมณ์ไปด้ วย แม้ จะสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ประกอบกิจกรรมทางอารมณ์ ไม่ได้ ง่าย แต่ก็พอสังเกตเห็นความพึงพอใจ ความประทับใจ
ของผู้มี อ ารมณ์ ท างนัน ทนาการได้ บ้ าง เช่น การหัวเราะ สี ห น้ าที่ แ สดงออกถึ ง ความพึ ง พอใจ
การปรบมือ เป็ นต้ น
2. กิ จ กรรมนัน ทนาการมี ห ลายรู ป แบบ กิ จ กรรมนัน ทนาการมี ข อบข่ายที่
กว้ างขวาง ลึกซึ ้งไม่มีรูปแบบที่จากัดแน่นอน เพราะรู ปแบบกิจกรรมนันทนาการขึ ้นอยู่กับความ
พอใจของบุคคลเป็ นสาคัญซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพ อย่างไรก็ตาม บุคคลและกลุ่มชน คือ
ผู้ที่กาหนดรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ เช่น กีฬาประเภทต่างๆ หรื อ การเล่นต่างๆ แต่ก็มิได้
หมายความว่าจะไม่มี รูปแบบอื่ นเกิดขึน้ อีกได้ เพราะที่ แท้ จริ งแล้ วบุคคลแต่ละคนคือผู้กาหนด
กิจกรรมนันทนาการสาหรับตนเอง
3. นันทนาการต้ องอาศัยแรงจูงใจ ผู้ที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการได้ นนั ้
จะต้ องมีแรงจูงใจหรื อแรงกระตุ้นที่ทาให้ กระหายที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ สิ่งจูงใจที่ทาให้
บุคคลเข้ าร่วมอาจเป็ นเพราะต้ องการความสนุกสนานเพลิดเพลินหรื อแรงจูงใจที่จะทาให้ เขาทราบ
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ว่าผลที่ได้ รับจาการประกอบกิจกรรมนันทนาการจะทาให้ เขาพึงพอใจ แรงจูงใจหรื อแรงกระตุ้น
เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการตัดสินว่ากิจกรรมใดเป็ นกิจกรรมนันทนาการสาหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจ
เป็ นงานสาหรับอีกบุคคลหนึง่ เช่น นักทัศนาจรเห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยว ริมฝั่งแม่น ้าที่มีพืชพันธุ์
ต่างๆ ขึน้ ชุก สวยงาม มี สัตว์นานาชนิดให้ ชมนับเป็ นกิ จ กรรมนันทนาการ แต่มัคคุเทศก์ ผ้ ูที่น า
นักทัศนาจรไปชมสิ่งดังกล่าวริมฝั่ งแม่น ้าถือว่าเป็ นงานของเขา จะเห็นได้ วา่ นักทัศนาจรมีแรงจูงใจ
ที่ จ ะใฝ่ หาความเพลิ ด เพลิ น ความสนุ ก สนานในการประกอบกิ จ กรรมนัน ทนาการมากกว่ า
มัคคุเทศก์ อย่างไรก็ตามแรงจูงใจมีหลายอย่าง ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการอาจต้ องการความ
สนุกสนาน แต่ผ้ นู ากิจกรรมนันทนาการกลับพึงพอใจที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการเป็ น
พลเมืองดีปราศจากปั ญหาสังคม จึงอาจกล่าวได้ ว่าการที่จะตัดสินใจเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
4. กิจกรรมนันทนาการเกิดขึ ้นในเวลาว่าง การประกอบกิจกรรมนันทนาการ
จะต้ องประกอบขึ ้นในเวลาว่างปลอดจากภารกิจ หากบุคคลเอาเวลาว่างมาประกอบกิจกรรมเพื่อ
เป็ นอาชีพด้ วยแล้ วก็ไม่ถือว่าเป็ นกิจกรรมนันทนาการ เพราะถือว่าเป็ นเวลาทางานของเรา กิจกรรม
นันทนาการจึงต้ องเกิดขึ ้นในเวลาว่าง อันจะทาให้ บคุ คลเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เบิกบาน
ใจ ในเวลาที่พ้ นจากงานหรื อภารกิจประจาวัน ทัง้ นีไ้ ด้ หมายความว่า งานจะไม่ทาให้ บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ แต่ว่างานไม่จดั เป็ นกิจกรรมนันทนาการ ถ้ าตราบใดที่ยงั มีแรงผลักดันอื่ นๆ ที่ส่งผล
ให้ ผ้ กู ระทาได้ รับผลสะท้ อนในลักษณะของความเป็ นงาน อย่างไรก็ตามผู้ที่ร้ ู จกั การทางานโดยให้
งานเป็ นกิจกรรมนันทนาการไปด้ วย ย่อมเป็ นผู้ที่ได้ รับประโยชน์ทางนันทนาการได้ มากกว่า
5. การเข้ าร่ วมประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ การที่
จะระบุหรื อ มอบหมายหมายให้ บุคคลหรื อกลุ่ม ชนใดประกอบกิ จ กรรมใดๆ ก็ ตาม โดยเห็ น ว่า
เหมาะสมกับเขาหรื อเหมาะสมกับกลุ่มชนนันหรื
้ อเนื่องจากเห็นว่าลักษณะนิสยั ของเขาควรจะชอบ
กิจกรรมนันเป็
้ นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ควรให้ บคุ คลได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโดยปราศจากการบังคับ
หากการเกิดบังคับไม่ขึ ้นว่าจะในรูปแบบใดก็ตามความเป็ นกิจกรรมนันทนาการก็จะหมดลงทันที
ในการประกอบกิ จ กรรมนัน ทนาการใดๆ ก็ ต ามหากมี ก ารบัง คับ เกิ ด ขึน้ จะเป็ น เครื่ อ งหยุด ยัง้
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องบุ ค คล และหมายถึ ง ความเป็ นนัน ทนาการสิ น้ สุด ลงทัน ที กิ จ กรรม
นันทนาการจึงเป็ นสิ่งที่บคุ คลใดก็ตามสามารถปฏิบตั ิได้ ตามความพอใจ และความต้ องการของตน
อย่างอิสระเสรี
6. กิ จ กรรมนัน ทนาการเป็ น สิ่ ง สากล กิ จ กรรมนัน ทนาการเป็ น กิ จ กรรมที่
มนุษย์ทุกคนในโลกสามารถร่วมรับรู้ และร่วมปฏิบตั ิได้ เพราะเนื ้อหาของกิจกรรมนันทนาการคือ
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ความเพลิดเพลินการพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นสิ่งที่มนุษย์ทุก คนต้ องการโดยธรรมชาติอยู่แล้ ว แม้ ไม่
อาจร่ วมปฏิบตั ิได้ แต่ร่วมรับรู้ ได้ และกล่าวได้ ว่ามนุษย์ทุกคนต้ องมีนันทนาการไม่ว่าจะสร้ างขึน้
เฉพาะตน และรับมาจากคนอื่น ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า ลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของ
กิจกรรมนันทนาการนี ้เอง คือ ความเป็ นสากลของกิจกรรมนันทนาการ
7. กิ จ กรรมนั น ทนาการเป็ นสิ่ ง จริ ง จั ง และมี จุ ด หมาย แม้ ว่ า กิ จ กรรม
นัน ทนาการจะเป็ น เรื่ อ งของความสนุก สนานเพลิ ด เพลิ น และการเล่ น แต่ผ้ ูเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นัน ทนาการก็ ต้ อ งปฏิ บัติอ ย่ างจริ ง จัง และมี เป้า หมาย เช่น นัก กี ฬ าจะต้ อ งเคร่ ง ครัด กับ กติก า
นักแสดงต้ องแสดงให้ สมบทบาท นักดนตรี ต้องควบคุมจังหวะและกาหนดเสียงได้ อย่างถูกต้ องและ
แม่นยา รวมทังผู
้ ้ ชมซึ่งก็คือผู้เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ก็จะต้ องรักษามารยาทและระเบียบวินยั
ของกิจกรรมนัน้ ๆ ด้ วย เช่น ไม่ก่อความรบกวนใดๆ อันทาให้ กิจกรรมนัน้ ไม่สาเร็ จตามความมุ่ง
หมาย แม้ แต่ ก ารดูโทรทั ศ น์ การอ่ า นหนัง สื อ การเล่ น เกมเล็ ก ๆ น้ อยๆ ผู้ ประกอบกิ จ กรรม
นันทนาการก็ควรทาด้ วยความจริงจังจะทาให้ ได้ รับคุณค่าของนันทนาการอย่างสมบูรณ์
8. กิจกรรมนันทนาการสามารถยืดหยุ่นได้ กิจกรรมนันทนาการสามารถให้
เกิ ดขึน้ ได้ ทุกสภาพการณ์ ทุกเวลา อาจจะเกิ ดขึน้ ในแบบที่ จัดอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน หรื อ
อาจจะจัด ในแบบที่ ไ ม่ เป็ นระเบี ย บแบบแผน ในชุม ชนที่ มี ค นจ านวนมากก็ อ าจจัด กิ จ กรรม
นันทนาการในรูปแบบที่ตา่ งกันออกไป ซึ่งการจัดนี ้ก็ขึ ้นอยู่กบั สภาพการณ์ บางทีอาจเป็ นเพียงการ
จัดอุปกรณ์ สถานที่ หรื อแหล่ง นันทนาการให้ ประชาชนหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเอง เช่น
สนามเด็กเล่น สวนหย่อม สนามกี ฬ า คนจ านวนมากจนถึงฝูงชนอาจร่ วมกันประกอบกิ จกรรม
นัน ทนาการได้ ซึ่ ง ถ้ าหากจัด อย่ า งมี แ บบแผนก็ เป็ นกิ จ กรรมนัน ทนาการในรู ป ของกิ จ กรรม
สาธารณะอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ หรื อภายใต้ ความอุปการะของสโมสร
องค์การทางสังคม บริ ษัท โรงงาน องค์การร้ านค้ าต่างๆ ตลอดจนในรูปงานอาสาสมัครขององค์กร
สังคม
9. กิ จ กรรมนั น ทนาการมี ผ ลพลอยได้ นอกจากความสุ ข สนุ ก สนาน
เพลิดเพลินใจที่ได้ รับโดยตรงจากกิจกรรมนันทนาการแล้ ว ผลพลอยได้ จากกิจกรรมนันทนาการยัง
สืบเนื่องไปอีกหลายด้ าน เช่น ด้ านสุขภาพกายและจิต ด้ านคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี ความ
เข้ าอันดีตอ่ กัน รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม กิจกรรมบางอย่างที่มีประโยชน์ เป็ นเงิน
ทองในรู ป แบบของการพนั น แม้ จะมี ค วามสนุ ก สนานอยู่ ด้ ว ยแต่ ก็ ไ ม่ อ าจนั บ เป็ นกิ จ กรรม
นันทนาการได้ เพราะมี โทษและความเสื่อมเสียแทรกอยู่เป็ นสาคัญด้ วย จัดเป็ นอบายมุข ไม่ถือเป็ น
กิจกรรมนันทนาการ
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10. กิ จ กรรมนัน ทนาการมี ไ ว้ เพื่ อ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น กิ จ กรรม
นันทนาการทุกชนิดจะต้ องเป็ นกิจกรรมที่เมื่อเข้ าร่วมแล้ วได้ รับความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมนัน้ และเป็ นการช่วยให้ บุคคลผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการศึกษาเล่าเรี ยน จากการ
ประกอบภารกิจที่หนักประจาวัน ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็ นเครื่ องจูงใจอย่างหนึ่งที่ทา
ให้ บคุ คลเข้ ารวมประกอบกิจกรรมนันทนาการ และเสาะหากิจกรรมนันทนาการ อันเป็ นเครื่ องช่วย
ให้ เกิดความสมดุลในชีวิตยิ่งขึ ้น
11. กิ จ กรรมนัน ทนาการเป็ น ประโยชน์ สร้ างสรรค์ และเป็ นที่ ยอมรับ ของ
สังคม แม้ ว้ากิจกรรมนันทนาการจะเป็ นกิจกรรมที่บคุ คลเลือกประตาม ความพึงพอใจ แต่ก็มีข้อแม้
ว่ากิจกรรมนันๆ
้ จะต้ องเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน กิจกรรมนันทนาการต้ องเป็ น
ที่ยอมรับของสังคม ไม่ทาลายกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามของสังคม เช่น การจัดงาน
สังสรรค์ในบ้ าน หรื อเปิ ดวิทยุ โทรทัศน์ เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้ านข้ างเคียงในกรณีนี ้ก็ไม่นบั ว่าเป็ น
กิจกรรมนันทนาการเพราะสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น กิจกรรมนันทนาการต้ องเป็ นประโยชน์
ในทางสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น การดื่มเหล้ า เสพยาเสพติด การพนัน หรื อการประกอบกิจกรรมอบายมุข
ต่างๆ ที่ผ้ ปู ระกอบกิจกรรมบางคนเข้ าใจผิดว่าสามารถก่อให้ เกิดความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน
ต่อ ตนเอง ก็ ไ ม่จัด เป็ น กิ จ กรรมนัน ทนาการ เนื่ อ งจากสิ่ ง ที่ เป็ น อบายมุข เหล่ านัน้ ไม่ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์แต่กลับเป็ นสิ่งที่ทาลายการพัฒนาของร่างกาย และก่อให้ เกิดโทษภัย
พิบตั ติ า่ งๆ ต่อสังคม
1.2.2 ขอบข่ ายของกิจกรรมนันทนาการ
เทพประสิ ทธิ์ กุลธวัช วิชัย (2556, น. 15) ได้ กล่าว่า ขอบข่ายและประเภทของ
นันทนาการมีลกั ษณะและรูปแบบที่หลากหลาย การจาแนกหรื อจัดแบ่งประเภทของนันทนาการ
นัน้ จึงมี หลายลักษณะด้ วยกันขึ ้นอยู่กับผู้ที่กาหนดว่าจะแบ่งโดยมีจุดมุ่งหมายหรื อใช้ สิ่งใดเป็ น
เครื่ องกาหนด ดังนี ้
1. การแบ่งนันทนาการตามหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบ ได้ แก่
1.1 นันทนาการของรัฐ
1.2 นันทนาการเอกชน
1.3 นันทนาการทังรั้ ฐและเอกชน หรื อองค์กร สมาคม สโมสร มูลนิธิ
1.4 นันทนาการครอบครัวและบุคคล
2. การแบ่งประเภทนันทนาการตามจุดมุง่ หมาย ได้ แก่
2.1 นันทนาการอาสา
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2.2 นันทนาการสาธารณะ
2.3 นันทนาการธุรกิจ
2.4 นันทนาการชุมชน
2.5 นันทนาการอาชีพ
2.6 นันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
2.7 นันทนาการทางสังคม
2.8 นันทนาการสาหรับเยาวชน
2.9 นันทนาการประเภทอนุรักษ์
3. การแบ่งประเภทนันทนาการตามสถานที่ที่จดั ได้ แก่
3.1 นันทนาการในบ้ าน
3.2 นันทนาการในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
3.3 นันทนาการในโรงงาน
3.4 นันทนาการในโรงพยาบาล
3.5 นันทนาการในกองทัพ
3.6 นันทนาการในวัด
3.7 นันทนาการในชนบท
3.8 นันทนาการในเมืองหรื อในเทศบาล
3.9 นันทนาการนอกเมือง
3.10 นันทนาการในอุทยานและวนอุทยาน
4. การแบ่งนันทนาการตามลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ ได้ แก่
4.1 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
4.2 นันทนาการเพื่อบาบัด
4.3 นันทนาการทางสังคม
4.4 นันทนาการอาชีพ
4.5 นันทนาการประเภทอนุรักษ์
4.6 นันทนาการประเภทศิลปะและหัตถกรรม
นอกจากนี ้ นัน ทนาการได้ เน้ น การมี ส่ว นร่ วมในการปฏิ บัติ ซึ่ง จ าท าให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนันทนาการ ฉะนันกิ
้ จกรรมจึงเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะนามาใช้ ปฏิบตั ิ
ตามลักษณะของกิจกรรมนันทนาการซึง่ แบ่งได้ ดังนี ้ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2556, น. 32)
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1. กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬาและการละเล่น
2. กิจกรรมนันทนาการศิลปะ หัตถกรรม และงานฝี มือ
3. กิจกรรมนันทนาการร้ องเพลงและดนตรี
4. กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมเข้ าจังหวะและเต้ นรา
5. กิจกรรมนันทนาการภาษาและวรรณกรรม
6. กิจกรรมนันทนาการการแสดงแลพการละคร
7. กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก
8. กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมทางสังคม
9. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ ง หรื อนอกสถานที่ หรื อนอกเมือง
10. กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมพิเศษ
11. กิจกรรมนันทนาการอาสาสมัครและบริการ
12. กิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
13. กิจกรรมนันทนาการกลุม่ สัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์
14. กิจกรรมนันทนาการเพื่อความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ
15. กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
16. กิจกรรมบันเทิงและสนทนา
โดยรายละเอียดของกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ มีดงั นี ้
1. กิจกรรมเกมกีฬาและการละเล่น
เป็ นกิจกรรมการออกกาลังกายส่งเสริ มสุขภาพ และเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถผู้เล่น ซึง่ ใช้ ร่างกายเป็ นสื่อแสดงออกใน
การเข้ าร่วมกิจกรรม และจะส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. กิจกรรมศิลปะ หัตถกรรม และงานฝี มือ
เป็ นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก ให้ ความสุข เกิดสุนทรี ย์แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิและผู้มี
ส่วนร่วม ได้ ผลงานที่เป็ นรูปธรรมในสิ่งที่ประดิษฐ์ หรื อสร้ างสรรค์ขึ ้นมา ทาให้ เกิดความภูมิใจ อีกทัง้
ยังมีประโยชน์ในการฝึ กสภาพจิตใจบุคคลในด้ านต่างๆ ได้ ดีกิจกรรมหนึ่ง ศิลปะถือเป็ นมรดกของ
มวลมนุษย์ สะท้ อนถึงแนวทางวิถีของมนุษย์
3. กิจกรรมร้ องเพลงและดนตรี
เป็ นกิ จ กรรมบัน เทิงใจที่ สามารถร่ วมกิ จกรรมได้ ง่าย สะดวก สามารถ
เป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ ปฏิบตั ิหรื อผู้ชม ซึ่งต่างก็มีความสุข เป็ นกิจกรรมที่จดั แบบง่ายๆ ได้ จนถึงขันที
้ ่มีความ
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ยิ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมการร้ องเพลงและเล่นดนตรี ยงั แสดงออกถึงพื ้นฐานความเป็ นมาของบุคคลและ
เชื ้อชาติ แสดงถึงความมีอารยธรรมและความแตกต่างของชนชาติตา่ งๆ
4. กิจกรรมเข้ าจังหวะและเต้ นรา
เป็ นกิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวประกอบจัง หวะดนตรี เสี ย งเพลง หรื อเสี ยงที่
กาหนดขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่แสดงออกด้ วยท่าทางลีลาต่างๆ สะท้ อนความรู้สึกภายในของบุคคลได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้กิจกรรมประเภทกิจกรรมเข้ าจังหวะยังช่วยส่งเสริมระบบประสาทสัง่ งานของ
กล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ ให้ เคลื่อนไหวตามการสัง่ การให้ ลงจังหวะ เป็ นการฝึ กควบคุมระบบสัง่ การของ
กล้ ามเนื ้อที่ทาให้ เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อมองย้ อนกลับไป กิจกรรมเข้ าจังหวะในอดีตของ
บุคคลจะเป็ นการแสดงถึงการถ่ายทอดบางส่วนของวิถีการดารงชีพของคนแต่ละบุคคล แต่ละเชื ้อ
ชาติได้
5. กิจกรรมด้ านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาแสดงถึงความเป็ นชาติ กิจกรรมด้ านภาษาจึงเป็ นกิจกรรมที่สะท้ อน
ถึงความแตกต่างทางวัฒ นธรรมของแต่ละชาติแต่ละภาษา ซึ่งเป็ นสิ่งบ่งบอกความเป็ นเอกราช
อิสระ มีอารยธรรม ลักษณะกิจกรรมด้ านภาษาและวรรณกรรม จึงเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มปั ญญา
ความคิด ให้ ความรู้สึกสุนทรี ยะทางอารมณ์ เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติแต่ละภาษา โดยเฉพาะ
ของไทย มีกิจกรรมด้ านวรรณกรรม อ่าน เขียน มาช้ านานแล้ ว ลักษณะกิจกรรม ได้ แก่ การแต่งบท
ประพันธ์ตา่ งๆ โดยเป็ นกลอน วรรณคดี เรื่ องสัน้ ปริศนาคาทาย เป็ นต้ น
6. กิจกรรมการแสดงและการละคร
การแสดงและการละครเป็ นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความเป็ นมาตามอารย
ธรรมของมนุษย์ทงในอดี
ั้
ตและปั จจุบนั เป็ นสถานบันเทิงที่สร้ างสรรค์ลีลาของบุคคลให้ แสดงออก
ด้ วยความสุนทรี ยะช่วยให้ บนั เทิง ตลอดจนผ่อนคลาย แสดงออกซึ่งยุคสมัยของการใช้ ชีวิตของ
กลุ่มคนหรื อความเป็ นอยูข่ องชุมชนในขณะนัน้ ลักษณะกิจกรรมการแสดง ได้ แก่ ภาพยนตร์ ละคร
รวมถึงการแสดง การเล่นต่างๆ ที่ นามาเสนอหรื อแสดงให้ ชม เช่น มายากล การแสดงนานาชาติ
เป็ นต้ น
7. กิจกรรมงานอดิเรก
เป็ นกิจกรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ ที่ใช้ เวลาว่างทากิจกรรมเพื่ อ
ผ่อนคลาย เพลิ ด เพลิ น ซึ่งส่งผลต่อคุณ ค่าทางจิ ตใจของผู้กระท า อี กทัง้ ยังส่งผลพลอยได้ เป็ น
ชิ ้นงานหรื อเป็ นรู ปธรรมด้ วย ลักษณะของงานอดิเรกขึ ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล ถ้ าจะ
นากิจกรรมใดมาใช้ กับตนเอง เช่น งานฝี มือและงานประดิษฐ์ การปลูกต้ นไม้ ทาสวน เลีย้ งสัตว์
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อ่านหนังสื อ ฟั ง เพลง เล่น ดนตรี การสะสม ฯลฯ โดยทั่วไปมักจะคิด ว่า การท างานอดิเรกเป็ น
กิจกรรมเฉพาะคนวัยผู้ใหญ่ หรื อวัยสูง อายุเท่านัน้ แต่ที่จริ งแล้ วงานอดิเรกนัน้ เป็ นกิ จกรรมของ
บุคคลทุกๆ วัย
8. กิจกรรมทางสังคม
เป็ นกิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกับ ผู้อื่ น ทัง้ บุค คลในครอบครั ว และบุค คลนอก
ครอบครัว เป็ น งานสัง สรรค์ กิ จ กรรมตามประเพณี หรื อกิ จ กรรมของชุม ชน โดยมัก จะร่ วมกับ
พิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานคล้ ายวันเกิด งานเลี ้ยงในโอกาสต่างๆ
9. กิจรรมกลางแจ้ ง หรื อนอกสถานที่ หรื อนอกเมือง
เป็ นการแสดงออกซึ่งความต้ องการของมนุษย์ที่ต้องการความอิสระ ท้ า
ทาย ค้ นหาสิ่งแปลกใหม่ และเข้ าหาธรรมชาติ ลักษณะกิจกรรมกลางแจ้ ง ได้ แก่ กิจกรรมค่าย การ
ท่องเที่ยว กิจกรรมผจญภัย กีฬากลางแจ้ ง ฯลฯ
10. กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึน้ หรื อกระทาเป็ นพิเศษ แล้ วแต่
กรณี เพื่ อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรื อจัดขึน้ ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมที่จัดในวัน
สาคัญต่างๆ การจัดกิจกรรมขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่ง เพื่อให้ ทกุ คนมีส่วนร่วม สามารจัด
ได้ ทงเป็
ั ้ นกิจกรรมบุคคล กิจกรรมของหน่วยงานหรื อองค์กร เป็ นกิจกรรมของชาติ หรื อนานาชาติ
11. กิจกรรมอาสาสมัครและบริการ
เป็ นกิจ กรรมที่ กระทาเพื่ อบ าเพ็ญ ประโยชน์ การบริ การสาธารณะเป็ น
ความพึ ง พอใจ สมัค รใจของผู้ป ฏิ บัติในการช่วยเหลื อ ชุม ชนหรื อประเทศชาติ ต ลอดจนสากล
นานาชาติ ส่งผลต่อการสุขใจที่ได้ กระทา ช่วยให้ สภาพสังคมดี มีนา้ ใจเอือ้ เฟื ้อเผื่ อแผ่ กิจ กรรม
อาสาสมัค ร ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพัฒ นาสถานที่ พัฒ นาชุม ชน อาสาบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
กิจกรรมของชาติและนานาชาติ โดยมากมักจะเป็ นบุคคลหรื อองค์กรเอกชนเป็ นผู้ดาเนินการ เช่น
ชมรม สมาคม มูลนิธิตา่ งๆ เป็ นต้ น
12. กิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษา
เป็ นกิ จ กรรมกลางแจ้ ง กิ จ กรรมหนึ่ ง ซึ่ง เป็ น การเดิ น ทาง การย้ า ยไป
สถานที่ใหม่ชวั่ คราว เป็ นการเปลี่ยนจากที่เคยเป็ นเพื่อความเพลิดเพลิน สุขใจ และได้ พบสิ่งใหม่
ช่วยให้ มีโลกทัศน์กว้ างไกลต่างกับการอยูค่ า่ ยคือรูปแบบการดาเนินการต่างกัน ซึง่ การท่องเที่ยวไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นกิ จกรรมที่ เข้ าใกล้ ธ รรมชาติเหมื อนกับการอยู่ค่าย ลักษณะการท่องเที่ยวอาจมี
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จุดมุ่ง หมาย โดยจุด มุ่งหมายหนึ่งหรื อหลายจุด มุ่งหมายก็ ได้ ยกเว้ นการท่องเที่ ย วเชิ ง อนุรัก ษ์
(Biotourism) จะมีลกั ษณะเข้ าหาธรรมชาติเช่นเดียวกับกิจกรรมค่าย
13. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์
เป็ นกิจกรรมที่สร้ างสรรค์เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล
เป็ นกิจกรรมที่มีคุณ ค่าในด้ านมนุษยสัมพันธ์ รู้ จกั การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมากมักจะ
สอดแทรกจุดประสงค์หรื อเป้าหมายอื่ นๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ร่วมกิ จกรรม เช่น วิธีการทางาน
ร่วมกัน การพัฒนาบุคคลและองค์กร เป็ นต้ น
14. กิจกรรมเพื่อความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ
เป็ นกิจ กรรมที่ ช่วยให้ บุคคลมี ความสุขทางใจเป็ นส าคัญ เป็ นกิ จกรรม
พัฒนาจิตใจผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งในสถานการณ์ ปัจจุบนั การใช้ ชีวิตของบุคคลมีความวุ่นวาย สังคม
สับสน ผู้คนเอารัดเอาเปรี ยบ ขาดความเอื ้ออาทร กิจกรรมเพื่อความสงบสุข และพัฒนาจิตใจจะ
ช่วยให้ ร้ ูจกั การดารงชีวิตอย่างเป็ นสุขมีความพอเพียงได้ เช่น การเข้ าวัดฟั งธรรม ปฏิบตั สิ มาธิ
15. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ บคุ คลมีสขุ ภาพที่ดีในรูปแบบของการออกกาลัง
กาย นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาแล้ ว ยังมีการออกกาลังกาย หรื อบริ หารร่ างกายโดยใช้ อุปกรณ์
และไม่ใช้ อุป กรณ์ เช่น ตามสถานบริ ก ารซึ่ง บางกิ จ กรรมออกก าลัง เพื่ อ สุข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย บางกิจกรรมใช้ การกาหนดลมหายใจ การใช้ สมาธิประกอบการออกกาลังกาย
ได้ แก่ โยคะ ชี่กง การเต้ นแอโรบิก กิจกรรมประกอบจังหวะ ฯลฯ
16. กิจกรรมบันเทิงและสนทนา
การสนทนาพูดคุยเป็ นกิจกรรมที่มีมาดังเดิ
้ มของมนุษย์เพื่อการสื่อสาร ซึ่ง
การสนทนาที่เกิดความสุขสนุก เพลิดเพลิน ได้ สาระจึงนับเป็ นนันทนาการ ซึ่งรวมถึ งการเล่าเรื่ อง
ต่างๆ เช่น การเล่านิทาน เล่าเรื่ องขาขัน หรื อเรื่ องราวให้ แง่คดิ ฯลฯ
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “คุณลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรม
นันทนาการ” นัน้ เป็ นสิ่งสาคัญในลาดับต้ นๆที่ควรทราบเพราะการทาความเข้ าใจในคุณลักษณะ
และขอบข่ายของนันทนาการจะทาให้ ผ้ มู ี่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการสามารถจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้ ตรงตามเป้าหมายและประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการที่จดั ขึน้ ถือได้ ว่าเป็ นสากล
เพราะมนุษย์ สามารถรั บรู้ และร่ วมปฏิบัติได้ และยังเป็ นกิ จกกรมที่มี จุดมุ่งหมายชัดเจนมี ความ
ยื ด หยุ่น สูง และสามารถเกิ ด ขึน้ ได้ ทุก สถาณการณ์ เป็ น ต้ น นอกจากนี ก้ ิ จ กรรมนัน ทนาการก็
สามารถเป็ นได้ ทงกิ
ั ้ จกรรมเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรื อหลายรูปแบบรวมกัน สามารถกล่าวได้
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ว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการนันต้
้ องอาศัยแรงจูงใจ และมีเงื่อนไข ก็คือจะต้ องเข้ าร่ วมด้ วย
ความสมั ค รใจในเวลาที่ ว่ า งเว้ น จากการภารกิ จ อื่ น ใด ซึ่ ง ผลลัพ ท์ ข องการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นันทนาการนันจะท
้ าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับความสุข สนุกสนาน ความรู้ที่เป็ นประโยชน์
1.3 คุณค่ าและประโยชน์ ของนันทนาการ
การที่บคุ คลได้ เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ไม่วา่ บุคคลนันจะอยู
้
ใ่ นเพศและวัยใดก็จะ
ก่อให้ เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่ดี เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง ฉะนัน้ ประโยชน์ และคุณ ค่าของนันทนาการจึง มี
ความหมาย ดังนี ้
จอร์ ด ดี. บัทเลอร์ (สานักส่งเสริ มและพัฒนานันทนาการ. 2551, น. 8-9; อ้ างอิง
จาก George D. Butler 1959, p. 14-15) กล่าวถึงคุณค่าทางนันทนาการที่มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์ไว้
ดังนี ้
1. นันทนาการเป็ นความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์
2. นันทนาการ คือ ทางออกที่ดีของการแสดงและการพัฒนาตนเอง
3. การเล่นหรื อนันทนาการ ช่วยให้ เด็กเจริ ญเติบโตและมีประสบการณ์ ที่จ ะ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ในชีวิตเมื่อเจริญวัยขึ ้น
4. ช่วยให้ เด็กมีความกระตือรื อร้ นในชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ ได้ มาซึ่ง
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับชีวิตในภายหลัง
5. สาหรับผู้ใหญ่ นันทนาการเป็ นการแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ และเป็ น
การคบหาสมาคมซึง่ กันและกัน
6. นันทนาการเป็ น วิธีหาความสุข ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความสุขโดยในชีวิตกับ
การทางานการพักผ่อน ความรัก และความเคารพนับถือซึง่ กันและกัน
เทพประสิทธิ์ กุล ธวัช วิชัย (2556, น. 36) ได้ กล่าวถึงคุณ ค่าและประโยชน์ของ
นันทนาการไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คุณค่ าของนันทนาการ
1.1 ให้ คุณ ค่าส าหรั บบุคคลในด้ านความเสมอภาค มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับองค์กร
1.2 คุณ ค่ า ต่ อ ครอบครั ว สร้ างความรั ก ความอบอุ่ น ความเข้ าใจใน
ครอบครัว
1.3 คุณ ค่าต่อ กลุ่ม หรื อ หมู่ค ณะ มี ก ารยอมรั บ ซึ่ ง กัน และกัน มี ค วาม
สามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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1.4 คุณค่าต่อชุมชน สร้ างความร่ วมมือ รักหวงแหนและความผูกพันใน
ชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน
1.5 คุณค่าต่อประเทศชาติในด้ านสุขภาพของพลเมืองในชาติ การรักษา
วัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.6 คุณค่าต่อนานาชาติหรื อสากล การดูแลรักษา การอนุรักษ์ มรดกโลก
ความร่วมมือซึง่ กันและกันระหว่างชาติ
2. ประโยชน์ ของนันทนาการ
2.1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
2.3 พัฒนาส่งเสริมความคิดและสติปัญญาแก่บคุ คล
2.4 ช่วยให้ ได้ พกั ผ่อนอันเป็ นสิ่งจาเป็ นของบุคคลอย่างหนึง่
2.5 ช่วยให้ เกิดความสุขและความพึงพอใจ
2.6 สร้ างเสริ ม มนุษยสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและสร้ างความรู้ สึกให้ เกิ ด
การยอมรับตนเองและผู้อื่น
2.7 พัฒนาบุคคลในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.8 ส่งเสริมให้ เป็ นพลเมืองดี
2.9 ช่วยแก้ ปัญหาสุขภาพจิต
2.10 ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเกเรของเด็ก
2.11 ช่วยบารุงขวัญและสุขภาพบุคคลแต่ละกลุม่
2.12 ส่งเสริ มและสร้ างความรัก ความอบอุ่น ความเข้ าใจอันดีแก่สมาชิก
ภายในครอบครัว
2.13 ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
2.14 เป็ นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างชาติ
2.15 ช่วยถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมของมนุษยชาติ
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “คุณและประโยชน์ของนันทนาการ”
นัน้ มี ทัง้ ต่ อ ตนเอง สัง คม ประเทศชาติ นานาชาติ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม ด้ ว ยเหตุผ ลที่ ว่ า
นันทนาการสามารถทาให้ บุคคลเกิดความสุข สนุกสนาน ลดความเครี ยด คลายความวิตกกังวล
และรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ สร้ างความรับผิดชอบ พัฒนาสุขภาพจิตและสมรรถภาพทาง
กาย ส่งเสริ มให้ มีบคุ ลิกภาพที่ดี และช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดียิ่งขึ ้นได้ อีกช่องทางหนึ่ง
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นอกจากนี ้นันทนาการยังสร้ างความรัก ความอบอุ่น ความเข้ าใจอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
สร้ างความร่ วมมือและความผูกพันในชุมชน ส่งเสริ มการรักษาวัฒ นธรรม ประเพณี การอนุรักษ์
ธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์มรดกโลกและความร่วมมือกันระหว่างชาติด้วย
1.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับนันทนาการ
1.4.1 แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเป็ นสิ่งที่ช่วยกาหนดหลักการ แนวทางเพื่อการปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่
ได้ พิสูจน์แล้ วว่าเป็ นจริ งตามหลักการนัน้ ๆ การปฏิบตั ิของนันทนาการเองก็มีความจาเป็ นต้ องมี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการมาใช้ เป็ นหลักการแนวทางในการปฏิบตั ิเช่นกัน โดย เทพประสิทธิ์
กุลธวัชวิชยั (2556) ได้ สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ องกับนันทนาการของนักวิชาการท่านต่างๆ
ไว้ ดังนี ้
ประพั ฒ น์ ลัก ษณพิ สุ ท ธิ์ (เทพประสิ ท ธิ์ กุ ล ธวัช วิ ชัย . 2556, น. 21 – 23;
อ้ างอิงจาก ประพัฒ น์ ลักษณะพิ สุทธิ์ . 2543) กล่าวถึง วิธีการเล่น ที่ นักสังคมวิทยาได้ รวบรวม
ความคิดสาหรับเป็ นหลักสาคัญของการเล่นไว้ 7 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎี กาลัง เหลื อ หรื อทฤษฎี พ ลังงานเกิ น ความต้ องการ (Surplus
Energy Theory) หรื อ ทฤษฎีนี ้บางครัง้ เรี ยกตามชื่อของผู้คิดทฤษฎีคือ ทฤษฎีสเปนเซอร์ ซิลเลอร์
(Spencer Schiller Theory) ทฤษฎี นีก้ ล่าวถึงว่าคนเรามักมี ทัง้ การสะสมและการใช้ หรื อระบาย
พลังงาน โดยเฉพาะในวัยรุ่นพลังงานส่วนใหญ่ที่นอกเหนือไปจากการเรี ยน การพักผ่อนแล้ วก็จะใช้
หนักไปทางด้ านการเล่น อาจจะเล่นเป็ นส่วนบุคคลหรื อทีมโดยเฉพาะการเล่นประเภทต่อสู้ ผจญ
ภัย ซึง่ ในการเล่นนี ้ถ้ าเด็กไม่ได้ รับการควบคุม อบรมสัง่ สอนเด็ก อาจจะนาพลังงานที่เกิดมานี ้ไปใช้
ในทางที่ผิด อาจจะเป็ นการยกพวกตีรันฟั นแทงกัน ซึง่ ถือเป็ นปั ญหาทางสังคมที่สาคัญอย่างหนึ่งที่
เกิดจากวัยรุ่น อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี ้ มิได้ หมายถึงการระบายพลังงานออกโดยใช้ การเล่นเป็ นสื่อ
เท่านัน้ แต่ยงั เน้ นถึงการเล่นในส่วนที่จะช่วยเสริ มสร้ างให้ เกิดพลังงานขึ ้นมา และเป็ นลักษณะที่
ต่อเนื่องกัน โดยการสร้ างและการใช้ จะต้ องค่อยเป็ นค่อยไป โครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะและ
ระบบต่างๆ ภายในร่างกายจึงจะทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทฤษฎีนนั ทนาการ (Recreation Theory) ทฤษฎีนี ้มีเนื ้อหาใจความว่า
คนเราจาเป็ นจะต้ องมีการพักผ่อน และการทากิจกรรมอันเป็ นการเสาะแสวงหาความรื่ นเริงบันเทิง
ใจ ซึ่งเป็ นทางออกอันหนึง่ ในการสนองความต้ องการตามธรรมชาติ อันเป็ นความต้ องการที่จะขาด
เสียมิได้ ถ้ าขาดกิจกรรมในนี ้ไปพลังงานที่เสียไปจะไม่ได้ กลับคืนมา จะทาให้ การประกอบกิจกรรม
อื่นๆ เกือบทุกด้ านเสื่อมประสิทธิภาพลง ธรรมชาติของคนจะมีการกระทากิจกรรมดังกล่าวนี ้ตลอด
มา แต่ไม่ร้ ู เท่านัน้ ว่าได้ ประกอบกิจกรรมทางนันทนาการแล้ ว และการกระทาดังกล่าวมักจะเกิด
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จากความสมัครใจของผู้กระทาเอง ช่วยให้ ผ้ ูกระทาเกิดความสดชื่นสนุกสนาน กระปรี ก้ ระเปร่ า
ช่วยให้ ร้ ูจกั ปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. ทฤษฎี ก ารผ่ อ นคลายความเครี ย ด (Relaxation Theory) ทฤษฎี นี ม้ ี
ส่วนคล้ ายคลึงกับทฤษฎีนันทนาการมาก แต่จะเน้ นการผ่อนคลายความเครี ยดไปที่ร่างกายเป็ น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือความเครี ยดที่ เกิดจากการที่ ต้องใช้ ร่างกายอย่างระมัดระวังในงานที่ ต้ องใช้
ร่างกายอย่างระมัดระวังในงานที่ประเทศเช่นช่ างซ่อมนาฬิกาข้ อมือช่างเจียระไนเพชรพลอยที่ต้อง
ใช้ สายตาห้ ามเคร่ งอยู่กับสิ่งของเล็กๆ น้ อยๆ ซึ่งถ้ าได้ ผ่อนคลายความเครี ยดโดยการรจัดงานนัน้
สักครู่ประเดี๋ยวประด๋าว ลุกขึ ้นยืนเดินไปมาสูดอากาศข้ างนอก เปลี่ยนบรรยากาศไปชมนกชมไม้
รั บ สายลมแสงแดดแล้ วกลั บ มาท างานชิ น้ นั น้ ต่ อ ที่ เชื่ อ ว่ า การที่ ค นเรามี โอกาสผ่ อ นคลาย
ความเครี ยดเพี ย งชั่วระยะเวลาเล็กน้ อยก็ จ ะช่วยให้ ร่างกายมี ค วามสดชื่ น พร้ อมที่ จ ะประกอบ
กิจกรรมนันนั
้ นต่
้ อไปอีกนานและมีประสิทธิภาพ
4. ทฤษฎี สัญ ชาตญาณ Instinct of Grosse They) ที่ เชื่ อว่าการกระท า
ของคนเช่นการวิ่งการกระโดดหัวเราะหรื อคือเป็ นการแสดงออกโดยสัญชาตญาณเมื่อไหร่คนได้ มา
เล่ น การเล่ น จะช่ว ยให้ ก ารเคลื่ อ นไหวหรื อ การกระท าที่ เกิ ด จากสัญ ชาตญาณพัฒ นาอย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นเป็ นการพัฒนาความเจริญงอกงามตามธรรมชาติของมนุษย์
5. ทฤษฎี สังคมสัม พันธ์ หรื อสังคมประชาชน (Social Contact Theory)
ทฤษฎี ต้องการชี ้ให้ เห็นว่าคนเป็ นสัตว์สงั คมประเภทหนึ่ง เด็กเกิดจากพ่อแม่ เด็กต้ องมีพ่อแม่ซึ่ง
เป็ นสมาชิกของสังคม แวดล้ อมด้ วยสิ่งต่างๆนานัปการ การติดต่อประสาร สัมพันธ์ ทางสังคมเป็ น
สิ่งที่ขาดเสียมิได้ การเล่นจะเป็ นสื่ออันหนึ่งที่จะเสริ มสร้ างความประสานสัมพันธ์ ในสังคมให้ ดีขึ ้น
การเล่นจะช่วยให้ เด็กมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ ดี อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
6. ทฤษฎี การแสดงออกของตนเอง (Self-Expression Theory) ทฤษฎี นี ้
กล่าวว่า การเล่นเป็ นกิจกรรมการแสดงออกทางหนึ่งของคน คิดจะทาอะไร คิดอย่างไร จะแสดงให้
เห็นได้ โดยการเล่น บางครัง้ การแสดงออกนี ้ยังช่วยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ ชดเชยความรู้สึกที่ต้อย
ต่า หรื อความล้ มเหลวในด้ านอื่นๆ ของชีวิต อย่างไรก็ตาม การแสดงออกของคนก็ควรจะมี ขอบเขต
จากัด ไม่มากเกินไป มิฉะนันจะท
้ าให้ ผลของการชดเชยนันๆ
้ เสียไปด้ วย
7. ท ฤ ษ ฎี ของการแสด งออกตาม การถ่ ายท อด (Inheritance or
Recapitulation) ทฤษฎีนี ้กล่าวถึงการเล่นว่า เป็ นมรดกของบรรพบุรุษที่บคุ คลรุ่นปัจจุบนั รับช่วงมา
และได้ นาไปปฏิ บัติสื บต่อกันมา (เป็ นการกล่าวซา้ ) อย่างไรก็ตาม การเล่นดังกล่าวก็ได้ รับการ
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พัฒนาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น และแน่นอนการเล่นของคนในแต่ละชาติภาษาย่อมจะแตกต่างกัน
ออกไปตามสังคมที่อยูอ่ าศัยที่ตนเกี่ยวข้ องอยู่
สมบัติ กาญจนกิจ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั . 2556, น. 23 – 25; อ้ างอิงจาก
สมบัติ กาญจนกิ จ . 2540) กล่าวถึง รายงานการศึกษาวิจัย ทฤษฎี และสรุ ป ทฤษฎี ก ารเล่นจาก
รายงานการศึกษาวิจยั ทฤษฎีการเล่นของนักจิตวิทยา นักโบราณคดี นักสังคมวิทยา และนักการ
ศึกษา ซึง่ สรุปเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นได้ 10 ทฤษฎี ดังนี ้
1. ทฤษฎีพลังงานส่วนเกิน (Surplus Energy Theory) โดยผู้นาทฤษฎีคือ
สเปนเซอร์ และสลิลเลอร์ (Spencer and Schiller) นักปรัชญาชาวอังกฤษตังแต่
้ กลางศตวรรษที่ 19
ได้ กล่าวว่า การเล่น เกิดจากความต้ องการหรื อมีแรงจูงใจที่จะใช้ พลังงานส่วนเกินของคนหรื อสัตว์
ที่นอกเหนือจากการใช้ พลังงานเพื่อการอยู่รอดหรื อยังชีพ ดังนันจึ
้ งต้ องสร้ างรูปแบบของการเล่น
เพื่อความสนุกสนาน เป็ นการใช้ พลังงานส่วนเกินที่เหลือนันหรื
้ อพอสรุปได้ ว่าทฤษฎีนี ้ อธิบายการ
เล่นเป็ นการใช้ พ ลังงานที่สะสมในร่ างกายและทากิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เช่นการเล่นเกมการ
ผจญภัยการต่อสู้ของเด็กเพื่อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้ านร่างกาย
2. ทฤษฎีนนั ทนาการ (Recreation Theory) โดยผู้นาทฤษฎี คือ ลาซารัส
(Lazarus) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมนี ได้ กล่าวว่า ทฤษฎีการเล่นนี ้
อธิบายในทิศทางตรงกันข้ าม กับทฤษฎีพลังงานส่วนเกินคือการเล่นช่วยส่งเสริ มวิถีทางชีวิตของ
บุคคลในช่วงเวลาว่างทาให้ บคุ คลได้ ร่วมกิจกรรมที่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อเปลี่ยนกิจกรรมทาให้
เป็ น คนสดชื่ น กระชุ่ม กระชวย เสริ ม สร้ างพลัง งานเป็ นการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจและเสริ ม สร้ าง
ประสบการณ์และคุณภาพชีวิต
3. ทฤษฎี สัญ ชาตญาณ (Instinct - Practice) โดยผู้นาทฤษฎี คือ คาร์ ล
กรอส (Gross) ศาสตราจารย์ จ ากมหาวิท ยาลัย เบเซล ค.ศ.1899 ได้ กล่าวว่า กรอสได้ รายงาน
พฤติกรมการเล่นของคนและสัตว์ว่าเป็ นการเตรี ยมตัวหรื อสัญชาตญาณของการอยู่รอดโดยการ
ฝึ กหัดปฏิบตั ิทกั ษะต่างๆ เพื่อการดารงชีพ เพื่อการปรับตัว การเล่นเป็ นบทบาทที่เตรี ยมตัวเพื่อการ
อยู่รอด ดังนันเราควรจะมี
้
การเล่นใน 4 รูปแบบด้ วยกัน คือ 1) การเล่นแบบต่อสู้ ได้ แก่ การเล่นเพื่อ
ล่า การประกวดแข่งขัน 2) การเล่นแบบความรัก เป็ นกิจกรรมที่สุภาพ 3) การเล่นแบบเลียนแบบ
และละคร และ 4) การเล่นแบบสังคม การเล่นเลียนแบบของเด็กในบทบาทผู้ใหญ่ต่างๆ เป็ นการ
เตรี ยมตัวเป็ นสัญชาตญาณอย่างหนึง่ ที่จะปรับตัวอยูใ่ นสังคมวัฒนธรรมของตน
4. ทฤษฎีระบายอารมณ์ (Catharsis Theory) โดยผู้นาทฤษฎีคือ อาริ สโต
เติล (Aristotle) ได้ กล่าวว่า การเล่นเป็ นการระบายออกทางอารมณ์ ซึ่งเปรี ยบเสมือนเครื่ องรักษา
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ความปลวดภัยระบบประสาท อาริ สโตเติล นักปราชญ์ ชาวกรี ก กล่าวว่า การเล่นหรื อแสดงละคร
เป็ นการจ าลองเลียนแบบประสบการณ์ ในอารมณ์ ต่างๆ ในรู ปแบบของการเล่นพัฒ นาอารมณ์
จิตใจและเป็ นการใช้ พลังานส่วนเกินเพื่อการเล่นด้ วย
5. ทฤษฎี ลอกเลียนแบบ (Imitation Theory) โดยผู้นาทฤษฎี คือ สแตลลี่
ฮอลล์ (Stanley Hall) ได้ กล่าวว่า ถ้ าหากอธิบายตามหลักทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของมนุษย์ว่า การเล่น
เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒ นาการของมนุษย์ จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ จ ากสัตว์เป็ นมนุษ ย์
ดังนันจากพฤติ
้
กรรมที่ต้องยังชีพ เช่น การตกปลา ฆ่าสัตว์ พายเรื อ ตังค่
้ ายพักแรม เป็ นกิจกรรมที่
ลอกเลียนแบบคนรุ่นก่อนที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ชื่อทฤษฎีนี ้เป็ นการเลียนแบบวิวฒ
ั นาการ
ของการแสดงของคนหรื อสัตว์ที่สืบทอดกันมานาน
6. ทฤษฎีการผ่อนคลายความตรึงเครี ยด (Relaxation Theory) โดยผู้นา
ทฤษฎี คือ แพทริ ค (Patrick) ได้ กล่าวว่า การเล่นก่อให้ เกิ ดการเพลิดเพลิน ฝ่ อนคลายความตึง
เครี ยดจากสังคมพัฒนาอุตสาหกรรม ทาให้ คนเราได้ อิทธิพลความตึงเครี ยด วิตกกังวลสูง ดังนัน้
การเล่นกิจกรรมนี ้จะช่วยผ่อนคลาย และรักษาสุขภาพกายและจิตใจของชุมชนในเมือง
7. ทฤษฎี ก ารแสดงออกแห่ ง ตน (Self-Expression Theory) โดยผู้ น า
ทฤษฎีคือ เอลเมอร์ มิเซล และ เบอร์ นาร์ ค เมสัน (Elmer Mitchell & Bernard Mason) ได้ กล่าวว่า
การเล่นเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการตอบสนองความต้ องการแสดงออกของมนุษย์ ปกติมนษย์ต้องการ
เคลื่อนไหวใช้ พลังงานเสมอ การแสดงออกในเรื่ องของความสามารถ ทักษะต่างๆ ทังทางด้
้
านสรี ระ
และกายวิภาค ระดับทางสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล้ อมและสังคม และการเล่นช่วยตอบสนอง
การแสดงออกทางด้ านทั ศ นคติ แ ละนิ สั ย ของคน ดั ง นั น้ ทฤษฎี การเล่ น นี ช้ ่ ว ยเสริ ม สร้ าง
ประสบการณ์ ใหม่ ช่วยเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มด้ วยความมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนการเป็ นที่
ยอมรับของคนอื่นๆ
8. ทฤษฎี สัง คมประสานสัม พัน ธ์ (Social Theory) โดยผู้น าทฤษฎี คื อ
เบอร์ ลี น ส์ (Berlyns) ได้ ก ล่ า วว่ า การเล่ น เป็ นกิ จ กรรมทางสัง คมของมนุษ ย์ ในการที่ จ พช่ ว ย
ผสมผสานสังคมตังแต่
้ หน่วยงานที่เล็กที่สดุ ของสังคมคือ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ต้ องการเล่น
เพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่ายของสังคมในวิถีชีวิตวัฒนธรรม อารยธรรม การให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
การเคารพสิทธิ รู้หน้ าที่ความรับผิดชอบ
9. ทฤษฎี ก ารบุ ก เบิ ก สร้ างสรรค์ (Creation Exploration Theory) โดย
ผู้นาทฤษฎี คือ เบอร์ ลีนส์ ได้ กล่าวว่า เล่นเป็ นการค้ นคว้ าหาสิ่งเร้ า สิ่งกระตุ้น ซึ่งเป็ นแรงขับทาง
จิตวิทยาซึ่งทาให้ คนเราต้ องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย ความพอใจ ความสนุกสนานในรูปแบบของ
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หัวเราะ ขบขัน และการเล่น เช่น กิ จ กรรมเสี่ ยง ล่องแก่ง เครื่ องร่ อน การดานา้ ประดาน า้ ช่วย
คนเราบรรลุถึ งความรู้ สึก ต้ องการความส าเร็ จ ขัน สูง สุด (Self-Actualization) กิ จ กรรมการเล่น
เหล่านี ้จะช่วยลดแรงขับทางจิตวิทยาลง
10. ทฤษฎี ด้ านสมรรถนะ (Competence Theory) โดยเนื อ้ หาสาระได้
กล่ าวว่า การเล่ น เป็ น แรงจูง ใจจากการที่ ผ้ ูเล่ น ต้ อ งการทดสอบความสามารถของตนในการ
แก้ ปั ญ หา และแสวงหาสัม ฤทธิ ผ ล และควบคุม สถานการณ์ สิ่ง แวดล้ อมโดยการทดลอง หรื อ
แสวงหาข้ อมูลข้ าวสารจากการสังเกต ทดสอบ ก่อให้ เกิดการค้ นพบสิ่งใหม่
จากที่ กล่าวมาแล้ ว ข้ างต้ น ยังมี ทฤษฎี ที่น่าสนใจและเกี่ ยวข้ องกับ นันทนาการ
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลในแง่ของนันทนาการ ได้ แก่
ทฤษฎี ค วามต้ องการของมนุ ษ ย์ ของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of
needs) นักจิ ตวิท ยาผู้ตงั ้ ทฤษฎี ความต้ องการของมาสโลว์ ซึ่งเป็ นที่ ร้ ู จักกัน อย่างกว้ างขวางได้
ลาดับขัน้ (Hierarchy) ความต้ องการของคนเราไว้ 5 ลาดับ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 2 ลาดับความต้ องการของมนุษย์ ของมาสโลว์
ที่มา: เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั . (2556). การนันทนาการ. หน้ า 26
จากภาพประกอบดังกล่าว เมื่อมนุษย์ได้ รับความสาเร็จตามต้ องการในลาดับ
ชันที
้ ่ 1 อันเป็ นลาดับชันที
้ ่มีความสาคัญและจาเป็ นที่สุดของมนุษย์แล้ ว ก็จะแสวงหาสิ่งที่จะทาให้
ความต้ องการลาดับที่ชนที
ั ้ ่ 2 และลาดับชันต่
้ อๆ ไป บรรลุผลสาเร็จต่อไปเรื่ อยๆ ลาดับชันของความ
้
ต้ องการมีลาดับ ดังนี ้
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1. ความต้ องการทางด้ านสรี ระ (chysiological need)
2. ความต้ องการด้ านความปลอดภัย (safety need)
3. ความต้ อ งการทางด้ า นความรั ก /การเป็ นเจ้ าของหรื อ ทางสัง คม
(love/belonging or social need)
4. ความต้ องการการยกย่องสรรเสริญ (esteem-need)
5. ความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง (self-actualization need)
นอกจากนี ้ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2556, น. 27 – 28) ได้ นาแนวคิดและ
ทฤษฎีของมาสโลว์มาเปรี ยบเทียบกับความต้ องการในการร่วมกิจกรรมนันทนาการและการเล่น
ของคนเราแล้ ว โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอันเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตแล้ วพอจะกล่าวได้ ดงั นี ้
1. ความต้ องการทางด้ านสรี ระ เป็ นความต้ องการพืน้ ฐานที่คนเราออก
กาลังกายหรื อเล่นและทากิจกรรมทางกายซึ่งเป็ นความต้ องการทางด้ านร่ างกายที่จาเป็ น มีการ
เคลื่อนไหวหรื อออกกาลังกายสม่าเสมอ จึงทาให้ เกิดการคิดค้ นหรื อหาวิธีการกระทาเพื่อเป็ นการ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านร่างกาย
2. ความต้ องการทางด้ านความปลอดภัย เป็ นความต้ องการล าดับที่ 2
ต่อจากที่ได้ ออกกาลังกายและเคลื่อนไหวแล้ ว จาเป็ นต้ องเหมาะสมและถูกต้ องไม่เกิดอันตรายต่อ
ผู้ร่วมกิ จกรรมนัน้ ฉะนัน้ ข้ อที่ ควรคานึงถึงกิ จ กรรมการเล่นกิ จกรรมนัน ทนาการต่างๆ ที่ ส าคัญ
ประการหนึง่ คือ ต้ องป้องกันอันตรายหรื อต้ องเกิดความปลอดภัยในการเล่นด้ วย
3. ความต้ องการทางสังคม เป็ นความต้ องการของมนุษย์ลาดับที่ 3 ซึ่ง
เป็ นสัตว์โลกที่ต้องอยู่ร่วมกัน และเป็ นที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมนันทนาการ การละเล่นจะช่วย
ให้ เกิดลักษณะของสังคมร่วมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ แสดงออกเพื่อเป็ นที่ยอมรับของกลุม่ ผู้ร่วม
กิจกรรม จึงนับว่ากิจกรรมนันทนาการและการละเล่นเป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมด้ านสังคมแก่มนุษย์
4. ความต้ องการการยกย่องสรรเสริ ญ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
เกมการละลเนจะเป็ นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ให้ ความเพลิดเพลินและเป็ นเกมแข่งขันเป็ น
กระบวนการที่ทาให้ เกิดการยอมรับ และยกย่องสรรเสริ ญผู้ที่มีความสามารถที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้
แสดงออกมา
5. ความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเอง เป็ นความต้ องการลาดับที่ 5 หรื อ
ลาดับสูงของชีวิตของเกมการเล่นสามารถตอบสนองได้ จากคุณประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ รับจากาการ
เข้ าร่วมกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ครบทุกด้ านซึ่งผู้เล่นจะเลือก
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เล่นได้ ตามความต้ องการโดยไม่มี การปิ ดโอกาสผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็ นคุณ สมบัติพิเศษของกิ จกรรม
นันทนาการ การละเล่น
ตามทั ศ นะของผู้ วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
นันทนาการ” นันมี
้ อยูม่ ากมายซึง่ ในแต่และแนวคิดและทฤษฎีจึงมีความสอดคล้ องเชื่อมโยงกันและ
สนับสนุนกัน ดังจะเห็นได้ จากทฤษฎีนนั นาการและทฤษฎีการผ่อนคลายความเครี ยด ที่กล่าวถึ ง
การพักผ่อนและการทากิจกรรมของมนุษย์เพื่อให้ เกิดความสุขสนุกสนาน และส่งผลให้ เกิดการผ่อน
คลายความเครี ยดจากการทางาน ดังนันหากเลื
้
อกใช้ ทฤษฎีที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ
จะศึกษา ก็จะสามารถช่วยให้ งานวิจยั ชิ ้นนันๆ
้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
1.5 กิจกรรมนันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
พรชุลีย์ นิลวิเศษ (2550) ได้ กล่าวถึงกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุ
ว่าควรเป็ นกิจกรรมเบาๆ ที่สูงอายุเลือกทาตามความต้ องการ หรื อผู้ดแู ลผู้สูงอายุจดั ให้ เหมาะสม
กับผู้สงู อายุ กิจกรรมดังกล่าว ได้ แก่
1. กิ จ กรรมทางสัง คม ได้ แ ก่ การร่ ว มในงานบุญ งารประเพณี งานเทศกาล
งานของเพื่ อนบ้ าน ซึ่งเป็ นกิจกรรมภายในชุมชนที่ ผ้ ูสูงอายุส่วนใหญ่ ยังเข้ าร่ วมอยู่ นอกจากนัน้
ผู้สงู อายุบางส่วนยังเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกชมรมหรื อกลุม่ เช่น ชมรมผู้สงู อายุ กลุม่ ศาสนา ซึง่ ผู้สงู อายุ
เองเห็ น ด้ ว ยว่ า มี ค วามจ าเป็ นที่ ผ้ ู สูง อายุ ค วรเข้ า สัง คมพบปะกั บ บุ ค คลต่ า งๆ ในสัง คมบ้ าง
โดยเฉพาะการพบปะพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ เพื่อนฝูง ตลอดจนการดูโทรทัศน์ครอบครัว ศึกษา
ปฏิบตั ธิ รรม และปลูกต้ นไม้ กบั ครอบครัวหรื อเพื่อนวัยเดียวกัน
2. กิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย เป็ นสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่ ผ้ ู สู ง อายุ ซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากการเสื่อม จึงจาเป็ นต้ องออกกาลังกายเพื่อนป้องกันการเสื่อมสภาพ
และพิการของอวัยวะต่างๆ เช่น กล้ ามเนื ้อและข้ อต่างๆ ปอด และหัวใจ เป็ นต้ น การออกกาลังกาย
ยัง ช่ ว ยให้ ร่ า งกายคล่ อ งตัว ไม่ ห กล้ มง่ า ย และไม่ อ้ ว นเกิ น ไปซึ่ ง เป็ นปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเป็ น
โรคเบาหวาน ไขมัน ในเลื อ ดสูง หรื อ ความดัน โลหิ ต สูง นอกจากนัน้ ยัง ช่ว ยให้ ผ้ ูสูง อายุได้ ล ด
ความเครี ยด และทาให้ สมรรถภาพทางเพศดีขึ ้นด้ วย กิจกรรมการออกกาลังกาย มีหลายรู ปแบบ
ได้ แก่
2.1 การทากายบริ หาร เช่น การรามวยจีน การฝึ กโยคะ เป็ นต้ น การทากาย
บริหารจะช่วยทาให้ ข้อต่อและกล้ ามเนื ้อแข็งแรง ทรงตัวดี ไม่หกล้ มง่าย
2.2 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค เป็ นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง
นานประมาณ 3 – 5 นาที ขึน้ ไป เพื่ อช่วยป้องกันโรคเส้ น เลื อดหัวใจตีบ ซึ่ง ควร ได้ รับ การตรวจ
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สุขภาพและคาแนะนาจากแพทย์ก่อน ทังนี
้ ้ควรเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิคสาหรับผู้สงู อายุ
โดยเฉพาะ และเหมาะสมสาหรับร่ างกายของแต่ละคน ตัวอย่างของการออกกาลังกายแบบแอโร
บิค หรื อการใช้ อปุ กรณ์บางอย่าง เช่น การขี่จกั รยานอยูก่ บั ที่ การเดินบนสายพาน
2.3 การเล่นกี ฬ าเกม เช่น เล่นหมากรุ ก หมากฮอส กอล์ฟ โยนห่วง เปตอง
ทอยเกือกม้ า และเกมต่างๆ เป็ นต้ น ผู้สงู อายุสามารถเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบเป็ นการออกกาลัง
กายที่ สนุกสนาน และยังได้ พบปะผู้อื่นเป็ นการส่งเสริ ม ด้ านการเข้ าสังคมด้ วยหลักทั่วไปในการ
เลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ คือ เป็ นกีฬาที่ไม่หนักมาก ไม่เร็ วมาก ไม่มีการใช้ กาลัง
มาก ไม่มีการกกลันหายใจนานๆ
้
ไม่มีการเหวี่ยงหรื อกะแทก โดยมีช่วงพักเป็ นระยะ ถ้ าเล่นกีฬานัน้
นานๆ ควรเป็ นการเล่นเพื่อการออกกาลังกาย เพื่อต้ องการความสนุกสนานมากกว่าการแข่งขันเอา
จริงเอาจัง
3. กิจ กรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่ การเดินทางไกลในโลกกว้ าง การท่องเที่ ยวใน
ประเทศทัง้ ในกรุ ง เทพมหานครและต่า งจัง หวัด การเป็ น มัค คุเทศก์ ห รื อ ไกด์ บ รรยาย ในการ
ท่องเที่ยว การเขียนหนังสือประสบการณ์ชีวิตเสริ มสร้ างความคิดให้ ก้าวไกล ทาให้ ชีวิตไม่ต้องอยู่
กับที่ตลอดเวลา เหมือนกับไดชาร์ จไฟหรื อแบตเตอรี่ ให้ ตวั เอง ทาให้ มองดูเปล่งปลังดังคนหนุม่ สาว
อยู่เสมอ ชีวิตมีความสุขสนุกสนานไปอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางก็ตาม
แต่ก็เป็ นการสร้ างความสนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจได้ เป็ นอย่างดี เมื่อหัวใจเป็ นสุข ทุกข์ย่อมไม่มี
เป็ นการหนีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนวัยอันควรไม่มากก็น้อย กิจกรรมท่องเที่ยวนี ้อาจเป็ น
การเข้ าชมพิพิธภัณ ฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม สวนสัตว์ พระราชวัง อุทยานธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ การท่องเที่ยวแบบร่ วมอาศัยที่บ้านเดียวกันกับคนในท้ องถิ่นหรื อ
โฮมสเตย์ การท่องเที่ยวแบบวิถีสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งปั จจุบนั สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งให้ ผ้ ูสูงอายุ
รวมทังค่
้ าโดยสารรถไฟ รถประจาทาง รถปรับอากาศ ลดราคาให้ กบั ผู้สงู อายุด้วย
4. กิ จ กรรมงานอดิเรก เช่น การทางานฝี มื อ งานเย็บ ปั กถัก ร้ อย ทอผ้ า ทาหุ่น
ทาอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนราหรื อเต้ นรา ร้ องเพลง งานช่างไม้ การจัดสวน เป็ นต้ น
กิจกรรมงานอดิเรกคือการทางานที่ตนชอบ และประสงค์ที่จะทาต่อไปเพื่อผ่อนคลาย ความบันเทิง
ให้ กับชีวิตตนเอง บางครัง้ รู้สึกอิ่มเอมและพึงพอใจกับผลงานที่ได้ รับ เช่น งานฝี มือต่างๆ และยิ่ง
เป็ นสุขใจมากยิ่งขึน้ เมื่อได้ มอบสิ่งที่เป็ นงานฝี มือเหล่านันแก่
้ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง
ซึ่ ง งานอดิ เ รกนี บ้ างครั ง้ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ มี โอกาสได้ บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ เช่ น การเป็ น
อาสาสมัค ร การเป็ นวิ ท ยากรในการอบรมวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่ สัง คม เป็ นการถ่ า ยทอด
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ภูมิ ปั ญ ญาจากคนรุ่ น หนึ่งสู้รุ่น ต่อ ๆ ไป ท าให้ มี ก ารด ารงสื บ ทอดศิล ปวัฒ นธรรมอัน ดี งามของ
ท้ องถิ่นและของชาติสืบไป
ทังนี
้ ย้ งั ได้ สรุปว่า นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ ควรเป็ นกิจกรรมที่ไม่หกั โหมหรื อ
แข่งขัน แต่ควรเป็ นกิ จกรรมที่ ส ร้ างความสนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้สูงอายุมี ส่วนร่ วมในกิจกรรม อันได้ แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกาลังกาย กิจกรรม
การท่องเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรก
ณัฐวุฒิ เพชรคง (2558) ได้ ทาการรวบรวมและนากิจกรรมนันทนาการ 15 ประเภท
ของสมบัติ กาญจนกิจ มาปรับประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการนาข้ อมูลมาจากการ
สอบถามความต้ องการกิจกรรมเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ก่อนที่จะนามารวบรวม
ข้ อมูลเพื่ อนาไปจัดทาโปรแกรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้ จาแนกออกเป็ น 10 หมวดหมู่
ดังนี ้
1. กิจกรรมนันทนาการศิลปหัตถกรรม
2. กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา
3. งานอดิเรก
4. การดนตรี และร้ องเพลง
5. การเต้ นรา
6. นันทนาการกลางแจ้ ง
7. นันทนาการทางสังคม
8. กิจกรรมนันทนาการพัฒนาจิตใจ
9. กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ
10. กิจกรรมนันทนาการประเภทกลุม่ สัมพันธ์มนุษย์สมั พันธ์
ตามทัศนะของผู้วิจัยมี ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ ” นัน้
ควรเป็ นกิจกรรมที่ไม่หนักมากนักมีความเหมาะสมกับสภาพร่ างกายและข้ อจากัดของผู้สูงอายุ
นอกจากนัน้ ยัง ควรมองในเรื่ อ งของความสนใจ ความถนัด ความสอดคล้ อ งกับ วิถี ชี วิ ต และ
ประสบการณ์ ของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งควรเลื อกกิ จ กรรมนันทนาการที่ สามารถพัฒ นาอารมณ์ สุข
สนุกนาน ผ่อนคลายความเครี ยด คลายความวิตกกังวล พัฒนาจิตใจและความสงบให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
รวมไปถึงควรจัดกิจกรรมที่เน้ นการรวมกลุ่ม ส่งเสริ มในเรื่ องของการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล
เพื่อคลายความเหงาเมื่อผู้สูงอายุต้องอยู่โดยลาพัง และสิ่งสาคัญที่สดุ คือควรเป็ นกิจกรรมที่สร้ าง
ความมีคณ
ุ ค่า และความภาคภูมิใจในตนเอง
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1.6 โปรแกรมนันทนาการ
1.6.1 ความหมายของโปรแกรมนันทนาการ
โปรแกรมนันทนาการ หมายถึง การออกแบบ บริ หาร และโอกาสสาหรับการใช้
เวลาว่าง เป็ นการสนับสนุนและเป็ นการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยการสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ด้ วยการจัดการและสร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมนาไปสู้ประสบการณ์ ของการใช้ เวลาว่าง โดยประเมิน
ความสนใจ จัดทาตารางกิจกรรม จัดเตรี ยมผู้นาอุปกรณ์ การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (Rossman; & Schlatter. 2008; Russell.2008)
เคราส์ (ณั ฐ วุ ฒิ เพชรคง. 2558, น. 18; อ้ างอิ ง จาก Kraus. 1997) กล่ า วว่ า
โปรแกรมนันทนาการ หมายถึง การจัดระเบียบโครงสร้ างอย่างเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้
เวลาว่างที่ถูกสนับสนุนโดยหน่วยงาน โดยใช้ พืน้ ที่ การเล่นสิ่งอานวยความสะดวกทางกี ฬาและ
นันทนาการในร่มและกลางแจ้ ง อาจหมายถึงกิจกรรมที่ดาเนินการภายในครึ่งปี ระหว่างฤดูกาลที่
เฉพาะเจาะจง หรื อให้ โอกาสหนึง่
สุ วิ ม ล ตั ง้ สั จ จพ จน์ (ณั ฐวุ ฒิ เพชรคง. 2558, น. 18; อ้ างอิ ง จาก สุ วิ ม ล
ตังสั
้ จจพจน์ . 2549ข. น. 21) โปรแกรม คือ โอกาส (โดยองค์กรทางนันทนาการ) ที่สามารถทาให้
บุค คลเกิ ด ประสบการณ์ ท างนัน ทนาการ โดยการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม ทางร่ า งกายและ
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยอธิบายไว้ ดงั นี ้
1. โปรแกรม คือ กระบวนการที่มีความต่อเนื่อง
2. โปรแกรม คือ กระบวนการต่างๆ ที่ ใช้ งบประมาณของบุคคลและแหล่ง
ทรัพยากรทางกายภาพและของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อที่จะจัดหากิจกรรม
ให้ แก่คนในชุมชนหรื อสมาชิกขององค์กรนันๆ
้
3. โปรแกรมนันทนาการ คือ กระบวนการในการวางแผนเพื่อที่จะสร้ างโอกาส
ให้ แต่ละคนเข้ าร่วมและก่อประสบการณ์ทางนันทนาการ (ขึ ้นอยูก่ บั ความคาดหวังของแต่ละคน)
ตามทั ศ นะของผู้ วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “โปรแกรมนัน ทนาการ” หมายถึ ง
กระบวนการออกแบบหลักการบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่จะสามารถทาได้ ในเวลาว่างเน้ นการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม และประสบการณ์แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมซึ่งจะใช้ วิธีการประเมินความสนใจหรื อ
ความต้ องการเพื่อให้ โปรแกรมนันตอบตามความต้
้
องการของผู้เข้ าร่วม โดยอาศัยสิ่งอานวยความ
สะดวกทางนันทนาการต่างๆ ทังในร่
้ มและกลางแจ้ ง
1.6.2 การสร้ างและการพัฒนาโปรแกรมการใช้ เวลาว่ างสาหรั บผู้สูงอายุ
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. (2555, น. 30) กล่าวถึงการใช้ แนวคิด REACH ในการจัด
โปรแกรมนันทนาการ ดังนี ้
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1. สร้ างการยอมรับของผู้เข้ าร่วม (Recognition)
2. การกระตุ้น (Encouragement) ผู้ข้าร่วม ทีมงาน บรรยากาศ
3. ทาให้ ประสบความสาเร็จ (Accomplishment)
4. ระบบการสนับสนุนที่ดี (Carting Support System)
5. มีความคาดหวังสูง (High Expectation)
นอกจากนี ้ สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์, 2555, น. 10) ยังได้ กล่าวถึง
หลักการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่างเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สงู อายุไว้ ดังนี ้
1. การเข้ าร่ วมในการละเล่น: รู ปแบบต้ องมีความอิสระ สนุกสนาน นั่ นก็คือ
รูปแบบต้ องมีความสมบูรณ์แบบสาหรับสร้ างความพึงพอใจและความสุข
2. กิ จ กรรมควรมี ค วามสร้ างสรรค์ : การบริ ก ารการใช้ เวลาว่างคือการช่วย
จาแนก และฝึ กฝนความสามารถพิเศษของผู้สงู อายุในแต่ละบุคคลมีอยู่ได้ แสดงออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถ
3. สนับสนุนเครื อข่ายทางสังคม
4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ เวลาว่าง สามารถสนับสนุนสิ่งที่สาคัญและมีความหมายต่อ
ผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็ จโดยการช่วยเหลือให้ แต่ละบุคคลบรรลุผลในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้ หลักการ
จัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง จะต้ องคานึงถึงข้ อบัญ ญั ติของสิทธิ ในการใช้ เวลาว่าง โดย สุวิม ล
ตังสั
้ จจพจน์. (2555, น. 26) ได้ กล่าวถึง ร่างบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการใช้ เวลาว่างของผู้สงู อายุของ
Mcdowell ไว้ ดังแสดงในภาพประกอบ 3
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สิทธิในการทาสิง่ ใดก็ได้
สิทธิในการหน่วงเหนีย่ ว
(หน่วงเหนี่ยวทาให้ ชกั ช้ า)

สิทธิที่จะไร้ เดียงสา

สิทธิสาหรับการ
แสดงออกโดยตนเอง

สิทธิในการใช้ เวลาว่าง

สิทธิที่จะเกิดความ
ไม่แน่นอน
สิทธิในการอยูเ่ พียง
ลาพัง

สิทธิที่จะสนุกสนาน

ภาพประกอบ 3 หลักหลักการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่างที่คานึงถึงข้ อบัญญัตขิ องสิทธิในการใช้
เวลาว่างของผู้สงู อายุ
ที่มา: สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. (2555). Proceeding การจัดการประชุมวิชาการนันทนาการ
เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ. หน้ า 26.
ปรัชญาองค์กร

เป้าประสงค์ขององค์กร
ภาพประกอบ 4 โปรแกรมการใช้ เวลาว่าง กระบวนการวางแผนทางวัฒนธรรม
ที่มา: สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. (2555). Proceeding การจัดการประชุมวิชาการนันทนาการ
เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ. หน้ า 32.
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ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบการสร้ างโปรแกรมสุขภาพ
ที่มา: สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. (2555). Proceeding การจัดการประชุมวิชาการนันทนาการ
เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ. หน้ า 45.
โดยองค์ประกอบหลักในการจัดโปรแกรมการใช้ เวลาว่างสาหรับผู้สงู อายุ (สุวิมล
ตังสั
้ จจพจน์. 2555, น. 29) ได้ แก่
1. หน่วยงานสนับสนุน (Sponsoring Agency)
2. ความสามารถของผู้เข้ าร่วม (Potential Participants)
3. กิจกรรมและการให้ บริการ (Activities and Services)
4. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก (Areas and Facilities)
5. ผู้นา (Leadership)
นอกจากนี ้ ณั ฐ วุ ฒิ เพชรคง (2558, น. 21) กล่ า วไว้ โดยสรุ ป ว่ า การสร้ าง
โปรแกรมนันทนาการเป็ นกระบวนการ ต้ องใช้ หลักการจัดการบริ หารงานที่มี ขนั ้ ตอนและต้ องมี
เทคนิ ค ในการจัด ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมพึ ง พอใจ มี ค วามสุข ซึ่ง มี ค วามส าคัญ ส าหรั บ ผู้ด าเนิ น งานด้ า น
นันทนาการที่สามารถจัดกิจกรรมให้ บรรลุตามเป้าหมายและผู้วิจยั ได้ นามาประกอบการพิจารณา
สร้ างโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ชื่อโปรแกรม วันเวลา สถานที่
กลุม่ เหมาย และประเภทกิจกรรมนันทนาการ
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ออสติน (Austin. 2004) ได้ นาเสนอวิธีการที่นนั ทนาการนิยมนามาใช้ ในการสร้ าง
โปรแกรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ โดยการใช้ หลักการ APIE ดังนี ้
1. การประเมิ น ผู้ เข้ า ร่ ว ม (Assessment) เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ควมพร้ อมของ
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม โดยการสารวจความต้ องการ สถานที่ และกิจกรรมที่สนใจก่อนเริ่มดาเนินการ
2. การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการในการน าข้ อมูลที่ ได้ จ ากการ
ประเมินผู้เข้ าร่วมในขันตอนแรก
้
มาเพื่อดาเนินการวางแผนในการจัดโปรแกรมนันทนาการ เพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของและความเหมาะสมกับผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
3. การนาไปใช้ (Implementation) เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึน้ ภายหลังจาก
การประเมิ น ผู้เข้ าร่ วมและการวางแผน ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ กระบวนการหนึ่ง
เนื่ อ งจากเป็ น การน าแผนไปใช้ ตามที่ กาหนดไว้ รวมทัง้ มี การใช้ เครื่ อ งมื อและสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ
4. การประเมิ น ผลโปรแกรม (Evaluation) เพื่ อ สรุ ป ผลการจัด โปรแกรม
นันทนาการ ประเด็นปั ญ หาต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ วิเคราะห์ ข้อดี ข้ อเสี ยด้ านต่างๆ มาดาเนินการสรุ ป
ประเมินผล เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการต่อไป
ไรเลย์ และคณะ (Riley; & et al. 2006) ได้ เสนอสิ่งที่ต้องคานึงถึงและแนวทาง
เกี่ยวกับการสร้ างและการพัฒนาโปรแกรมศิลปะสาหรับผู้สงู อายุไว้ ด้วยกัน 6 ข้ อ ดังนี ้
1. จานวนของผู้เข้ าร่วม
2. ผู้เข้ าร่วมซึ่งมีประสบการณ์ และทักษะน้ อยจะได้ รับสิ่งตอบแทนที่ยิ่ งใหญ่
กว่าความคาดหวังของพวกเขา
3. ผู้เข้ าร่วมในงานศิลปะมีความสนุกสนานแตกต่างกันเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ใช้ เวลาว่างและสถานที่
4. โปรแกรมควรได้ รับการพัฒ นาบนพื น้ ฐานของความสนใจประโยชน์และ
ผลลัพธ์มากกว่าข้ อมูลเชิงประชากรของผู้เข้ าร่วม
5. โปรแกรมไม่ควรมี ความหลากหลายและประเภทของสื่อทางศิลปะมาก
เกินไป
6. โปรแกรมศิลปะสาหรับผู้สงู อายุควรเน้ นที่วฒ
ั นธรรมและความคุ้นเคยหรื อ
ประสบการณ์ของผู้สงู อายุ
โรสแมน และสแลทเทอร์ (Rossman; & Schlatter. 2011, p. 33 – 44) ได้ เสนอ
วิธีการออกแบบโปรแกรมนันทนาการที่เรี ยกว่า Six Elements of Situated Activity System เพื่ อ
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ความสะดวกแก่การจาแนก โดยมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนา
โปรแกรมนันทนาการและการบริการการใช้ เวลาว่างและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
ซึง่ ตรงกับองค์ประกอบพื ้นฐาน 6 ประการ ดังนี ้
1. การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น (Interaction People)
โปรแกรมนันทนาการนัน้ จะต้ องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อป้องกันการไม่ประสบความสาเร็จของโปรแกรม เพราะบุคคลมักมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่
เคยรู้จกั กันมาก่อนทังนี
้ ้โปรแกรมจะต้ องสนองต่อผู้เข้ าร่วม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีการปฏิสมั พันธ์ กัน
ในกลุ่มกิจกรรม ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดปฏิสมั พันธ์กันและกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม นโยบายและมีการปรึกษาหารื อ
2. การจัดสถานที่ทางกายภาพ (The Physical Setting)
การจัดสถานที่ทางกายภาพนันจะต้
้
องมีการสารวจ ทดสอบความเป็ นไป
ได้ ของสถานที่นนๆ
ั ้ อย่างไรก็ตามสถานที่นนสามารถเปลี
ั้
่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งการจัด
สถานที่ ท างกายภาพนัน้ เป็ นส่ ว นประกอบส าคัญ และเป็ น ข้ อ มูล ในการประเมิ น ซึ่ง แบ่ ง เป็ น
3 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 จะต้ องเข้ าใจลักษณะเฉพาะของสถานที่นนๆ
ั้
2.2 ควรจะเข้ าใจข้ อจากัดขอบเขตและตาแหน่งในการจัดสถานที่
2.3 การจัดสถานที่นนสามารถตกแต่
ั้
งและเคลื่อนที่ได้
3. อุปกรณ์ในการใช้ เวลาว่าง (Leisure Object)
การจัดโปรแกรมอุปกรณ์ นนมี
ั ้ ส่วนสาคัญที่จะสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิด
ปฏิ สัม พัน ธ์ ร่วมกันในขณะเข้ าร่ วมโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง ควรคานึงถึงความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ให้ เหมาะสมกันแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมและอุปกรณ์นนอาจเป็
ั้
นนามธรรมก็ได้ เพื่อให้ มี
ความรู้สกึ ที่ทกุ คนได้ ใช้ อปุ กรณ์แบ่งเป็ นได้ 3 ประเภทดังนี ้
3.1 เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ (Symbolic)
3.2 สังคม (Social)
3.3 วัตถุทางกายภาพ (Physical)
4. กฎเกณฑ์ (Rules)
เป็ นแนวทางที่จะทาให้ เกิ ดปฏิสมั พันธ์ กนั ในโปรแกรม โดยกฎนันอาจจะ
้
ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยใดๆ ที่จะรับรู้ได้ จากความรู้สึกที่อยู่ร่วมกันในโปรแกรม หรื ออาจมีการจัดตังกฎ
้
ขึน้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติร่วมกันในโปรแกรมโดยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง
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ร่ วมกันออกกฎเกณฑ์ ซึ่งกฎนัน้ จะมี การกาหนดอย่างเป็ นไปได้ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ สร้ าง
ความรู้สกึ ที่ดีในการอยูร่ วมกันในการบริ การโปรแกรมและเป็ นไปตามระบบของสังคม
5. มีความสัมพันธ์กนั (Relationship)
ผู้เข้ าร่วมในโปรแกรมจะมีความสัมพันธ์กนั ส่งผลให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการใช้ เวลา
ว่างกับครอบครัวและเพื่ อน การออกแบบให้ มี ความสัม พันธ์ นัน้ ผู้จัด โปรแกรมจะต้ องทราบถึ ง
ประวัติของผู้เข้ าร่ วมเพื่อนามาประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะพัฒ นาความสัม พันธ์ ระหว่างการจัด
โปรแกรมซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่อไปนี ้
5.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Icebreakers)
5.2 กิจกรรมการต้ อนรับในครัง้ แรก (First-comer activities)
5.3 กิจกรรมนันทนาการทางสังคมอื่นๆ
6. การเคลื่อนไหว (Animation)
โปรแกรมจะมี ส่วนสนับสนุนให้ เกิ ดการเคลื่อนที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้
เคลื่อนไหวในขณะอยู่ในโปรแกรม โดยผลของแต่ละโปรแกรมนันจะมี
้
การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั เนื ้อหาของโปรแกรม ซึ่ง ผู้นาโปรแกรมจะมีส่วนสาคัญในการเคลื่ อนไหวในโปรแกรมเพื่อ
ช่วยในการทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ผ้ นู าจะใช้ กบั ผู้เข้ าร่วมคนอื่น ๆ ในโปรแกรม ประกอบด้ วย
6.1 การแนะนา
6.2 ใช้ เครื่ องหมาย
6.3 จดบันทึกข้ อมูล
6.4 การใช้ อปุ กรณ์
ทังนี
้ ้ผู้นาโปรแกรมจะต้ องมีทกั ษะในการจัดและมีการเผชิญหน้ า (face-to-face)
กับผู้เข้ าร่วม โดยจะต้ องคานึงถึงผู้เข้ าร่วมเกิดความรู้สกึ เป็ นอิสระ
ตามทัศ นะของผู้วิจัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า “การสร้ างและการพัฒ นาโปรแกรม
นันทนาการ” นัน้ ต้ องอาศัยความประณีตพิถีพิถนั มีการวางแผนเตรี ยมการอย่างเป็ นลาดับขันตอน
้
เริ่มแรกควรจะศึกษาเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รวมทังสิ
้ ่งที่กลุ่มเป้าหมาย
ให้ ความสนใจ พร้ อมทัง้ สารวจความต้ องการ กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการทากิจกรรม
และชนิดของกิ จกรรมให้ ส อดคล้ องกับความต้ องการและความสนใจ ดังที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
เพราะจะส่ ง ผลให้ โปรแกรมนัน ทนาการที่ ส ร้ างขึน้ ประสบความส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผลและสามารถทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดความพึงพอใจด้ วย

42
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) ความหมายของส่ ว นประสมทางการตลาด
ไว้ ว่าหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัทใช้ ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
แก่กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วยเครื่ องมือ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา
การใช้ หรื อ การบริ โภคที่ ส ามารถท าให้ ลู ก ค้ าเกิ ด ความพึ ง พอใจ อาร์ ส ตรองและคอตเลอร์
(Armstrong; & Kotler. 2009, p. 455) ประกอบด้ วยสิ่งที่สมั ผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์
สี ราคา คุณ ภาพ ตราสินค้ า บริ การและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณ ฑ์ อาจจะเป็ นสินค้ า บริ การ
สถานที่ บุคคล หรื อความคิดผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์
ต้ องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ า จึงจะมีผลทาให้ ผลิตภัณ ฑ์
สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 องค์ ป ระกอบ (คุณ สมบั ติ ) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Component) เช่ น
ประโยชน์พื ้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า เป็ นต้ น
1.3 การกาหนดต าแหน่งผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคณ
ุ ค่าในจิตใจของลูกค้ าเป้าหมาย
1.4 ก ารพั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มีลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น (New and Improved) ซึ่งต้ องคานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
1.5 กลยุทธ์ เกี่ ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณ ฑ์
(Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อเป็ น
คุณค่าทังหมดที
้
่ลกู ค้ ารับรู้ เพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การคุ้มกับเงินที่จ่าย
ไป อาร์ สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) ได้ กล่าวว่า หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์
ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่ เกิดขึน้ ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้ นทุน (Cost) ของลูกค้ า
ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั ้
ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื ้อ ดังนัน้ ผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้ องคานึงถึง
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2.1 คุณ ค่าที่รับรู้ ในสายตาของลูกค้ า ซึ่งต้ องพิจารณาการยอมรับของลูกค้ าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สูงกว่าผลิตภัณฑ์นนั ้
2.2 ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
3. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้ างความพอใจ
ต่อตราสินค้ าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้ จูงใจให้ เกิดความต้ องการหรื อเพื่ อ
เตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้ สึก ความเชื่อ และ
พฤติก รรมการซื อ้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2007) หรื อเป็ น การติด ต่อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้ อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ เพื่อสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ พนักงาน
ขาย (Personal selling) ทางการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้ คน (Non personal selling)
เครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้ หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือซึ่งต้ อง
ใช้ หลักการเลือกใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing
Communication) โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกั บ ลู ก ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คู่ แ ข่ ง ขัน โดยบรรลุ
จุดมุง่ หมายร่วมกันได้ เครื่ องมือการส่งเสริมการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี ้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
และส่งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์
รายการอาร์ ส ตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) กลยุ ท ธ์ ใ นการโฆษณาจะ
เกี่ยวข้ องกับ
3.1.1 กลยุทธ์การสร้ างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics)
3.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
3.2 การขายโดยใช้ พ นัก งานขาย (Personal selling) เป็ น การสื่ อ สารระหว่า ง
บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื ้อที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายให้ ซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้ วยการ
ขายแบบเผชิ ญ หน้ าโดยตรงหรื อใช้ โทรศัพ ท์ เอสเซส วอคเกอร์ และสเตนตัน (Etzel, Walker; &
Stanton. 2007) หรื อ เป็ นการเสนอขายโดยหน่ ว ยงานขายเพื่ อ ให้ เกิ ด การขาย และสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า อาร์ สตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2009) จะเกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องดังนี ้
3.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal selling strategy)
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3.2.2 การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force management)
3.3 การส่ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ น สิ่ง จูง ใจระยะสัน้ ที่
กระตุ้นให้ เกิ ด การซื อ้ หรื อขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ การ อาร์ ส ตรองและคอตเลอร์ (Armstrong; &
Kotler. 2009) กล่าวว่า เป็ นเครื่ องมือกระตุ้นความต้ องการซื ้อที่ใช้ สนับสนุนการโฆษณา และการ
ขายโดยใช้ พ นักงานขาย ซึ่ง สามารถกระตุ้น ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื อ้ โดยลูก ค้ า
คนสุดท้ าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ
3.3.1 การกระตุ้น ผู้ บริ โภค เรี ย กว่ า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ผ้ ู บริ โภค
(Consumer Promotion)
3.3.2 การกระตุ้น คนกลาง เรี ย กว่ า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ค นกลาง
(Trade promotion)
3.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่พนักงาน
ขาย (Sales force Promotion)
3.4 ก า ร ให้ ข่ า ว แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ( Publicity and Public Relations)
มีความหมายดังนี ้
3.4.1 การให้ ข่ า วเป็ นการเสนอความคิ ด เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก าร
หรื อตราสินค้ า หรื อบริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตั จิ ริงอาจต้ องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่าน
การกระจายเสียงหรื อสื่อสิ่งพิมพ์
3.4.2 ประชาสัม พัน ธ์ (Public relations) หมายถึ ง ความพยายามในการ
สื่ อสารที่ มี การวางแผนโดยองค์กรหนึ่ง เพื่ อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณ ฑ์ หรื อต่อ
นโยบายให้ เกิดกับกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง เอสเซส วอคเกอร์ และสเตนตัน (Etzel, Walker; & Stanton.
2007) มีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริม หรื อป้องกันภาพพจน์ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing)
การโฆษณาเพื่ อให้ เกิ ด การตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาด
เชื่อมตรง หรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกันดังนี ้
3.5.1 ก า ร ต ล า ด ท า ง ต ร ง (Direct Marketing ห รื อ Direct response
marketing) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ม เป้ า หมายเพื่ อ ให้ เกิ ด การตอบสนองโดยตรง หรื อ
หมายถึง วิธี การต่างๆ ที่ นัก การตลาดใช้ ส่งเสริ ม ผลิต ภัณ ฑ์ โดยตรงกับ ผู้ซื อ้ และท าให้ เกิ ดการ
ตอบสนองในทันที ทัง้ นี ้ต้ องอาศัยฐานข้ อมูลลูกค้ าและใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้ า
เช่น ใช้ สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค
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3.5.2 การโฆษณาเพื่ อ ให้ เกิ ด การตอบสนองโดยตรง (Direct response
advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟั ง หรื อผู้ชม ให้ เกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผู้สง่ ข่าวสาร หรื อป้ายโฆษณา
3.5.3 การตลาดเชื่ อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่ อมตรง (Online advertising)
หรื อการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรื อ E-marketing) เป็ นการโฆษณา
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต เพื่ อสื่อสาร ส่งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริการโดยมุง่ หวังผลกาไรและการค้ า เครื่ องมือที่สาคัญในข้ อนี ้ประกอบด้ วย
1. การขายทางโทรศัพท์
2. การขายโดยใช้ จดหมายตรง
3. การขายโดยใช้ แคตตาล็อค
4. การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ ลกู ค้ ากิจกรรม
การตอบสนอง
4. การจัดจ าหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้ างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้ วยสถาบันและกิ จ กรรมใช้ เพื่ อเคลื่ อนย้ ายสิน ค้ าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด
สถาบันที่ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิ จ กรรมที่ ช่วยในการ
กระจายตัว สิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย การขนส่ ง การคลัง สิ น ค้ า และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า คงคลั ง
การจัดจาหน่ายจึงประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
4.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล
หรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การสาหรับการใช้ หรื อบริ โภค
คอตเลอร์ แ ละคี เ ลอร์ (Kotler; & Keller. 2009, p. 787) หมายถึ ง เส้ นทางที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้ วย
ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริ โภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ ช่องทางตรง (Direct channel)
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม และใช้ ช่องทางอ้ อมจากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไป
ยังผู้บริโภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม
4.2 การกระจายตัว สิ น ค้ าหรื อ การสนั บ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้ า สู่ ต ลาด
(Physical distribution ห รื อ Market logistics) ห ม ายถึ ง งาน ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การวางแผน
การปฏิบตั กิ ารตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ ายวัตถุดบิ ปั จจัยการผลิต และสินค้ าสาเร็จรูป
จากจุดเริ่มต้ นไปยังจุดสุดท้ ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยมุง่ หวังกาไร

46
คอตเลอร์ และคีเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายตัว
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้ าที่สาคัญมีดงั นี ้
4.2.1 การขนส่ง
4.2.2 การเก็บรักษาสินค้ า และการคลังสินค้ า
4.2.3 การบริหารสินค้ าคงเหลือ
คอตเลอร์ (Kotler. 2006) ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นชุ ด ของ
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ กิ จ การใช้ ด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ในตลาดเป้ า หมาย
McCarthy จาแนกเครื่ องมือนี อ้ อกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งอาจเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า 4Ps ของการตลาด
ซึ่งประกอบด้ วย ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจาย
สินค้ า (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps แสดงถึง
มุม มองจากผู้ขาย ซึ่งใช้ เป็ นเครื่ องมื อกระตุ้นผู้ซื อ้ ส่วนทางด้ านมุม มองของผู้ซื อ้ เครื่ องมือทาง
การตลาดถูกออกแบบเพื่ อส่งมอบประโยชน์ ให้ แก่ลูกค้ า Robert Lauterborn แนะนาว่า 4Ps ใน
มุมมองของผู้ขาย จะสะท้ อนถึง 4Cs ในมุมมองของผู้ซื ้อ อาร์ มสตรองและคอตเลอร์ (Armstrong;
& Kotler. 2009) กล่าวว่า ในขณะที่นกั การตลาด มองตัวเองในเรื่ องของการขายผลิตภัณฑ์ ลูกค้ า
มองตัวเองในเรื่ องของการซื ้อ คุณค่าหรื อมองหาการตอบสนองต่อปั ญหาของเขา ลูกค้ าไม่ได้ มอง
แค่ราคา แต่มองถึงต้ นทุนทังหมดตั
้
งแต่
้ การได้ มา การใช้ การทิ ้ง หรื อการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ลูกค้ า
ยัง มองในเรื่ อ งของความสะดวกสบายในการหาซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และยัง ต้ อ งการการสื่ อ สาร
แบบสองทาง นักการตลาดจึงควรพิจารณาในมุมมอง 4Cs ก่อนแล้ วจึงวางแผนออกมาเป็ น 4Ps
นอกจากนี ้ คอทเลอร์ (Kotler. 2006) ได้ ก ล่า วถึ ง แนวคิด ส่ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 7Ps ที่ เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จบริ การ ซึ่งใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาดซึ่ง
ประกอบด้ วย
1. ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ง สนองความจ าเป็ นและความต้ องการของ
มนุษ ย์ ได้ คื อ สิ่ ง ที่ ผ้ ูข ายต้ อ งมอบให้ แ ก่ ลูก ค้ า และลูก ค้ าจะได้ รับ ผลประโยชน์ แ ละคุณ ค่า ของ
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ โดยทัว่ ไปแล้ วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้ องได้ และจับ
ต้ องไม่ได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริ การนัน้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้ าจะ
ตัดสินใจซื อ้ ดังนัน้ การกาหนดราคาการให้ บริ การควรมี ความเหมาะสมกับระดับการให้ บริ การ
ชัดเจนและง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ตา่ งกัน
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3. ด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Place) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บรรยากาศ
สิ่ ง แวดล้ อมในการน าเสนอบริ ก ารให้ แก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ ของลู ก ค้ า ในคุณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ซึ่งจะต้ องพิจารณาในด้ านทาเลที่ตั ง้ (Location) และช่องทาง
ในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้ านส่งเสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น เครื่ องมื อหนึ่งที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ติ ด ต่อ สื่ อ สารให้ ผู้ใช้ บ ริ ก าร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ แ จ้ ง ข่า วสาร หรื อ ชัก จูง ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการใช้ บริการและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) ซึ่ ง ต้ องอาศั ย การคัด เลื อ ก
การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การและผู้ใช้ บริ การต่างๆ ขององค์กร เจ้ าหน้ าที่ต้องมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถใน
การแก้ ไขปัญหา สามารถสร้ างค่านิยมให้ กบั องค์กร
6. ด้ านการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้ กับลูกค้ า โดยสร้ างคุณ ภาพ
โดยรวมทัง้ ทางด้ ายกายภาพและรู ปแบบการให้ บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กับลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ น
ด้ านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาต้ องสุภ าพอ่อนโยน และการให้ บริ การที่ รวดเร็ วที่
ลูกค้ าควรได้ รับ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตั ิในด้ านการบริ การ ที่นาเสนอให้ กับผู้ใช้ บริ การเพื่อมอบการให้ บริ การอย่างถูกต้ องรวดเร็ ว
และทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความประทับใจ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551) ได้ อธิบายไว้ ว่า การทางานที่ประสานกันในปั จจัยแต่ละด้ าน
จะช่วยให้ เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณ ฑ์และการบริ การ (product and service) ผู้บริ หารจะต้ องตัดสินใจ
เลื อ ก ก ารบ ริ ก ารที่ เป็ น ตั ว ห ลั ก (core service) แ ล ะ ตั ว เส ริ ม (supplementary service)
ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถแข่งขันกับบริการของ
คูแ่ ข่งได้
2. ด้ านราคาและการบริ ก าร (price and service) ราคาและค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นที่
ผู้บริ โภคต้ องจ่ายองค์ประกอบนี ้ นอกเหนือจากในเรื่ องราคาแล้ วผู้บริ หารต้ องคานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่
ไม่ใช่ตวั เงิน แต่เป็ นเวลาที่ผ้ บู ริโภคต้ องสูญเสียไปกับการมาใช้ บริ การ
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3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ (place and service) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่งมอบบริ การ ต้ องคานึงถึงปั จจัยด้ านสถานที่ที่ให้ บริ การและเวลาในตัวสินค้ าบริ การ
บางประเภทสามารถส่งมอบบริการผ่านได้ หลายช่องทาง เช่น การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ หรื อผ่าน
ทางอีเมลล์ผ้ บู ริโภคจะคานึงถึงความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการเป็ นปัจจัยสาคัญ
4.ด้ านส่งเสริ มการตลาด/ การสื่อสารทางการตลาดและการบริ การ (promotion/IMC
and service) ไม่มี สิ น ค้ าชนิ ด ใดที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ได้ ถ้ าขาดโปรแกรมของการสื่ อ สารทาง
การตลาดที่ดีการให้ ข้อมูลข่าวสารจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริโภคเห็นประโยชน์ที่ได้ รับ
ทังจากตั
้
วสินค้ า
5. ด้ านบุคลากรและการบริการ (people and service) การส่งมอบการบริ การนัน้ จะ
ประกอบด้ วยบุคคลสองฝ่ ายอันได้ แก่ บุคลากรคือผู้ให้ บริ การ และผู้บริ โภคซึ่งเป็ นผู้รับบริการ โดย
การบริ การหลายชนิดจะเฉพาะเจาะจงให้ บคุ ลากรและผู้บริ โภคต้ องมีส่วนร่วมในการผลิตและการ
ส่งมอบการบริ การพร้ อมกัน จะขาดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ ส่วนมากผู้บริ โภคจะประเมินคุณภาพของ
การบริการจากการติดต่อรับบริการจากผู้ให้ บริการ
6. ด้ านกระบวนการจัด การและการบริ ก าร (process and service) กระบวนการ
ออกแบบการส่งมอบบริ การให้ ผ้ ูบ ริ โภค การออกแบบการให้ บริ การที่ ดีจะช่วยให้ มี การส่งมอบ
บริ การที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้ องตรงเวลา มีคุณ ภาพสม่ าเสมอ แต่ถ้าการออกแบบขัน้ ตอนการ
ให้ บริการไม่ดีพอจะทาให้ เกิดการบริการที่ด้อยคุณภาพส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความไม่พงึ พอใจได้
7. สิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพและการบริ ก าร (physical evidence and service)
ถือเป็ นองค์ประกอบของการบริการที่มองเห็นและสามารถจับต้ องได้ ถือเป็ นตัวช่วยในการประเมิน
คุ ณ ภาพส่ ง ผลต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ บริ โ ภคว่ า การบริ ก ารนั น้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผู้บ ริ โภค จะยอมจ่า ยเงิ น ซื อ้ บริ ก ารในระดับ ของความพึ ง พอใจที่ แ ตกต่า งกัน
โดยสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพในตลาดบริ ก าร ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถจับ ต้ องได้ ในกระบวนการ
ให้ บริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
3.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
มี นัก วิช าการมากมายหลายท่านได้ ให้ ค าจ ากัด ความและความหมายของค าว่า
“ผู้สงู อายุ” หรื อ Elderly ไว้ ดงั นี ้
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ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอน ว่าอายุ
เท่าไรจึงจะเรี ยกว่าเป็ น “ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person) แต่องค์การสหประชาชาติใช้ อายุ 60
ปี ขึ ้นไปในการนาเสนอสถิตขิ ้ อมูล และตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุ ประเทศพัฒนาแล้ วส่วนใหญ่
ใช้ อายุ 65 ปี ขึ ้นไปเป็ นเกณฑ์ในการเรี ยก “ผู้สงู อายุ” (World Health Organization, 2002) สาหรับ
ประเทศไทย กาหนดนิยาม “ผู้สงู อายุ” ไว้ ในพระราชบัญญัติ ผู้สงู อายุ พุทธศักราช 2546 มาตรา 3
“ผู้สงู อายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ เกินหกสิบปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปและมีสญ
ั ชาติไทย (กระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548) ในรายงานผู้สูงอายุไทย พุทธศักราช 2560
“ผู้สงู อายุ” หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป และ “ประชากรสูงอายุ” หมายถึงประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
(มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย. 2561)
มีการกล่าวไว้ ว่า ในอดีตนัน้ ไม่ได้ มีเกณฑ์ ในการกาหนด “ผู้สูงอายุ” ดังเช่นใน
ปัจจุบนั สาหรับนิยามคาว่า “ผู้สงู อายุ” อย่างเป็ นทางการนันเริ
้ ่มขึ ้นเมื่อประเทศต่างๆ เริ่มมีการพูด
ถึงและได้ มีการพัฒนาระบบสวัสดิก าร สิทธิประโยชน์สาหรับกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ จากแนวคิด
ที่ว่า เมื่อประชากรเข้ าสู่วยั สูงอายุนนั ้ จะมีความเสื่อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจ ความสามารถใน
การทางานลดลง รัฐจึงควรจัดให้ มีสวัสดิการแก่ผ้ ูสูงอายุเหล่านัน้ นิยามผู้สูงอายุจึงหมายถึง วัย
หลังเกษียณจาการทางาน (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556, น. 10)
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติผ้ สู ูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ได้ ตอกย ้าความเชื่อว่าอายุ
60 ปี ขึ ้นไป คือผู้สงู อายุ ให้ ยิ่งลึกลงไปอีก ด้ วยมาตรา 3 ที่ระบุว่า “ในพระราชบัญญัตินี ้ “ผู้สงู อายุ”
หมายความว่าบุคคล ซึ่ง มี อายุเกิ นหกสิบ ปี บ ริ บูรณ์ ขึ น้ ไปและมี สัญ ชาติไทย” ยิ่ งไปกว่านัน้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่ แม้ จะไม่นิยามไว้ ตรงๆ ว่าผู้สงู อายุคือ คนที่มีอายุ
เท่าใด แต่ก็ระบุในมาตรา 53 ว่า “บุคคล ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี บริ บรู ณ์และไม่มีรายได้ เพียงพอแก่
การยังชีพมีสิทธิได้ รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ” แสดงนัยว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี
บริ บูรณ์ แล้ ว (รศริ นทร์ เกรย์ และคณะ, 2556: บทนา) มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมอง
เชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ
ชณภัช ลิ่ม สื บเชือ้ (2553, น. 58) ที่ กล่าวไว้ ว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่ มี
อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป มีอายุอยู่ในช่วงสุดท้ ายของชีวิต เป็ นวัยที่มีการเปลี่ยแปลงทังร่้ างกาย จิตใจ
และอารมณ์ ไปในทิศ ทางที่ เสื่ อมลง หน้ าที่ การงานและบทบาททางสังคมลดลง ควรได้ รับก าร
ช่วยเหลือดูและอุปการะเพื่อมีความสุข และเป็ นวัยที่ต้องปรับตัวในด้ านต่างๆ เพื่อที่จะดารงชีวิตอยุ่
ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี ้ นิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ (2554, น. 14) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็ น
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วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยของร่างกาย จิตใจ สังคม โดยจะแสดงออกมาทางอารมณ์
และพฤติกรรม และชัชนันท์ คาวัน (2555, น. 12) ได้ กล่าวเพิ่มเติมด้ วยว่า นอกจากจะเป็ นวัยที่ต้อง
ปรับตัวในด้ านต่างๆ ยังเป็ นวัยแห่งการเกษี ยณอายุ หรื อออกจากงานประจาที่ทา ต้ องพยายาม
ปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านต่างๆ ของร่างกายและจิตใจที่เสื่อมลง
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “ผู้สงู อายุ” นันหมายถึ
้
ง บุคคลทังเพศชาย
้
และเพศหญิงซึง่ มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ซึ่งเป็ นวัยแห่งการเกษียณอายุจากการทางานประจาจึงทา
ให้ บทบาททางสังคมลดลง เป็ นวัยที่ผ่านกระบวนการทางาน ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบมา
อย่างมากมาย จึงทาให้ มีประสบการณ์ในด้ านต่างๆ สูง และเนื่องจากการใช้ ร่างกายมาเป็ นระยะ
เวลานานจึงเป็ นสาเหตุซึ่งทาให้ สภาพร่ างกายเริ่ มมีความเสื่อมโทรมและถดถอยลง ด้ วยเหตุนี ้จึง
ต้ องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวทังในด้
้ านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ อีกทังยั
้ งต้ องมีการ
ปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นช่วงเวลาสุดท้ ายของชีวิตด้ วยความภาคภูมิใจ
3.2 เกณฑ์ ในการพิจารณาการสูงอายุ
การรับ รู้ เกี่ ยวกับ อายุของบุคคลอาจแบ่งได้ ดังนี ้ (รศริ น ทร์ เกรย์ และคณะ, 2556,
น. 7 – 10; Hoyer & Roodin, 2009, p. 13)
1. อายุตามปฏิทิน (Chronological Age) เป็ นการนับจานวนปี ของบุคคลตังแต่
้
เกิด อายุตามปฏิทินเป็ นเพียงตัวชี ้วัดทางชีววิทยาพัฒนาการ มิได้ เป็ นสาเหตุของพัฒนาการแต่เป็ น
เพียงสัญลักษณ์สาหรับกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเหนือกาลเวลา อายุตามปฏิทินเป็ น
ตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงจึงสามารถนามาเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลได้ และมักถูกใช้ เป็ นเกณฑ์บง่ ชี ้
อายุที่ยอมรับมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์อายุอื่นๆ ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา อายุตามปี
ปฏิทินที่ 60 หรื อ 62 หรื อ 65 ปี ในประเทศพัฒนาแล้ วส่วนใหญ่ จะถูกใช้ เป็ นเกณฑ์กาหนดความ
“สูงอายุ” หรื อเป็ นเส้ นแบ่งกลุ่มประชากรสูงอายุออกจากกลุ่มประชากรวัยอื่นๆ ถึงกระนัน้ ก็ตาม
บุคคลที่มีอายุ 60 ปี แต่ละคนอาจมีลกั ษณะทางร่างกาย หรื อบทบาทหน้ าที่ทางสังคมแตกต่างกัน
ตามสภาพภู มิ ห ลัง ทางสัง คม ประวัติศ าสตร์ ความเชื่ อ ระดับ การศึก ษาตลอดจนช่ว งเวลาที่
แตกต่างกัน
2. อายุท างชี ว วิท ยา (Biological Age) เป็ นการอนุม านสถานะส่วนบุค คลต่อ
ศักยภาพส่วนบุคคลในช่วงชีวิต อายุทางชีววิทยาเกี่ยวกับการวัดลักษณะ สุขภาพ หรื อศักยภาพ
ทางชีววิทยาส่วนบุคคลที่อาจแตกต่างกันในรุ่นอายุปฏิทินเดียวกัน หรื ออาจกล่าวได้ ว่า เป็ นอายุที่
อธิบายด้ วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย และหลายครัง้ ที่ การให้ ความหมายต่อการสูงอายุ
ตามการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาถูกนาไปใช้ ผูกกับอายุตามปฏิทิน ภายใต้ ฐานคิดที่ว่า สภาพ
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ร่างกายหรื อความสามารถของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามจานวนปี ที่เพิ่มขึ ้นนับตังแต่
้ ปีที่เกิด
โดยมีมาตรการวัด อาทิเช่น ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลหรื อสุขภาพจากพันธุกรรมที่
สัมพันธ์กบั โรค ซึง่ สามารถใช้ บง่ ชี ้พัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามลักษณะชีววิทยา
3. อายุทางจิตวิทยา (Psychological Age) เป็ นศักยภาพหรื อความสามารถใน
การปรับตัวของแต่ละบุคคลต่อการเปลี่ ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม อาทิเช่น การเรี ยนรู้ ความจ า
ความฉลาด การควบคุม ทางอารมณ์ ฯลฯ แต่ละบุคคลมีการแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะวัย
เช่น วัยรุ่ น จะแสดงออกอย่างหนึ่ง วัยผู้ใหญ่หรื อผู้สงู อายุจะมีการแสดงออกไปตามวัยของบุคคล
ซึง่ ข้ อมูลทางจิตวิทยานี ้ สามารถทานายความแตกต่างระหว่างบุคคลในวัยนันๆ
้ ได้
4. อายุทางสังคม (Social Age) เป็ นการแสดงถึงอายุของบุคคลที่ถกู อธิบายด้ วย
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภาพและบทบาททางสังคมของบุคคลนันๆ
้ อาศัยอยู่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามลาดับขันตลอดช่
้
วงชีวิต พฤติกรรมทางสังคมจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากรที่ใช้
เป็ เกณฑ์ เปรี ยบเที ยบ ความเข้ าใจของสังคมนาไปสู่การที่ผ้ ูสูงอายุ เกษี ยณอายุจากงานประจ า
เนื่องมาจากนาสถานภาพการทางานมาใช้ เป็ นเกณฑ์ เปรี ยบเทียบบทบาททางสังคมและความ
คาดหวัง ของบุ ค คลที่ ถูก ก าหนดขึน้ เป็ น พฤติ ก รรมร่ ว มกับ บทบาทที่ อ าจมากกว่า การแสดง
พฤติกรรมตามบทบาท หากแต่มีความคาดหวังของสังคมกากับด้ วย อาทิเช่น บทบาท “แม่” ทาให้
คนรู้เกี่ยวกับหญิงอายุ 20 หรื อ 30 ปี วา่ เธอมีลกู นอกจากนี ้คนยังตระหนัก “เวลาทางสังคม (Social
clock)” อันเป็ นช่วงเวลาที่สงั คมคาดหวังต่อบทบาทของบุคคลหนึ่งๆ เช่น ช่วงอายุ 20 – 30 ปี เป็ น
ช่วงเวลาของการมีคู่
5. อายุตามประวัติส่วนบุคคล (Age Profile) หรื ออายุทางอัตวิสยั เป็ นการแสดง
ความหลากหลายของมิติส่วนบุคคลที่สามารถพัฒนาเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล หรื ออายุที่วดั ประเมิน
หรื อบ่งชีจ้ ากประสบการณ์ ส่วนบุคคล ทาให้ การให้ ความหมายทางอายุแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล การสูงอายุตามปี ปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและสุข ภาพ การเปลี่ยนแปลง
ทางสถานภาพและบทบาททางสังคม อาจไม่ทาให้ อายุตามประวัตสิ ว่ นบุคคล
นอกจากนีย้ ังมีการจาแนกธรรมชาติของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยได้ จาแนกตาม
เกณฑ์การแบ่งกลุม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ได้ กล่าวถึงการจาแนกผู้สงู อายุตาม
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม เป็ นการจัดกลุ่มผู้สงู อายุตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการทา
กิจกรรมประจาวัน รวมถึงสุขภาพของผู้สงู อายุที่แตกต่างกัน ทังหมดนี
้
้แสดงให้ เห็นถึงการพิจารณา
ผู้สูงอายุนนั ้ ไม่สามารถมองได้ แบบเหมารวม เพราะผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันและมีความ
สลับซับซ้ อน การจัดกลุ่มสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
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1. การจ าแนกผู้สูง อายุเพื่ อการจัดบริ การสุขภาพ การจ าแนกดัง กล่าว อยู่บ น
แนวคิดเรื่ องลักษณะทางสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ สามารถจาแนกเป็ น 3 กลุ่ม (วรรณภา
อรุณแสง และลัดดา ดาริการเลิศ, 2553) ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคม หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ยงั สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ ดี ดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีอิสระ สามารถทากิจวัตรประจาวันพื ้นฐานและกิจวัตรประจาวัน
ต่อเนื่องได้ เป็ นผู้ที่มีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคเรื อ้ รัง หรื อเป็ นเพียงผู้ที่มีภ าวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หรื อเป็ นผู้ที่มีโรคเรื อ้ รัง 1 – 2 โรคที่ยงั ควบคุมโรคได้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้ าน หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ บ้าง หรื อ
ต้ องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงบางส่วน มีความจากัดในการดาเนินชีวิตในสังคม และเป็ น
กลุ่มผู้สงู อายุที่มีโรคเรื อ้ รังที่ควบคุมไม่ได้ มีภาวะแทรกซ้ อนทางด้ านร่างกายหรื อทางด้ านจิตใจ จน
ส่งผลต่อการรู้คดิ การตัดสินใจ การปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันพื ้นฐาน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการทากิจวัตรประจาวันได้ ต้ องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเรื่ องการเคลื่อนย้ าย การปฏิบตั ิ
กิจวัตรพื น้ ฐานประจาวันอื่นๆ มีโรคประจาตัวหลายโรค ทัง้ ที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ มีการ
เจ็บป่ วยเรื อ้ รังมายาวนานและมีภาวะแทรกซ้ อนจากโรคที่เป็ นอยู่
การจาแนกลักษณะนี ้ จะซ่อนเร้ นวิธีคิดการจัดการผู้สงู อายุในระดับปั จเจกบุคคล
โดยมุ่งเน้ นการพึ่งพิงตนได้ หรื อไม่ แต่ก็เริ่ มขยายสู่การมองว่าชุมชนและสังคมอาจต้ องก้ าวเข้ าไป
ช่วยเหลือ
2. การจาแนกผู้สูงอายุโดยใช้ เกณฑ์ด้านการทากิจกรรมและคุณค่า การจาแนก
ผู้สงู อายุในกลุ่มนี ้มาจากทฤษฎีเชิงจิตสังคม (Psycho – social theories of Ageing) โดยใช้ เกณฑ์
ด้ านการทากิจกรรมอยู่หรื อการถอยออกจากกิจกรรม ควบคู่กบั การดารงคุณค่าหรื อการลดคุณค่า
อันทาให้ เห็นกลุม่ ผู้สงู อายุที่แตกต่างกัน โดยได้ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ยงั ทากิจกรรมและดารงคุณค่าผู้สงู อายุ กลุ่มดังกล่าวมักเป็ น
กลุม่ ผู้สงู อายุในชนบท ผู้สงู อายุยงั คงมีคณ
ุ ค่าและมีบทบาทในด้ านต่างๆ เช่น ความรู้ พิธีกรรม การ
เป็ นเจ้ าของพื ้นที่และถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นหลัง ส่วนในกรณีของสังคมเมือง กลุ่มดังกล่าวก็คือ
นักการเมืองรุ่นอาวุโส ศิลปิ นและนักวิชาการที่ยงั คงมีบทบาทในสังคม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ถอนตัวจากกิจกรรมแต่ยังคงคุณค่าผู้สูงอายุ (segregation
and humanization) คือ กลุ่มผู้สูงอายุม ารวมตัวกันจัดตังชมรมผู
้
้ สูงอายุและทากิจกรรมร่ วมกัน
ดังเช่นในต่างประเทศจะมีอาสาสมัครที่เรี ยกว่า “A Sister In” ที่จะเข้ าไปช่วยดูแลเป็ นทังเพื
้ ่อนและ
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อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้สงู อายุ ซึ่งเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรื อผู้ดแู ลผู้ สูงอายุ
ส่วนในประเทศไทยมี ช มรมอ๊ อบบีค้ ลับ (OPPY Club) หรื อ คลับ แห่งความสุขของผู้สูงวัยหัวใจ
ไฮเทค เป็ นชมรมที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู งู อายุได้ เรี ยนรู้การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต
กลุ่ม ที่ 3 กลุ่ม ที่ยังทากิ จกรรมแต่ลดทอนคุณค่าผู้สูงอายุ (integration and
dehumanization) กลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มนีค้ ือ ผู้สูงอายุที่เกษี ยณจากการทางาน โดยกลุ่มนีจ้ ะทา
กิจกรรมเล็กๆ น้ อยๆ ที่ไม่ต้องใช้ กาลังกายที่หนักมาก เช่น การเฝ้าพิพิธภัณฑ์ การทาความสะอาด
เป็ นต้ น อันทาให้ ผ้ สู งู อายุลดทอนคุณค่าลงไป
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ถอนตัวและไร้ คณ
ุ ค่า เป็ นกลุ่มที่แปลกแยกจากสังคม ถูกโดด
เดี่ยวจากสังคม เป็ นกลุม่ ที่ถกู ทอดทิ ้ง กลุม่ ดังกล่าวมักจะเป็ นกลุม่ ที่เป็ นปัญหาสังคม
ในส่วนของเกณฑ์ด้านการทากิจกรรมและคุณค่านี ้ เริ่ มขยายการมองผู้สูงอายุ
จากระดับปั จเจกสู่ระดับสังคมค่อนข้ างมาก โดยเกณฑ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงการแบ่งผู้สงู อายุ
ตามศักยภาพในการทากิจกรรมซึง่ การที่ผ้ สู งู อายุที่มีทงการมี
ั้
คณ
ุ ค่าและการลดคุณค่าของผู้สงู อายุ
ลงไปตามความสามารถในการทากิจกรรม แต่การที่ผ้ สู ูงอายุไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
นัน้ ก็อาจเกิ ดจากหลายปั จจัย เช่น ความเจ็ บป่ วย การขาดโอกาสในการเข้ าร่ วม หรื อการไม่มี
ความรู้ทกั ษะในกิจกรรมดังกล่าว ดังนัน้ การส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุมีความรู้ ความสามารถก็จะเป็ น
การช่วยเหลือผลักดันให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ ้นได้
3. การจ าแนกผู้สูงอายุโดยใช้ เกณฑ์ การรวมกลุ่ม และการทากิ จ กรรม ทฤษฎี
กิจกรรมทางสังคมให้ ความสาคัญกับกิจกรรมทางสังคมว่าเป็ นหลักของชีวิตบุคคล กล่าวคือ การ
ปรับตัวของบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับกิจกรรมที่ ทา ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ ้นเท่าใดก็จะปรับตัว
ได้ มากขึ ้นเท่านัน้ สาหรับการแบ่งกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ปั ญญาภัทร กัทรกัณทากุล (2544) ได้
จัดหมวดหมูก่ ิจกรรมไว้ ดังนี ้
3.1 การมี ส่วนร่ วมทางสัง คม หมายถึ ง การที่ ผ้ ูสูงอายุเข้ าไปมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ กับองค์กรที่ตนเป็ นสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็ นการมีส่วนร่ วมทางสังคมภายในครอบครัว
ได้ แก่ การมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของตน และการมีส่ วนร่วมทางสังคมภายใน
ครอบครัว เช่น การมีกิจกรรมร่ วมกับองค์กรอื่นๆ นอกครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมอาชีว
บาบัด กิ จ กรรมดนตรี กิ จ กรรมด้ านการศึก ษา กิ จ กรรมทางศาสนา กิ จ กรรมด้ านการเผยแพร่
ความรู้ กิจกรรมด้ านการพัฒนาสังคม กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การส่ง เสริ มให้
ผู้สูงอายุเป็ น ครู ส อนพิ เศษเพื่ อ ถ่ายทอดความรู้ ในด้ านต่างๆ ที่ ผ้ ูสูง อายุมี ความช านาญและมี
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ประสบการณ์ ให้ แก่ค นรุ่ น หลัง ได้ แก่ การท ายาสมุน ไพร การทอผ้ า การเล่นดนตรี การละเล่น
พื ้นบ้ านต่างๆ เป็ นต้ น
3.2 การมีงานอดิเรก หมายถึง การที่ผ้ ูสูงอายุมีกิจกรรมของตนในเวลาว่าง
หรื อ เป็ น การพัก ผ่อ น อาจเป็ น งานประจ า งานพิ เศษ หรื องานชั่วคราวก็ ได้ อาทิ เช่น กิ จ กรรม
นันทนาการ เป็ นกิ จกรรมที่ เสริ ม สร้ างความสุขทางใจให้ แก่ผ้ ูสูงอายุและเป็ นกิ จ กรรมที่ จ ะช่วย
เสริมสร้ างความพร้ อมทางร่างกายในด้ านต่างๆ ตามวัยของผู้สงู อายุ เช่น การละเล่นต่างๆ ที่ ทาให้
ผู้สูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน ได้ แก่ การละเล่นดนตรี นาฏศิลป์ การเล่นละครย่อย การร้ องราทา
เพลง การเล่นกีฬาทังในร่
้ มและกลางแจ้ ง และการเล่นเกม เป็ นต้ น
3.3 กิจกรรมด้ านอาชีพ เป็ นการฝึ กอบรมให้ ผ้ ูสูงอายุมีงานทา มีอาชีพเล็กๆ
น้ อยๆ ที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง เป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ หรื อการทางานเพื่อรายได้
เสริ ม หมายถึง การที่ผ้ ูสูงอายุมีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ซึ่งอาจจะเป็ นงานประจา งานพิเศษ
หรื องานชัว่ คราวก็ได้ เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ผ้ สู งู อายุ เช่น การทอผ้ า การทาอาหารสาเร็ จรูป การ
ทาอาหารสาเร็จรูป การทาสมุนไพรพื ้นบ้ านเพื่อใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
การพิจาณาผู้สูงอายุในฐานะ “การรวมกลุ่ม” ที่ทากิจกรรมเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่
จะส่งเสริ มศักยภาพของผู้สูงอายุให้ มากขึ ้น การทากิจกรรมจะช่วยให้ ผ้ เู กษี ยณอายุร้ ู สึกว่าชีวิตมี
คุณ ค่า และเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ไม่ร้ ูสึก เงียบเหงา นอกจากนี ้ยังช่วยให้ มีความปราดเปรื่ อง
คล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลา ผู้สูงอายุจะเลือกใช้ เวลาไปกับกิจกรรมประเภทใดขึ ้นอยู่กับความตังใจ
้
ความสนใจ ความรู้สึกสนุกและพื ้นความรู้ของบุคคลนันๆ
้ ซึง่ แต่ละบุคคลควรเลือกให้ เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินและสุขภาพร่วมด้ วย
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “เกณฑ์ในการพิจารณาการสูงอายุ” นัน้ มีวิธี
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาการเป็ นผู้สูงอายุหลายวิธี ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณา อาจใช้ การพิจารณาจากอายุจริ งหรื ออายุตามปฏิทินพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และบทบาททางสังคม นอกจากนี ้ยังสามารถจาแนกตามลักษษณะทางสุขภาพและ
สังคมของผู้สูงอายุ จาแนกโดยใช้ เกณฑ์ด้านการทากิจกรรมและคุณค่า และจาแนกโดยใช้ เกณฑ์
การรวมกลุม่ อีกด้ วย
3.3 การเปลี่ยนแปลงและปั ญหาของผู้สูงอายุ
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2555, น. 8) กล่าวถึง ขบวนการของผู้สงู อายุไว้ ดังนี ้
1. ขบวนการเปลี่ ย นแปลงจะเกิ ด ขึน้ ที ล ะน้ อ ย (Gradual) มนุษ ย์ จ ะมี ก าร
ปรับตัวเพื่อให้ มีความมัง่ คงในสมรรถนะ
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2. การเจ็บป่ วยจะมีความสัมพันธ์กบั การมีอายุที่มากขึ ้น
3. แม้ วา่ ทุกคนจะมีสขุ ภาพที่ดี แต่ก็มีความเสื่อมทางสุขภาพกับคนทุกคน
4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงมักจะเกี่ยวข้ องกับโรค
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมีอายุมากขึ ้น
5. คนมีแนวโน้ มที่จะชดเชยทางธรรมชาติจากการสูญเสียการผดุงไว้ ซื่งหน้ าที่
การทางาน (Maintain Function)
6. อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อกระบวนการสูงอายุ
ทังนี
้ ้ได้ มีการแบ่งประเภทการเปลี่ยนแปลงของผู้สงู อายุไว้ 2 ประเภท คือ
1. องค์ประกอบหลัก/ พันธุกรรมในผู้สูงอายุ คือ ขบวนการที่ทาให้ เสื่อมลง
ทางชีววิทยาโดยปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก
2. การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรี รวิทยา เกิดจากปั จจัยภายนอกเป็ น
ตัวเร่ งให้ เกิดขึน้ ได้ แก่ ความเครี ยด การขาดแคลนอาหาร พลังงานรังสี โรคที่ ไม่ได้ รับการรักษา
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ขาดกิจกรรมการออกกาลังกาย
สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์ (2555, น. 9) ได้ อธิบายถึง การจาแนกสุขภาวะของคนจากค่า
พิสยั ออกเป็ น 8 ขัน้ (ดูภาพประกอบ )

Good
Health

ปราศ

เกิด

หา

จากัด

จากโรค

ภาวะ

แพทย์

กิจกรร

ผิดปกติ

รักษา

ม

ถูกจากัด

ไม่สามารถ

ระบบ

ใน

เข้ าร่ วม

การ

กิจกรรม

กิจกรรม

ทางาน

หลัก

หลัก

เสื่อม

ตาย

Poor
Health

ภาพประกอบ 6 แสดงพิสยั จากการมีสขุ ภาวะที่ดีถึงขันการเสี
้
ยชีวิต
ที่มา: สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. (2555). Proceeding การจัดการประชุมวิชาการนันทนาการ
เรื่ อง การจัดนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิตประชาชน. หน้ า 11
สถาบัน วิ จัย สัง คม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (2557) ได้ น าเสนอผลความ
ต้ องการของผู้สงู อายุไทย จากรายงานรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรชายขอบ เรื่ อง วาระ
การพัฒ นาหลังปี พุทธศักราช 2558 เสนอต่อองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย โดยการจัด
ประชุม 3 ครัง้ ในพุทธศักราช 2556 พบว่า ผู้สงู อายุมีปัญหาด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ โดย
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มีการเสนอให้ มีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ระดับคือ การเตรี ยมตัวระดับบุคคลโดยผู้สงู อายุจะต้ องมีการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ใฝ่ รู้ และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ และระดับชุมชนควรมีการเตรี ยมตัวของชมรม
ผู้สูงอายุให้ มี ศักยภาพเพื่ อดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง ทัง้ สองระดับนี จ้ ะช่วยให้ ผ้ ูสู งอายุพ ร้ อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
ตามทั ศ นะของผู้ วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “การเปลี่ ย นแปลงและปั ญ หาของ
ผู้สงู อายุ” นัน้ เป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทาให้ เกิด
ปั ญ หาต่างๆของผู้สูงอายุตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุนั น้ สามารถเกิดขึน้ ได้ ทงั ้ ทาง
กายภาพ ทางจิตใจ โดยจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างช้ าในคนปกติ แต่จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วใน
คน่วยด้ วยโรคต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงข้ างต้ นจะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุมีปัญหาทางด้ านร่างกาย คือ
มี ส ภาพร่ างกายที่ ไม่ แ ข็ ง แรงเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคประจ าตัวต่า งๆ ความรู้ สึก ทางเพศลดลง มวล
กล้ ามเนื อ้ ลดลง 4 การรับรู้ ของประสาทสัมผัสทัง้ 5 เสื่อมลง นอกจากนีย้ ังส่งผลให้ สภาพจิตใจ
เสื่อมถอยกระฉับกระเฉงน้ อยลง เกิดความเบื่อหน่าย ว้ าเหว่ ซึมเศร้ า รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า และอาจ
ทาให้ อยากฆ่าตัวตายในที่สดุ
3.4 ความคาดหวังและความต้ องการของผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช (2558) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความคาดหวังในชีวิตของ
ผู้สูงอายุนนั ้ ก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ อีกประการหนึ่ง ซึ่งวัยชราหรื อวัยผู้สูงอายุนนจั
ั ้ ดเป็ นวัยสุดท้ ายของ
ช่วงชีวิต วัยชราเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านพัฒนาการทุกด้ าน มีปัญหาต้ องยอมรับและ
รู้ จักปรับตัว มี ระเบียบแบบแผน มี ชี วิตที่ เป็ นสุขและสิ น้ หวัง มี จุดมุ่งหมายในชี วิต และมี ความ
ต้ องการเช่นเดียวกับคนในวัยอื่นๆ ถึง แม้ ว่าผู้ใหญ่ในวัยตอนต้ นและวัยกลางคนจะมีช่วงชีวิตที่สด
ชื่น น่าชื่ นชมและสดใสกว่าวัยชรา ซึ่งมักจะนาความผิดหวังเศร้ าใจมาสู่คนชรา โดยทั่วไปแล้ ว
กาหนดให้ อายุ 60 ปี เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา แต่การตัดสินจากอายุตามอายุ
ปฏิ ทิ น ว่าใครเริ่ ม เข้ าวัยชราแล้ วนั น้ เป็ น เกณฑ์ ที่ ไ ม่แน่ น อน เพราะการเข้ าสู่ภ าวะชราภาพนัน้
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนื่องจากอัตราความเสื่อมถอยทางร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนแก่เร็ วแต่บางคนอาจจะแก่ช้ากว่าก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การดาเนินชีวิตในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว
และวัยกลางคน เพราะความชราคือผลของการพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันในชีวิตของบุคคลนัน่ เอง
โดยจะส่งผลต่อความคาดหวังในชีวิตของผู้สงู อายุแตกต่างกันไปด้ วยเช่นกัน
สาหรับ เรื่ องความต้ องการของผู้สูงอายุนนั ้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒ นาผู้สูงอายุ
ไทย (2551) ได้ แบ่งความต้ องการของผู้สงู อายุออกเป็ นด้ านๆ ดังนี ้
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1. ความต้ องการการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สงู อายุที่ถกู ปล่อยให้ อยู่โดดเดี่ยว
จะขาดความมัน่ คงทางอารมณ์และจิตใจรวมทังเศรษฐกิ
้
จ จึงต้ องหันไปพึงการช่วยเหลือจากบุคคล
หรื อองค์ก รสัง คมภายนอกครอบครัว ผู้สูงอายุจึง มี ค วามต้ องการที่ จ ะได้ รับการสนับสนุน จาก
ครอบครัวของตนเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ จากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มอาสาสมัครทัง้
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน
2. ความต้ องการด้ านการประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภท
ประกันชราภาพเมื่อเข้ าสู้วยั ชราและเลิกประกอบอาชีพแล้ ว จะได้ รับบานาญชราภาพ เพื่อช่วยให้
ดารงชี วิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแก่อัตภาพในบันปลายชี
้
วิตไม่เป็ น
ภาระแก่บตุ รหลานและสังคม
3. ความต้ องการมี ส่วนร่ วมในชุม ชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบาง
ประเภทในสังคม สังคมจึงควรให้ โอกาสแก่ผ้ สู งู อายุได้ มีสว่ นร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให้ ดี
ขึ น้ ให้ มี โอกาสได้ เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาตนเอง ในการปรั บ ตัว ให้ ทั น สมั ย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพทังทางร่
้
างกายและจิตใจให้
แข็งแรงอยูเ่ สมอ
4. ความต้ อ งการที่ ล ดการพึ่ ง พาตนเองให้ น้ อ ยลง หากครอบครั ว และสัง คม
ส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุให้ ร้ ูจกั พึง่ พาตนเอง ไม่เป็ นภาระแก่สงั คมในบันปลายชี
้
วิต
5. ความต้ องการทางสังคมของผู้สงู อายุ ได้ แก่
5.1 ความต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว กลุม่ สังคม
5.2 ความต้ องการการยอมรั บ และเคารพยกย่ อ งนั บ ถื อ จากบุ ค คลใน
ครอบครัวและสังคม
5.3 ความต้ อ งการเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ ในสายตาของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของกลุม่ ของชุมชนและของสังคม
5.4 ความต้ อ งการมี สัม พัน ธ์ อัน ดี กับ บุค คลภายในครอบครั ว ชุม ชน และ
สังคม สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได้
5.5 ความต้ องการมีโอกาสทาในสิ่งที่ตนปรารถนา
6. ความต้ องการทางกายและจิตใจ เป็ นความต้ องการขัน้ พื น้ ฐานที่สุดในชีวิต
มนุษย์ ความต้ องการทางด้ านร่างกาย ได้ แก่ ปั จจัย 4 ความต้ องการทางด้ านจิตใจ ได้ แก่ ความ
มัน่ คงปลอดภัย โดยเฉพาะความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย คลายจากความวิตกกังกล
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และความหวาดกลัว ความต้ องการได้ รับการยอมรับนับถือ ความต้ องการที่จะได้ เฉพาะในเรื่ องของ
ความสาเร็จของการทางานในบันปลายชี
้
วิต
7. ความต้ องการด้ านเศรษฐกิจ ต้ องการได้ รับการช่วยเหลือด้ านการเงินจากบุตร
หลาน เพื่อสะสม ไว้ ใช่จ่ายในภาวะที่ตนเองเจ็บป่ วย ต้ องการให้ รัฐช่วยจัดหาอาชีพเพื่อเป็ นการ
เพิ่ ม พูน รายได้ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ตนจะได้ มี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ ช่วยให้ ต นพ้ น จากภาวะบี บ คัน้ ของ
เศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั
นอกจากนี ้ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้ นาเสนอผลความ
ต้ องการของผู้สงู อายุไทย จากรายงานรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรชายขอบ เรื่ อง วาระ
การพัฒ นาหลังปี พุทธศัก ราช 2558 เสนอต่อองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย โดยการจัด
ประชุม 3 ครัง้ ในพุทธศักราช 2556 พบว่า สิ่งที่ผ้ ูสูงอายุต้องการคือ หลักประกันรายได้ ยามชรา
ภาพ ผู้สงู อายุบางรายมีเบี ้ยยังชีพเป็ นแหล่งรายได้ เพียงแหล่งเดียว จึงต้ องการให้ มีรายได้ เพียงพอ
ต่อการใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน การเข้ าถึงกองทุนสาหรับผู้สูงอายุที่สนองตอบต่อกิจกรรมเสริ ม
รายได้ ที่เหมาะสมกับวัย ควรมีการจัดการศึกษาและสันทนาการให้ กบั ผู้สงู อายุ
ตามทัศ นะของผู้วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า “ความคาดหวัง และความต้ อ งการของ
ผู้สูงอายุ” นัน้ เป็ นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ ความสาคัญอย่ างยิ่ง เพราะถือได้ ว่าเป็ นความมุ่งหวัง
หรื อความปรารถนาในช่วงบันปลายของชี
้
วิต ผู้สูงอายุนนั ้ มีความคาดหวังทัง้ ในเริ่ มชีวิตส่วนตัว
คาดหวังต่อบุตร คาดหวังต่อเครื อญาติ เพื่อน เพื่อนบ้ าน และคาดหวังต่อชุมชนและภาครัฐ ทังนี
้ ้
ความคาดหวังอาจจะสมหวังหรื อไม่สมหวังก็ได้ ขึน้ อยู่กับผู้สูงอายุแต่ละคนสาหรับในส่วนของ
ความต้ องการ ผู้สูงอายุนัน้ ต้ อ งการการสนับ สนุน จากครอบครัว ต้ องการการดูแลเรื่ องรายได้
ต้ องการการมีส่วนร่วมในชุมชนต้ องการพึง่ พาตนเองให้ มากขึ ้น ต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว
และสังคม ต้ องการในเรื่ องของปั จจัย 4 และต้ องการได้ รับการช่วยเหลือจากบุตรหลานในยามที่
ตนเองเจ็บป่ วย เป็ นต้ น ซึ่งหากสามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้ องการของผู้สงู อายุได้
ก็จะทาให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาพจิตที่ดีและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นตามมา
3.5 สถานการณ์ ของโครงสร้ างประชากร
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย (2561) ได้ ศึกษาและรวบรวมสถิติข้อมูล
สถานการณ์การสูงอายุของประชากรโลกซึง่ นาเสนอไว้ ดังนี ้
3.5.1 สถานการณ์ การสูงวัยของประชากรโลก
ประเด็นประชากรที่ประเทศต่างๆ ในโลกพูดถึงกันมากในสหัสวรรษที่ 2000
นี ้ ได้ แก่ การสูงวัยของประชากร โครงสร้ างอายุของประชากรโลกและของประเทศต่างๆ กาลัง
เปลี่ยน ไปในทิศทางที่มีอายุสูงขึ ้น ปรากฏการณ์ทางประชากรนี ้เป็ นผลสืบเนื่องมาจากอัตราเกิด
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ของประชากรทัว่ โลกได้ ลดต่าลง ในขณะที่ผ้ คู นมีอายุยืนยาวขึ ้น การสูงวัยของประชากรย่อมมีผล
อย่างมากต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ ในปี 2560 โลกของเรามีประชากร
รวมทังหมดประมาณ
้
7,550 ล้ านคน ในจานวนนี ้เป็ นประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปประมาณ 962 ล้ าน
คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.7 ของประชากรทัง้ หมด นับได้ ว่าประชากรรวมทัง้ โลกได้ เข้ าเกณฑ์ ที่
เรี ยกได้ ว่าเป็ น “สังคมสูงวัย” แล้ ว เพราะสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไปนัน้ เกินกว่าร้ อย
ละ 10 ของประชากรทังหมด
้
อย่างไรก็ตามประชากรในแต่ละภูมิภาคมีระดับ การสูงวัยไม่เท่ากัน
ในขณะที่โลกก้ าวเข้ าสู่สภาพสังคมสูงอายุแล้ ว แต่เมื่อดูการสูงวัยของประชากร
โลกซึ่ง จะเห็ น ได้ ว่า “อัต ราผู้สูง อายุ” หรื อ ร้ อยละของประชากรสูง อายุที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึน้ ไป ต่อ
ประชากรทังหมดนั
้
นแตกต่
้
างกันอย่างมาก ในขณะที่ทวีปยุโรป มีอตั ราผู้สงู อายุสงู สุดคือ สูงถึงร้ อย
ละ 24.7 และทวีปอเมริ กาเหนือนัน้ รองลงมาคือ ร้ อยละ 21.7 ส่วนทวีปแอฟริ กา มีอตั ราผู้สูงอายุ
เพียงร้ อยละ 5.5 เท่านัน้ เรี ยกได้ ว่า ทวีปยุโรปและอเมริ กาเหนือเป็ น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ”
และในปี 2560 ทุก ทวี ป ในโลกยกเว้ น ทวี ป แอฟริ ก าได้ ก้า วเข้ า สู่สัง คมสูงอายุแล้ ว ดัง แสดงใน
ภาพประกอบ 7
พ.ศ. 2560
แอฟริ กา 5.5%
ละตินอเมริ กาและแคริ บเบียน
13.8%

ยุโรป 24.7%

เอเชีย 12.2%

อเมริ กาเหนือ 21.7%
โอเชียเนีย 17.0%
แอฟริ กา

ละตินอเมริ กาและแคริ บเบียน

เอเชีย

โอเชียเนีย

อเมริ กาเหนือ

ยุโรป

ภาพประกอบ 7 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นของโลก
ที่ ม า มูล นิ ธิ ส ถาบัน วิจัย และพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูง อายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 20 – 21.
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3.5.2 สถานการณ์ การสูงวัยของประชากรอาเซียน
ถ้ ามองโลกให้ แคบลงมาโดยดูเฉพาะประชากรในกลุ่ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน ในปี 2560 อาเซียนมีประชากรรวมทังหมด
้
647 ล้ านคน โดยมีประชากรสูงอายุเพิ่มมาก
ขึ ้นอีกเกือบเกือบเท่าตัวจากจานวน 38 ล้ านคน ในปี 2542 มาเป็ น 64 ล้ านคน ซึ่งในปี นี ้มีประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่กลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุแล้ ว จานวน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
แต่ในอีก 1 – 2 ปี ข้างหน้ า สิงคโปร์ จะกลายเป็ นสังคมสูง อายุอย่างสมบูรณ์ และคาดว่าในปี 2561
หรื อ 2562 นี ้ มาเลเซียและเมียนมาก็นา่ จะกลายเป็ นสังคมสูงอายุด้วยเช่นกัน
ประเทศอาเซียนที่เข้ าเกณฑ์ เป็ นสังคมสูงวัยแล้ วมี 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์
ร้ อยละ 18 ไทยร้ อยละ 16 และเวี ยดนาม ร้ อยละ 10 ส่ว นประเทศที่ มี ป ระชากรมากที่ สุด ของ
อาเซียน คือ อินโดนีเซีย มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ประมาณ 21 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8
ของประชากรทังหมด
้
ประเทศไทยสูงวัยเป็ นอันดับสองในอาเซียน ในปี 2560 ขณะนี ้มี 3 ประเทศ
ใน อาเซี ย นที่ เป็ น สัง คมสูง วัย แล้ ว คื อ มี ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ได้ แ ก่ สิ ง คโปร์
มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้ อยละ 18 ประเทศไทย มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้ อยละ 16
เวียดนาม มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 10 ดังแสดงในภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปของอาเซียน
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 29.
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3.5.3 สถานการณ์ การสูงวัยของประชากรไทย
ในปี 2560 ประชากรในประเทศไทยที่ นับ เฉพาะคนที่ มี สัญ ชาติไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในระบะทะเบียนราษฎร (ไม่นบั รวมคนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีชื่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น แรงงานต่างชาติ) มีจานวนทัง้ หมดประมาณ 65.5 ล้ านคน ซึ่งประกอบด้ วย
ประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป จานวน 11.3 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 17.1 ประชากรอายุ 15 – 59 ปี
จ านวน 42.8 ล้ านคน คิด เป็ นร้ อยละ 65.4 และประชากรอายุ 0 – 14 ปี จ านวน 11.5 ล้ านคน
คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 ดังแสดงในภาพประกอบ 9
พ.ศ. 2560
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ภาพประกอบ 9 สัดส่วนของประชากรไทย จาแนกตามช่วงอายุ
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 32.
ประชากรไทยมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป สูงเกินถึงร้ อยละ 10 ของ
ประชากรทัง้ หมดตังแต่
้ เมื่อปี 2548 แล้ ว จึงกล่าวได้ ว่าประเทศไทยได้ กลายเป็ น “สังคมสูงอายุ”
นับตังแต่
้ นนมา
ั ้ และในปี 2560 อัตราผู้สงู อายุของไทยนันสู
้ งขึ ้นถึงร้ อยละ 17.1 แล้ ว จึงส่งผลทาให้
ประเทศไทยใกล้ จะกลายเป็ น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” แล้ ว
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างอายุของประชากรไทย ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา
นัน้ ได้ เปลี่ ย นไปอย่ า งมาก จากที่ เคยมี ป ระชากรวัย เด็ ก มาก เช่ น ในปี 2513 ประเทศไทยมี
ประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทังหมด
้
แต่ในปี 2560 สัดส่วน
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ประชากรวัยเด็กลดต่าลงเหลือเพียงร้ อยละ 18 และในทางกลับกันสัดส่วนของผู้สงู อายุซึ่งมีเพียง
ร้ อยละ 5 ในปี 2513 ได้ เพิ่ ม สูง ขึน้ เป็ นร้ อยละ 17 ในปี 2560 ซึ่ง ส่ง ผลทาให้ รูป ทรงของพี ระมิ ด
ประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั เจน จากที่เคยเป็ นรูปสามเหลี่ยมกลายมาเป็ นพีระมิด
ที่มีรูปทรงเหมือนหัวคทา ดังแสดงในภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 แนวโน้ มการเปลี่ยนของพีระมิดประชากรไทย
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 34.
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ในปั จจุบนั ประชากรไทยโดยรวมเพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราที่ต่ามากจนใกล้ เคียงกับศูนย์
และจะส่งผลให้ ประเทศไทยจะมีอตั ราการเพิ่มของประชากรที่ติดลบในไม่ช้า แต่กลับกันประชากร
สูงอายุกลับเพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราที่สงู มาก ดังแสดงในภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 อัตราการเพิ่มจานวนของประชากรไทยในแต่ละช่วงอายุ
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 35.
หากมองย้ อนไปในปี 2533 ประเทศไทยเรามี ผ้ ูสูงอายุวัยปลาย หรื ออายุ 80 ปี
ขึ ้นไป เพียง 4 แสนคน แต่ในปี 2560 มีผ้ สู งู อายุวยั ปลายถึง 1.5 ล้ านคน และคาดประมาณว่าจะมี
ผู้สูง อายุ 80 ปี ขึน้ ไป มากถึง 3.5 ล้ านคน ในอี ก 20 ปี ข้างหน้ า และตัง้ แต่ปี 2560 นี เ้ ป็ นต้ น ไป
ดังแสดงในภาพประกอบ 12
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ภาพประกอบ 12 จานวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป และอายุ 80 ปี ขึ ้นไป พ.ศ. 2533 – 2580
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 35.
นอกจากนีย้ ังมีการคาดประมาณว่าตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป จานวนประชากร
สูงอายุ 60 ปี ขึน้ ไป จะเพิ่ มขึน้ ด้ วยอัตราเฉลี่ ยร้ อยละ 4 ต่อปี และประชากรอายุ 80 ปี ขึน้ ไป จะ
เพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 6 ต่อปี ดังแสดงในภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 ร้ อยละของการเพิ่มประชากรสูงอายุตอ่ ปี
ที่ ม า: มูล นิธิ ส ถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูง อายุไทย. (2561). สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2560. หน้ า 35.
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นเกี่ยวกับสถานการณ์ ของโครงสร้ างประชากรของทัง้
โลก อาเซียน และของประเทศไทย ทาให้ เห็นเป็ นที่ ประจักษ์ แล้ วว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกกาลัง
ทยอยกันเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ และจะทยอยไปสูส่ งั คมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้านี ้
3.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับผู้สูงอายุ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมนันทนาการ หรื อแม้ แต่เป็ นแนวทางในการอานวยความสะดวกด้ าน
ต่างๆ ให้ แ ก่ ผ้ ูสูง อายุต ามบริ บ ทและสภาพแวดล้ อ มของผู้สูง อายุ โดยมี ท ฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ผู้สงู อายุและการทากิจกรรมนันทนาการ ดังนี ้
3.6.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558, น. 3/14) ได้ กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมี
ความสุขหรื อความทุกข์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นนั ้ ถ้ าผู้สูงอายุเติบโตมา
ด้ วยความมัง่ คง อบอุ่น มีความรักแบบถ้ อยทีถ้อยอาศัย เห็นความสาคัญของผู้อื่น สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างดี ก็จะเป็ นผู้สงู อายุที่มีความสุข สามารถอยูก่ บั ลุกหลานหรื อผู้อื่นได้
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3.6.2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)
วรู ม (Vroom. 1970, p. 91 – 93) ได้ อธิ บายไว้ ว่า การที่ ม นุษย์ จ ะเลื อกหรื อ
ตัด สิ น ใจกระท าสิ่ ง ใดนัน้ จะมี ส าเหตุห รื อ แรงจูง ใจซึ่งอาศัย เหตุผลและจากปั จ จัย หลายอย่า ง
ประกอบกันมิได้ เกิดขึ ้นเพียงเพราะปั จจัยเดียว โดยบุคคลจะมีความคาดหวังคือ ผลตอบแทนที่จะ
ได้ รับ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้ รับ เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่
ได้ รับกับบุคคลอื่น และโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนตามที่ตนเองคาดหวังไว้
3.6.3 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)
สุ ช าดา รอดมงคลดี (2550, น. 2) ได้ กล่ า วถึ ง ทฤษฎี กิ จ กรรม (Activity
Theory) ไว้ ว่า ทฤษฎี กิจกรรมเป็ นแก่นชีวิตและเป็ นสิ่งที่ จาเป็ นสาหรับทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุที่
สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมทางสังคมไว้ ได้ จะเป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับ
ตนเองในทางบวก ดังนัน้ ผู้สูงอายุจะมีชีวิตที่เป็ นสุขได้ ควรมีบทบาทหรื อกิจกรรมทางสังคมตาม
สมควร เช่น การมีงานอดิเรกหรื อการเป็ นสมาชิกกลุม่ กิจกรรม สมาคม ชมรม เป็ นต้ น
จิตรา ดุษฏี เมธา และคณะ (2558, น. 22) ได้ สรุปประเด็นสาคัญของทฤษฎี
กิ จ กรรมจากหนัง สื อ สุข ภาพผู้สูง อายุข อง สุร เดช ส าราญจิ ต ต์ และพนัช กร ภวภู ต านนท์ ณ
มหาสารคาม (2554) และได้ อธิ บายไว้ ว่า ทฤษฎี กิจกรรมเป็ นทฤษฎี ที่บอกลักษณะทางสังคมที่
จะต้ อ งมี แบบแผนให้ ผ้ ูสูง อายุส ามารท ากิ จ กรรมต่างๆ ได้ เช่น เดี ยวกับ คนในวัยกลางคน โดย
สนับสนุนให้ การทากิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจและมีความเกี่ยวข้ องกั บสมาชิกในวัยเดียวกัน
โดยจะเน้ นความสัม พันธ์ ระหว่างกิ จ กรรมทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุที่ มี
กิจกรรมสูงจะมีการปรับตัวได้ ดีทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทัง้ นีบ้ ุคคลที่สามารถดารงไว้ ซึ่ง
กิจกรรมได้ จ ะเป็ นผู้ที่มี ความพึงพอใจในชีวิตสูง มี ภ าพพจน์เกี่ ยวกับตนเองดี รวมไปถึงการทา
กิจกรรมการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะทาให้ มีความรู้ สึกว่าตนเองเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเป็ นสุข ดังนัน้ ควรจะกระตุ้นให้ ผ้ ูสูงอายุได้ มีกิจกรรมที่ มี
ความต่อเนื่องมุ่งเน้ นการรักษาระดับกิจกรรมที่ใช้ สติปัญญาแทนการใช้ กาลัง และมีความต่อเนื่อง
ของการทากิจกรรมเพื่อความมัน่ คงและอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า
นอกจากนี ้ มหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช (2558) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี
กิ จ กรรมบนฐานสมมติ ที่ ว่า ผู้ สู ง อายุ ที่ ยัง กระตื อ รื อ ร้ นจะมี ค วามพึ ง พอใจมากกว่า คนที่ ไ ม่
กระตือรื อร้ น มโนทัศ น์แห่งตนเป็ นผลจากการมีส่วนร่ วมในบทบาทที่มีคณ
ุ ค่าและมีคุณลักษณะ
ของบทบาทของค่านิยมทางสังคมของวัยกลางคน ซึ่งควรจะมีการนามาทดแทนบทบาทที่สูญเสีย
ไป บทบาทยังคงคุณประโยชน์ในงานสมาคม อาสาสมัคร งานศาสนาหรื อองค์กรกิจกรรมยามว่าง
จากมุมมองนี ้ การบริ การทางสังคมซึ่งมีฐานคิดว่าทฤษฎีปล่อยวางเหมือนทาให้ เกิดอคติผ้ สู ูงอายุ
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พวกเขาควรจะแทนที่ความรับผิดชอบต่อโครงสร้ างการสนับสนุนทางชุมชน ซึ่งกระตุ้นและทาให้
เป็ นไปได้ ของความต่อเนื่องของกิจกรรมจากช่วงวัยกลางคนจนกระทัง่ สูงวัย ในคาว่าสุขภาวะทาง
สังคม ผู้สงู อายุควรจะแทนที่บทบาทที่สญ
ู เสียกับบทบาทใหม่ที่ยงั คงรักษาพื ้นที่ในสังคม
ทฤษฎี กิจกรรมได้ ถูกวิพ ากษ์ ว่า เพื่ อเยียวยาปั ญ หาของผู้สูงอายุในปั ญ หา
ส่วนบุค คลและไม่ส นใจกับ ความจริ ง ในด้ านร่ างกายของผู้สูง อายุ พลัง งานและทางเลื อ กอื่ น
ผู้สงู อายุมีคณ
ุ ลักษณะอันเป็ นผลจากการสูญเสียและความเสื่อม ความสามารถในการปรับตัวต่อ
ความเครี ยด พัฒนาไปพร้ อมกับอายุที่ผ่านไปซึ่งเป็ นวิธีที่ช่วยปรับทางเลือกกิจกรรมให้ สมั พันธ์กับ
ข้ อจากัดของพวกเขา (Boyd & Bee, 2006 อ้ างถึงใน Sudbery, 2010, น. 240) ตัวอย่างเช่น การ
ปรับกิจกรรมปี นเขาของผู้สงู อายุโดยใช้ การเดินปกติอย่างต่อเนื่องมาแทน
ทฤษฎี กิจ กรรมได้ รับการสนับสนุนจากการค้ นพบในหลายๆ การศึกษาว่า
กิจกรรมผู้สงู อายุแสดงถึงระดับความพึงพอใจในชีวิตและจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการ
ปล่อยวางมิได้ เป็ นปั ญหาเพิ่มขึ ้นจากผลการค้ นพบในการศึกษาที่ผ่านมา แม้ ว่าผู้สูงอายุจะมีการ
ติดต่อกับสังคมน้ อยกว่าคนวัยหนุ่มสาวแต่กลับมีรายงานว่า คนวัยหนุ่มสาวเดียวดายมากกว่า จึง
เป็ นเหตุผลว่า คนที่กระตือรื อร้ นกว่าจะพึงพอใจในชีวิตมากกว่า ทฤษฎีกิจกรรมเชื่อว่า บุคคลคิด
เกี่ยวกับตัวเองอย่างไรขึ ้นอยู่กบั บทบาทและกิจกรรมที่เขามีอยู่ เราเป็ นอย่างที่เราทาหรื อพูดได้ ว่า
ทฤษฏีกิจกรรมยอมรั บว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงั คงบทบาทที่ต่อเนื่องและกิจกรรมในชีวิตที่เกิดขึ ้น
ก่อนหน้ าเพราะพวกเขาต่อเนื่องความต้ องการและค่านิยมแบบเดิม ซึ่งสอดคล้ องกับ แอทช์เลย์
(Atchley, 1989 อ้ างถึงใน Sudbery, 2010, น. 241) กล่าวว่า ความพึงพอใจในชีวิตได้ ถูกตัดสิน
โดยกิจกรรมที่ทาในปัจจุบนั หรื อรูปแบบการใช้ ชีวิตกับประสบการณ์ในแต่ละช่วงของชีวิต
3.6.4 ทฤษฎีความต่ อเนื่องของผู้สูงอายุ (Continuity Theory)
ทฤษฎี ความต่อเนื่ องถื อได้ ว่าเป็ นทฤษฎี ที่เข้ ามาสนับสนุนทฤษฎี กิจกรรม
ข้ างต้ น โดยโรเบิร์ท แอทช์เลย์ (Atchley, 1999) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎีความต่อเนื่องขึ ้นเพื่ออธิบายความ
ต่อเนื่องของพัฒ นาการผู้สูงอายุที่มาจากการสังเกตทางชีววิทยา อันเป็ นผลมาจากกระบวนการ
ของการดาเนินชีวิตโดยการบูรณาการพันธุกรรม สภาพแวดล้ อมและประสบการณ์เข้ าด้ วยกันของ
บุคคลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็ นสุขภาพ การทาหน้ า ที่และสถานการณ์ทางสังคม
แต่บคุ คลก็ยงั คงสะสมประสบการณ์ผ่านกาลเวลาทังรู้ ปแบบการคิด กิจกรรม การจัดการชีวิตและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมได้ เสมอ ซึ่งในระยะยาวความคงที่นี ้ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นฐานของทฤษฎีความ
ต่อเนื่อง ความต่อเนื่ องนีเ้ ป็ นความสัม พันธ์ ที่เหนี ยวแน่นระหว่างอดีต ปั จ จุบนั และอนาคตผ่าน
พฤติกรรมและการจัดการทางสังคมของบุคคล ผู้สงู อายุจะยังคงกิจกรรมที่ทาไว้ ในช่วงวัยกลางคน
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ต่อเนื่ องจนถึงวัยสูงอายุ หรื อเชื่ อว่าบุคคลส่วนมากเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องจากประสบการณ์ ชีวิต
ทังโดยตั
้
งใจและไม่
้
ตงใจอย่
ั้
างต่อเนื่องเพื่อเติบโตและค่อยๆ พั ฒ นาไปในทิศทางที่พวกเขาเลือก
รวมทังความพึ
้
งพอใจในชีวิต ทังหมดนี
้
้มาจากการที่บคุ คลมีการทาหน้ าที่ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
และปรับตัวตลอดช่วงชีวิต (Franklin & Tate, 2009, น. 7) นัน่ คือ ผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็จจะ
ยังสามารถคงไว้ ซึ่งกิจกรรมที่เคยทามาในอดีตและปรั บเปลี่ยนกิจกรรมให้ เหมาะสมเมื่อสูงวัยขึ ้น
นัน่ เอง นอกจากนี ้ทฤษฎีความต่อเนื่องเน้ นที่ความต่อเนื่องที่เคลื่อนไปเป็ นพลวัตนัน้ จะสามารถทา
ให้ ผ้ สู ูงอายุประสบความสาเร็ จอย่างมีศกั ยภาพ โดยมีข้อแม้ ที่ว่าผู้สูงอายุจะต้ องมีการปล่อยวาง
จากตาแหน่งหน้ าที่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางลง แต่ยงั คงต้ องมีกิจกรรมที่ทาอยู่ซงึ่ กิจกรรมนี ้อาจมีการ
ทาตังแต่
้ วยั ผู้ใหญ่เและดาเนินอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต
นอกจากนี ้ จิ ต รา ดุษ ฏี เมธา และคณะ (2558, น. 22) ได้ ก ล่าวว่า การท า
กิจกรรมเป็ นส่วนช่วยให้ ผ้ สู งู อายุเกิดการผ่อนคลายและรู้จกั ปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
เผชิ ญ อยู่ซึ่งขึน้ อยู่กับความต้ องการและประสบการณ์ ที่ผ่านๆ มาของแต่ละบุคคล โดยสุรเดช
สาราญจิ ต ต์ และพนัช กร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (2554) ได้ อธิ บ ายถึง แนวคิด เกี่ ยวกับ
ผู้สูงอายุตามทฤษฎี ความต่อเนื่องไว้ ว่า ความสุขของผู้สูงอายุในการทากิจกรรมต่างๆ ขึ ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพและแบบแผนการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่ได้ กระทามา กล่าวคือ บุคคลที่เคยมี
บทบาทและทากิจกรรมร่วมกันในสังคมมาก่อน เมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุก็จะมีกิจกรรมเช่นเดิมต่อไปอีก
และบุคคลที่เคยอยู่อย่างสงบสุข สันโดษ ไม่มีมีบทบาททางสังคมมากนัก เมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุอาจ
แยกตัวออกจากสังคมมากขึ ้น โดยเฉพาะบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ จึงเห็นได้ ว่าการมีความสุขของ
ผู้สงู อายุและการมีกิจกรรมร่วมกันนัน้ นอกจากการจัดบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้สูงอายุได้ แล้ ว ยังขึน้ อยู่กับปั จ จัยของบุคลิกภาพและแบบแผนการดาเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลด้ วย ดัง นัน้ ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้สูงอายุควรจะต้ อ งทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงและสามารถ
ประเมินปั ญ หาทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อนามาวางแผนในการให้ การดูแลและการ
บริการแก่ผ้ สู งู อายุ (สุรเดช สาราญจิตต์ และพนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2554)
3.6.5 มโนทัศน์ แห่ งตน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2558) ได้ กล่าวถึง แนวคิดมโนทัศน์แห่ง
ตนว่า เป็ นแนวทางการมองตัวเองของบุคคลซึ่งมีหลายมิติ ทัง้ บุคลิกภาพ ความภูมิใจในตนเอง
ภาพลัก ษณ์ ตัว เองตลอดจนบทบาททางสัง คม คุณ ลัก ษณะของมโนทัศ น์ แ ห่ ง ตนที่ ไ ม่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงตามอายุคือ บุคลิกภาพ เช่น คนทีสนุกสนานกับการปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นซึง่ ยังเป็ นคน
แบบนี ต้ ัง้ แต่เด็กจนกระทั่งบัน้ ปลายของชี วิต ผู้สูงอายุที่ขีส้ งสัยก็ จ ะเป็ น แบบนัน้ ตลอด ขณะที่
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คุณ ลักษณะอื่นๆ ของมโนทัศน์แห่งตนอาจมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยน ขณะที่ความก้ าวหน้ าและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมอาจทาให้ บุคคลค้ นพบตัวตนของเขาเอง ภาพลักษณ์ตนเองย่อม
เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ เช่น สภาพร่างกายของคนเปลี่ยนเมื่อผมกลายเป็ นสีเทา ผิวหนังมีริว้ รอย
มากขึน้ และความภาคภูมิ ใจในตนเองเช่นกันที่ อาจผันแปรไปตลอดชีวิตขึน้ อยู่กับความสาเร็ จ
อย่างหนึ่ง ความล้ มเหลวอีกอย่างรวมทังการปฏิ
้
สมั พันธ์ ระหว่างบุคคล อาชีพการงาน สติปัญญา
หรื ออื่นๆ ย่อมเป็ นปัจจัยที่ทาให้ บคุ คลทังภู
้ มิใจ หรื อรู้สกึ ไม่ดีกบั ตนเองได้ ตลอดวิถีการดาเนินชีวิต
ความสัม พันธ์ ทางสังคมของผู้สูงอายุมี แนวโน้ ม ที่ จ ะเป็ นการแสดงถึงการ
คาดการณ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ ยกตัวอย่างเช่ น พบว่าเครื อข่ายของบุคคลน้ อยลงเมื่อเวลาผ่าน
ไป เมื่อเกษี ยณอายุสมั พันธภาพในที่ทางานลดลง ยิ่งไปกว่านันไม่
้ ง่ายนักที่จะเพิ่มสมาชิกใหม่ใน
เครื อ ข่าย ถ้ าบุค คลไม่เข้ าร่ วมในงานชุม ชนหรื อสัง คมที่ ก ว้ างขึน้ ดัง นัน้ บทบาททางสังคมของ
ผู้สูงอายุทั่วๆ ไปมี แนวโน้ ม ที่ จะลดลงซึ่ง ส่งผลต่อหลายๆ อย่างในชี วิตตามมา การยอมรับการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ผู้สูง อายุค วรมี บ ทบาทอื่ น ๆ ทดแทนซึ่ง เป็ น บทบาทที่ ตัว
ผู้สงู อายุเองพึงพอใจ ช่วยส่งเสริมมโนทัศน์แห่งตนที่ดี อยู่ในศีลธรรม ย่อมทาให้ ผ้ สู งู อายุเป็ นบุคคล
ที่ทรงคุณค่าที่สมาชิกในครอบครัว อยากเข้ าหาและขอคาปรึกษา นามาซึ่งประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
3.6.6 แนวคิ ด และทฤษฎี ด้ า นสภาพแวดล้ อ มของวั ย ผู้ สู งอายุ ได้ มี ก าร
กล่ าวถึงทิศทางการพัฒนาผู้สูงอายุในระดับสากล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช (2558, น. 1/64 – 1/66) ได้ กล่าวถึงการ
เคลื่อนตัวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
ทาให้ การเป็ นผู้สูงอายุนนมี
ั ้ ความหมายมากขึ ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ มีคาศัพท์และ
ตังเป้
้ าหมายของการเป็ นผู้สงู อายุไว้ มากมาย ดังนี ้
3.6.6.1 ผู้ สู งอายุ ท่ ี มี ศั ก ยภาพ (Active Ageing) เป็ น ความพยายาม
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก “ความต้ องการพื ้นฐาน” (need – based) ที่มีผ้ สู ูงอายุเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
แบบถูกกระทา (passive targets) เป็ นแนวคิด “สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน” (rights – based) จากหลักการ
พื ้นฐานในเรื่ อง ผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติอนั ได้ แก่ ความเป็ นอิสระ (independent) การ
มี ส่วนร่ วม (participation) การดูแลเอาใจใส่ (care) ความพึง พอใจในตนเอง (fulfillment) และ
เรื่ องของศักดิ์ศรี (dignity) ที่ได้ ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็ นการปฏิบตั ิในทุก
มิติของชีวิต ตามวัยหรื อเหมาะสมกับอายุของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่มี ศกั ยภาพจะสนับสนุนให้
ผู้สงู อายุมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางการเมืองและมิตอิ ื่นๆ ของวิถีชมุ ชน
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องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2002) ได้ เสนอกรอบ
ที่เป็ นองค์ประกอบหลักของการเป็ นผู้สูงอายุที่มีศกั ยภาพใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ สุขภาพ
การมี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมทางสังคมและการมี หลักประกันความมั่น คงในชี วิตดังนี ้ 1) สุขภาพ
(Health) สุขภาพส่วนบุคคลนันเป็
้ นสิ่งสาคัญ หากบุคคลมีสุขภาพแข็งแรงจะเป็ นเงื่อนไขแรกของ
การดารงอยู่อย่างเป็ นอิสระและพึ่ งพาตนเองได้ อันเป็ นลักษณะสาคัญของผู้สูงอายุที่มีศกั ยภาพ
การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรื อไม่นนล้
ั ้ วนเกี่ยวข้ องกับทังปั
้ จเจกบุคคลเอง ครอบครัวและ
สังคมแวดล้ อม 2) การมีส่วนร่ วม (participation) กิจกรรมในครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็ นการ
ดารงไว้ ซึ่งสิทธิ ม นุษยชนและวัฒ นธรรมของสังคม ผู้สูงอายุที่ยังคงมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ
นอกจากจะรู้ สึกถึงความมี คุณ ค่า มี เกี ยรติภูมิ แล้ ว ยังรู้ สึกถึงความเป็ นผู้มี ศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่ ยึด
เหนี่ ย วจิ ตใจของบุตรหลานด้ วย เหล่านี ช้ ่วยท าให้ สุขภาพจิ ตของผู้สูงอายุดีขึน้ อัน จะส่งผลต่อ
สุขภาพกายด้ วย 3) การมีหลักประกัน (security) ความมั่นคงของผู้สูงอายุคือ การที่ ผ้ ูสูงอายุมี
ความมัน่ คงปลอดภัยทางด้ านร่างกายจากที่อยูอ่ าศัยที่ปลอดภัย ตลอดจนสถานที่ตา่ งๆ ที่ผ้ สู งู อายุ
ต้ องไปใช้ บริ การแล้ ว ยังมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ทาให้ ผ้ สู ูงอายุมั่นใจที่จะดาเนินชีวิตในบั น้
ปลายอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.6.6.2 ผู้ สู ง อายุ ท่ ี มี สุ ข ภ าพ ดี (Healthy Ageing) คื อ ผู้ สู ง อายุ ที่
ปราศจากโรคและยังมี ค วามสามารถในการใช้ ร่างกายทัง้ ด้ านกายภาพ จิ ต ใจ และสังคมที่ ได้
เปลี่ยนไปตามกระบวนการชราที่เกิดขึ ้นให้ ทางานต่อไปได้ อย่างเหมาะสม องค์การอนามัยโลกจึง
กาหนดการเป็ นผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีต้องประกอบด้ วย ปั จจัยทังหมดเกี
้
่ยวกับภาวะสุขภาพซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของการเข้ าสู่การเป็ นผู้สูงอายุสขุ ภาพดี อันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะหรื อเงื่อนไข
ต่างๆ ตลอดอายุขยั ในระดับบุคคล ความอ่อนแอในวัยสูงอายุเป็ นปั จจัยกาหนดภาวะสุขภาพและ
วิถีการดาเนินชีวิตในแต่ละบุคคล ในระดับโครงสร้ าง สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมจะช่วย
อานวยความสะดวกให้ ผ้ สู ูงอายุสามารถปรับตัวได้ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจ สังคมที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุขยั ของการเป็ นผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดี
3.6.6.3 ผู้ สู ง อายุ ท่ ี ประสบความส าเร็ จ (Successful Ageing) คื อ
ผู้สูงอายุที่มีศกั ยภาพและมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้ อมที่ผ้ สู ูงอายุอยู่ โดยมองเป็ นภาพรวมของ
ผู้สงู อายุกบั สภาพแวดล้ อมทุกๆ ด้ าน และเน้ นมิติทางสังคมและอารมณ์จากความพึงพอใจในชีวิต
มองเห็นคุณค่าในตนเอง การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นและมีกิจกรรมสร้ างสรรค์
แนวคิดผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็จประกอบด้ วย ทฤษฎีการปล่อยวาง
ที่เชื่อว่าผู้สูงอายุต้องหยุดจากงานประจาหรื อวางมือจากบทบาททางสังคม เพื่อตอบสนองความ
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ต้ องการตามธรรมชาติที่ลดลงของผู้สงู อายุ ทฤษฎีกิจกรรมที่เชื่อว่าผู้สงู อายุจะประสบความสาเร็ จ
ได้ นนจะต้
ั้
องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายอย่างในปั จจุบนั และทฤษฎีความต่อเนื่องที่เชื่อว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ที่ประสบความส าเร็ จมักจะยังคงมีสิ่งที่ยังคงทาอยู่เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง
ตังแต่
้ วยั กลางคนจนกระทั่งเป็ นผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช. 2558 อ้ างอิงจาก
Bearon, 1996) สาหรับผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็ จนี ้ ส่วนใหญ่วดั จากสุขภาวะต่างๆ เช่น ความ
พึ ง พอใจในชี วิ ต (life satisfaction) ความสุ ข (happiness) ก าลั ง ใจ (morale) ความพอใจ
(contentment) และการรับรู้ เกี่ ยวกับคุณ ภาพชีวิตที่สัม พันธ์ กับมาตรวัดทางด้ านลบ เช่น ภาวะ
ซึมเศร้ า ความวิตกกังวล
3.6.6.4 ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ยั ง ป ร ะ โย ช น์ (Productive Ageing) เป็ น
แนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ และเชิงสังคมวิทยาที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สูงอายุ การเป็ นผู้สูงอายุที่ยัง
ประโยชน์ได้ พัฒ นาขึ ้นเพื่อตอบสนองการแก้ ไขทัศนคติทางลบต่างๆ ที่มีต่อผู้สูงอายุและเพื่อลด
อุปสรรคต่างๆ ที่มีตอ่ การดาเนินชีวิตของผู้สงู อายุ เป็ นแนวคิดที่ให้ จดุ เด่นกับการนาความสามารถ
ของผู้สูงอายุไปใช้ ประโยชน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช. 2558 อ้ างอิงจาก Scott et.al,
2001) ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์จึงเน้ นที่ผ้ ูสูงอายุที่ยังมี ความสามารถในการผลิตหรื อการบริ การ
แม้ ว่าผลผลิตหรื อบริ การที่ได้ นนอาจได้
ั้
ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินหรื อไม่ก็ตาม เช่น งานบ้ าน การดูแล
เด็ก งานอาสาสมัคร หรื อการช่วยเหลือครอบครัวหรื อเพื่อนที่เป็ นการฝึ กทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถหรื อบทบาทของบุคคลเมื่อสูงอายุ หรื องานที่ สอดคล้ องระหว่างสังคมและความ
คาดหวังส่วนบุคคล
ดังนันผู
้ ้ สงู อายุที่ยงั ประโยชน์อาจจะปฏิบตั ิกิจกรรมทังที
้ ่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ ได้ รับค่าตอบแทนหรื อไม่ได้ รับค่าตอบแทนที่มีอิทธิพลทางบวกต่อสภาวะทางจิตใจ
และสุขภาวะ ผู้สงู อายุที่ยงั ประโยชน์จะเลือกและมีการปรับพฤติกรรม ตลอดจนมีแรงบัน ดาลใจที่
จะบารุงรักษาศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มกั จะมีบทบาทที่ไม่ได้
รับค่าตอบแทนอันเป็ นการอุทิศเพื่อครอบครัว ชุมชน และสังคมของพวกเขา (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช. 2558 อ้ างอิงจาก Hooyman & Kiyak, 2002, p. 364 – 365)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะจิต
4.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต
กฤษวรรณ หน้ องมา (2554, น. 11 – 13) ได้ กล่าวถึงแนวคิดในเรื่ องสุขภาวะทางจิต
ว่าเป็ นแนวคิดที่ ได้ รับความสนใจมากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา โดยมีการเรี ยกได้ หลายอย่างเช่น
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ความผาสุก ทางใจ ซึ่ง มี ผ้ ูที่ ส นใจศึก ษาในเรื่ อ งสุข ภาวะทางจิ ต ไว้ โดยสามารถสรุ ป ได้ เป็ น 2
แนวทาง ดังนี ้
4.1.1 คาจากัดความที่กล่าวถึงภาวะอารมณ์ ความรู้ สึกด้ านบวกเพียงด้ านเดียว
ดังนี ้
รี ฟฟ์ (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก Ryff, 1989) ได้ ให้ ความหมาย
ของสุขภาวะทางจิตไว้ วา่ เป็ นความรู้สกึ ที่บคุ คลรับรู้ตอ่ ตัวเองในด้ านบวก
รี ฟ ฟ์ และคี เยส (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ า งอิ ง จาก Ryff & Keyes,
1995) ได้ ให้ ความหมายของสุขภาวะทางจิตว่าเป็ นคุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจที่มีลกั ษณะต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล
ลอว์ตนั (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก Lawton, 1983) ได้ กล่าวว่า
สุขภาวะทางจิต เป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและการมองสภาวะแวดล้ อมในแง่ดี
ไวท์ (White, 2004, p. 3) กล่ า วว่ า สุ ข ภาวะทางจิ ต หมายถึ ง ลั ก ษณ ะ
โดยทั่ ว ไปของบุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพ จิ ต ที่ ดี โดยวั ด จากการมี ความภาคภู มิ ใ จในตั ว เองสู ง
มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่นและการไร้ ซงึ่ ความวิตกกังวล ความหดหู่ และพฤติกรรมอันเบี่ยงเบนไป
จากเดิม
กฤษวรรณ หน้ องมา (2554, น. 13) ได้ กล่าวว่า สุขภาวะทางจิ ต หมายถึง
คุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ตอ่ ตัวเอง สิ่งแวดล้ อม และแสดงถึง
การมีพฒ
ั นาการของบุคคล
4.1.2 คาจากัดความที่กล่าวถึงภาวะอารมณ์ความรู้สกึ ด้ านบวกและด้ านลบ ดังนี ้
แคมป์ เบล (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก Campbell, 1976) ได้
กล่าวว่า สุขภาวะทางจิ ต เป็ นความรู้ สึกพึงพอใจในชี วิตและความรู้ สึก เมื่ อต้ องการเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ในชีวิต แบ่งออกเป็ นอารมณ์ด้านบวกและด้ านลบ เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ของคน
บุคคลต่อสถานการณ์ นนั ้ ๆ โดยการประเมินสุขภาวะทางจิตจะประเมินหลังเผชิญ สถานการณ์
และสะท้ อนผลออกมา โดยความสุขภาวะทางจิตจะแสดงออกถึงอารมณ์ทางบวกและความพึงใจ
ในชีวิต
แบรดเบิร์น (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก Bradburn, 1965) คือผู้
เริ่ มแรกแนวความคิดสุขภาวะทางจิตที่เป็ นทังอารมณ์
้
ด้านบวกและด้ านลบ โดยกล่าวว่า สุขภาวะ
ทางจิต เป็ นสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ของชีวิตในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านัน้ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ด้ าน ซึ่งแต่ละคนมีการแสดงออกที่สะท้ อนอารมณ์ความรู้สึก
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ด้ านบวก (Positive affect) ได้ แก่ความ พึงพอใจ ความสุข สภาพอารมณ์ หรื อความรู้สึกด้ านลบ
(Negative Affect) ได้ แก่ ความวิตกกังวล เบื่อ ว้ าเหว่ ความซึมเศร้ าซึ่งบุคคลจะมีการรับรู้สขุ ภาวะ
ทางจิตที่แตกต่างกัน
ดูป าย (กฤษวรรณ หน้ อ งมา. 2554 อ้ างอิ ง จาก Dupuy, 1977) ได้ ศึก ษา
เพิ่มเติมจากแบรดเบิร์น โดยกล่าวว่าสุขภาวะทางจิต เป็ นความรู้ สึก ของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ต่างๆ ที่ประกอบด้ วยความรู้สึกที่ประกอบด้ วยความรู้สึกทังด้
้ านบวกและด้ านลบ
หากผู้ใดที่มีความรู้สึกทางด้ านบวกมากก็จะมีสขุ ภาวะทางจิตที่มากด้ วย ซึง่ สุขภาวะทางจิตเป็ นผล
มาจากปั จจัย 6 ด้ านได้ แก่ ความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้ า สุขภาพทัว่ ไป ความมีชีวิตชีวา ความสุข
ในการดารงชีวิต และการควบคุมตนเอง รวมทังกล่
้ าวด้ วยว่า การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีนนั ้ หมายถึง
การที่ มี ความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุม ตนเองได้ เปี่ ยมด้ วยชี วิตชี วา มี สุขภาพร่ างกาย
แข็งแรง และมีความกังวลหรื อความซึมเศร้ าน้ อย
ไรท์ (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก Wright, 2005) ให้ ความหมาย
ของสุขภาวะทางจิตไว้ ว่า เป็ นความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ผ่านมา
ในชีวิตโดยรวม ทังความรู
้
้ สึกในแง่บวกและความรู้ สึกในแง่ลบบุคคลที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีจะมี
ความรู้สกึ ในแง่บวกมากกว่าความรู้สกึ ในแง่ลบ
พัตราพรณ์ พงษ์ สิ ทธิ ศักดิ์ (กฤษวรรณ หน้ องมา. 2554 อ้ างอิงจาก พัตรา
พรณ์ พงษ์ สิทธิศกั ดิ์. 2547) กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต หมายถึง สภาพอารมณ์หรื อความรู้ สึกของ
บุคคลที่ เกิ ดขึน้ ต่อสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่งในชีวิต ซึ่งความรู้ สึกนัน้ มี ทัง้ ด้ านบวก เช่น
ความสุข ความพึงพอใจและทางลบ เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล บุคคลที่มีสุขภาวะทางจิต
สูง จะมีความรู้สึกด้ านบวกกว่าด้ านลบและบุคคลที่มีสขุ ภาวะทางจิตระดับต่าจะมีความรู้สึกทาง
ลบมากกว่าด้ านบวก
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “สุขภาวะทางจิต” หมายถึงภาวะทางอารมณ์
ความรู้ สึกของบุคคลที่เกิดขึน้ ต่อ สถานการณ์ ใดสถานการณ์ ในชีวิต ซึ่งมีทงั ้ ด้ านบวกเพียงด้ าน
เดียว และเป็ นทังด้
้ านบวกและด้ านลบ
4.2 แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิต
มีนกั จิตวิทยาหลายและนักวิชาการหลายท่านที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต และ
ได้ แบ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตไว้ แตกต่างกัน ดังนี ้
เกล็ น น์ แ ละวี ฟ เวอร์ (Glenn and Weaver, 1981) เสนอองค์ ป ระกอบของสุข
ภาวะทางจิต ซึง่ ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ได้ แก่

74
1. ความสุขโดยรวม (Global Happiness)
2. ความตื่นเต้ นในชีวิต (Excitement in Life)
3. สุขภาพของจิตวิสยั (Subjective Health)
4. ความพึงพอใจในสังคม (Satisfaction with Community)
5. กิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงาน (Nonwork Activities)
6. ชีวิตครอบครัว (Family Life)
7. สัมพันธภาพ (Friendship)
8. สุขภาพ (Health)
ลอว์ตนั (Lawton, 1983) ได้ พฒ
ั นาต่อจากแนวความคิดของแบรดเบิร์น กล่าวว่า
สุ ข ภาวะทางจิ ต เป็ นพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ค วามผาสุ ก มอง
สภาพแวดล้ อมในแง่ดี เน้ นปั จจัยในด้ านอารมณ์ ของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิต
ตามแนวคิดของลอว์ตนั นันประกอบด้
้
วยความรู้สกึ 4 ประการ คือ
1. ความรู้สกึ ด้ านลบ (Negative effect) ได้ แก่ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า
กระวนกระวายมองโลกในแง่ร้าย
2. ความรู้ สึกทางบวก (positive effect) เป็ นการแสดงอารมณ์ พึงพอใจใน
ขณะนันโดยมิ
้
ได้ มาจากการประมวลความคิด ไม่จาเป็ นต้ องมีเหตุผล เป็ นเพียงแค่ความรู้สึกที่มีใน
ขณะนัน้
3. ความสุข (Happiness) จากการประมวลความรู้สกึ ดีๆ ที่ผา่ นมาในชีวิต
4. ความสอดคล้ องระหว่างความปรารถนากับการได้ รับการตอบสนองตาม
ความต้ องการ (Congruence between desired and attain goals)
รี ฟฟ์ และคีเยส (Ryff and Keyes, 1995) กล่าวว่าสุขภาวะทางจิต เป็ นความรู้สึก
ที่บุคคลรับรู้ เกี่ยวกับตนเองในทางบวก สามารถประเมินได้ จากลักษณะทางจิตที่เป็ นบวกในการ
ดาเนินชีวิต (Positive psychological functioning) โดยบูรณาการแนวคิดเรื่ อง การรู้ แจ้ งเห็นจริ ง
ในตนเอง (Self - Actualization) ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow, 1968) การเป็ นบุคคลที่มีชีวิต
ที่ เต็ ม (Fully Functioning person) ตามแนวคิ ด ของโรเจอร์ (Roger, 1961) และตามแนวคิ ด
ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดชีวิต (Life Span Theory) ซึง่ ประกอบด้ วย 6 มิติ ได้ แก่
1. การยอมรับตนเอง (Self – acceptance) เป็ นสิ่งที่ เป็ นองค์ประกอบหลัก
ของการมีสุขภาพจิต เช่นเดียวกับ การรู้ แจ้ งเห็นจริ งในตนเอง (Self-actualization) ในทฤษฎีของ
มาสโลว์ที่แสดงให้ เห็นการมีวฒ
ุ ิภาวะ (Maturity) ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดชีวิต (Life Span Theory)
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นันให้
้ ความสาคัญกับการยอมรับตนเองมาก โดยเป็ นลักษณะของการมีทศั นคติทางบวกต่อตนเอง
การเข้ าใจ ยอมรับแง่มุมที่มีความหลากหลายของตนเองและการรู้สึ กทางบวกกับชีวิตในอดีตของ
ตนดังนันการมี
้
ทศั นคติทางบวกต่อตนเอง จึงเป็ นลักษณะที่สาคัญในการทางานของจิตในทางบวก
2. การมี สั ม พั น ธ์ ภ าพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น (Positive relationship with others) มี
ทฤษฎีอีกจานวนมากที่ให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความอบอุน่ และสามารถ
ไว้ ใจได้ ความสามารถในการรัก เข้ าใจ ผู้อื่นถือเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการมีสขุ ภาพจิตที่ดี ผู้ที่
รู้แจ้ งเห็นจริ งในตนเอง (Self – Actualize) จะเป็ นผู้ที่มีความรู้ สึกร่ วมในการเข้ าใจความรู้ สึกของ
ผู้อื่นเป็ น ห่วงเป็ นใยความรู้ สึกผู้อื่น มี ความไว้ วางใจต่อคนรอบข้ าง มี ค วามรัก ต่อเพื่ อนมนุษ ย์
เข้ าใจการเป็ นทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ
3. ค วาม เป็ น ตั ว ข องตั ว เอง (Autonomy) เป็ น ลั ก ษ ณ ะข องก ารที่ มี
ความสามารถในการตัดสินใจสิ่งต่างได้ ด้วยตนเอง มีอิสระ และมีระเบียบแบบแผนในชีวิตจาก
ภายใน เช่น ผู้ที่ร้ ูแจ้ งเห็นจริงในตนเอง (Self – Actualize) จะแสดงให้ เห็นถึงความมีอิสระ สามารถ
ทนต่อการขัดเกลาทางสังคม อดทนต่อความกดดัน และสามารถประเมินตัวเองจากภายในด้ วย
มาตรฐานของตนเอง ต่างจากคนที่อยากให้ ผ้ ูอื่นปรับปรุ งตัวแต่ไม่ได้ ประเมินตนเอง ผู้ที่สามารถ
พัฒนาตนเองได้ ก็จะสามารถหลุดพ้ นจากความกลัว ความเชื่อและกฎของคนหมูม่ ากได้
4. ความสามารถในการจัดการกับ สิ่ ง แวดล้ อม (Environmental mastery)
เป็ นลักษณะที่บคุ คลมีความสามารถที่จะเลือกหรื อสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมแก่สภาพทางจิตใจ
ของตนเองได้ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการนิยามเรื่ องสุขภาพจิต การมีวฒ
ุ ิภาวะจึงเป็ นสิ่งที่ต้องอาศัย
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายนอกตัวบุคคล ทฤษฎีการพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตกล่าวถึง
ว่าการมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดล้ อมที่มีความซับซ้ อน ซึง่ เป็ นความสามารถในการที่
จะอยูใ่ ห้ เท่าทันโลกสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ทงทางด้
ั้
านร่างกายและจิตใจ การประสบ
ความสาเร็ จในช่วงชีวิตของคนคือการที่บุคคลสามารถมองเห็นโอกาสจากสิ่งแวดล้ อม เห็นได้ ว่า
การที่สามารถมีสว่ นร่วมและสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้ อมได้ เป็ นสิ่งที่สาคัญในการทางานทางจิต
ในทางบวกได้
5 การมี จุด มุ่งหมายในชี วิต (Purpose in Life) ในทางสุขภาพจิ ต นัน้ ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่ เป็ นสิ่งที่บคุ คลนันมี
้ ความรู้สึกว่าตนเองมีจดุ มุ่งหมายและมีคณ
ุ ค่า คาจากัดความ
ในทางวุฒิ ภาวะนันเห็
้ นว่าบุคคลต้ องมีความเข้ าใจอย่างชัดเจนในเป้าหมายของตน มีทิศทาง มี
ความตังใจ
้ เข้ าใจอย่าเด่นชัดถึงสิ่งที่ตนมีความมุ่งหมายในชีวิต ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดช่วงชีวิตได้
กล่าวถึงความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายต่างๆ ของการดาเนินชีวิต เช่น การเป็ น
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คนที่ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้ างสรรค์ หรื อการมีความสามารถจัดการทาง
อารมณ์ ของตนในช่วงท้ ายของชีวิต ดังนันใครก็
้
ตามที่มีความเป้าหมายที่ชัดเจน มีความตังใจ
้ มี
ทิศทางที่ชดั เจนจะนาไปสูช่ ีวิตที่มีความหมาย
6. ความงอกงามในตนเอง (Personal Growth) การทางานทางจิตที่ดีไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่การบรรลุลกั ษณะข้ างต้ นที่กล่าวมา แต่ยงั หมายถึงการที่บคุ คลยังมีการพัฒนาตน
อย่างเต็มที่ เพื่อการเติบโตงอกงามในความเป็ นมนุษย์ ความต้ องการในการรู้ตนและพัฒนาตนให้
มีศกั ยภาพนันเป็
้ นสิ่งที่สาคัญต่อการเติบโตของบุคคล เช่น การเปิ ดกว้ างต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ ง แวดล้ อ มถื อ เป็ น กุญ แจส าคัญ ในการที่ จ ะท างานได้ เต็ ม ศัก ยภาพ เปิ ด กว้ างต่อ การรั บ เอา
ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต บุคคลที่มีลกั ษณะด้ านนี ้จะพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ ไข
ปั ญหา ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดชีวิตให้ ความสาคัญกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และท้ าทายกับสิ่ง
ใหม่ๆ หรื องานที่ตนทาในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตที่ตา่ งๆ ไป ดังนันการมี
้
ความเติบโตในตนและการ
เข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริง (Self – realization) จึงเป็ นใจความสาคัญดังที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
รู ดเดอแมน และคณะ (Ruderman et al, 2002) เสนอแนวความคิดในเรื่ องสุข
ภาวะทางจิตซึง่ สุขภาวะทางจิตประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่
1.การพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือความพึงพอใจในการดารงชีวิต
โดยทัว่ ไป
2. การนับถือตนเอง (Self – Esteem) พบว่ามีการศึกษาในหลายๆงานวิจยั ที่
ยืนยันว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการมีสขุ ภาวะทางจิต
3.การยอมรับตนเอง (Self – Acceptance) เป็ นด้ านที่ แสดงถึงการยอมรับ
แง่มมุ ที่หลากหลายเกี่ยวกับตนเอง ด้ านการยอมรับตนเองนันเป็
้ นด้ านที่สอดคล้ องกับที่ริฟฟ์และคี
เยส (Ryff and Keyes, 1995) เสนอไว้ ซึ่งเป็ นลักษณะของการที่มีความเชื่อในตนเอง รู้ สึกสบาย
และผ่อนคลายกับตนเอง สามารถระบุหน้ าที่ บทบาทของตนเองได้ มองโลกในแง่ดีสามารถทาให้
ตนเองไม่เกิดความขัดแย้ งในตนเอง แมคอลิสเติอร์ (McAllister, 1988) พบว่า หากมีคะแนนด้ านนี ้
สูงจะแสดงถึงพฤติกรรมการเกิด ความเครี ยดน้ อยลง และมีแนวโน้ มตอบสนองทางความรู้ สึกใน
ด้ านบวกเมื่อต้ องเผชิญกับสิ่งแวดล้ อมที่ท้าทายมากกว่า
กรี นฟิ ลด์ (Greenfield, 2004) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดของการมีสขุ ภาวะทางจิต
ว่าต้ องวัดทังหมด
้
3 ด้ าน ได้ แก่
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1. ผลลั พ ธ์ ใ นทางลบ (Negative effect) โดยวัด ด้ านนี จ้ ากการประเมิ น
ความรู้ สึกด้ านลบ ที่เกิดขึน้ กับตนเองอันได้ แก่ ความเศร้ า หวาดระแวง กระวนกระวาย สิน้ หวัง
รู้สกึ ไร้ คา่
2. ผลลัพธ์ในทางบวก (Positive affect) โดยประเมินจากความถี่ของการรู้สึก
สดชื่น ร่าเริง มีความสุขอย่างเปี่ ยมล้ น สงบ มีความพึงพอใจในชีวิตและรู้สกึ ว่าชีวิตมีความเติมเต็ม
3. การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ซึ่งเป็ นข้ อที่ดดั แปลงมาจากสเกล
การวัดสุขภาวะทางจิตตามแนวคิดของริ ฟฟ์ (Ryff, 1989; 1995) สาหรับการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
นันหมายถึ
้
ง การดารงชีวิตอย่างมีจดุ หมาย การมีลกั ษณะของการมีทิศทางในชีวิตของตน
รี ฟฟ์ (Ryff, 1989; 1995) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎีในการวัดสุขภาวะทางจิตใน 6 มิติ ซึ่ง
รวมถึงสุขภาพทางจิตในทางคลินิค ทฤษฎีพฒ
ั นาการชีวิต และทฤษฎีทางจิตวิทยา สังเคราะห์ออ
อกมาได้ ดงั นี ้
1. การยอมรับในตนเอง - การพึงพอใจในตนเอง มีทศั นคติที่ดีตอ่ ตัวเองทังใน
้
อดีตและปัจจุบนั มองตัวเองในทางบวก สามารถยอมรับกับตัวเองทังในด้
้ านดีและด้ านที่ไม่ดี
2. การมีสมั พันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น - การมีความสัมพันธ์ ที่มีคณ
ุ ภาพกับ
บุคคลอื่น เข้ าใจลักษณะการให้ และรับในสัมพันธภาพของมนุษย์ มีความรักและมีมิตรภาพที่ดีแก่
ผู้อื่น
3. สุขภาวะทางบวก - ความรู้สึกทางบวก จากความพึงพอใจในชีวิตหรื อการ
รับรู้ความสุขในการดาเนินชีวิต
4. การควบคุม ตัว เอง - ความสามารถในการควบคุม อารมณ์ ความคิ ด
ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนได้ เพื่อเผชิญกับปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความมีชีวิตชีวา - ความรู้สกึ สดชื่น เบิกบานใจ มีพลังในการทาสิ่งต่างๆ
6. ภาวะสุขภาพทัว่ ไป – ภาวะความเจ็บป่ วยของร่ างกายที่ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจทาให้ ไม่มีความสุข
ตามทัศนะของผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า “แนวคิดเรื่ องสุขภาวะทางจิต ” นัน้ มีปรากฎ
ให้ เห็นอยู่มากมายและสามารถจาแนกได้ หลายองค์ประกอบ ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ใ นการนาไปใช้
ของผู้วิจัย ซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ เลือกใช้
แนวคิดองค์ประกอบสุขภาวะทางจิต 6 มิ ติ ของรี ฟ ฟ์ และคีเยส ได้ แก่ การยอมรับตนเอง การมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ผู้อื่น ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการกับสิ่ง แวดล้ อม การมี
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จุด หมายในชี วิ ต และการเจริ ญ เติ บ โตของความเป็ นบุ ค คล มาใช้ ในการพั ฒ นาโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
5. ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ เป็ นหน่วยงานภายในของศูนย์บริ การสาธารณสุข สังกัด
สานักสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางประสานงาน การเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้ านผู้สูงอายุแบบองค์รวม ให้ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศูนย์บริ การ
สาธารณสุข ซึง่ ช่วยให้ สามารถดูงานผู้สงู อายุในภาพรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นสถานที่ที่
ผู้สูงอายุสามารถมารับบริ การและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินงาน ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้ คาปรึกษา แนะนา และบริ การด้ านต่างๆ แก่ผ้ สู ูงอายุ
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ในการแก้ ไขปัญหาทุกๆ ด้ านของผู้สงู อายุ
2. เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรมผู้สงู อายุที่อยูใ่ นการสนับสนุน
ของศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อเป็ นสถานที่ใกล้ บ้านที่ให้ ผ้ ูสูงอายุได้ ม ารวมตัวกัน เพื่ อประกอบกิจกรรมใน
ด้ านต่างๆ เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละแห่ง
ในปั จจุบันกรุ งเทพมหานครมี ศูนย์ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุไว้ คอยให้ บริ การประชาชน
ทังสิ
้ ้น จานวน 68 แห่ง ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายในของศูนย์บริ การสาธารณสุข ทัว่ กรุ งเทพมหานคร
โดยสามารถแบ่งเป็ นโซนต่างๆ 6 โซน ดังนี ้ (กองการพยาบาลสาธารณะสุข, 2560)
1. โซนกรุงเทพกลาง ได้ แก่
1.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
1.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ (ใหม่)
1.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
1.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
1.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
1.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพทั ธ์
1.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช
1.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้ าว
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1.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย
1.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้ วยขวาง
1.11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคา บาเพ็ญ
1.12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
2. โซนกรุงเทพใต้ ได้ แก่
2.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
2.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
2.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรื อง
2.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขมุ วิท
2.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ
2.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ ว สีบญ
ุ เรื อง
2.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
2.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล
2.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
2.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
2.11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก
2.12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี
2.13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา
2.14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
2.15 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์
2.16 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้ จิ๋วฯ
3. โซนกรุงเทพเหนือ ได้ แก่
3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
3.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
3.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง
3.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
3.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตนั
3.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุม่ สองห้ อง
3.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
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3.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
3.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตาหนักพระแม่กวนอิม
4. โซนกรุงเทพตะวันออก ได้ แก่
4.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
4.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
4.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
4.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลาผักชี หนองจอก
4.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้ า ลาดกระบัง
4.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัตอิ ทุ ิศ
4.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
4.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
4.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรื อง ล ้าเลิศ
4.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
4.11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง
5. โซนกรุงธนเหนือ ได้ แก่
5.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้ าคุณพระประยุรวงศ์
5.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์
5.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
5.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
5.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้ าอาม
5.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ – จิตร ทังสุบตุ ร
5.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงศ์รัตนาราม
5.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
5.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
5.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวฒ
ั นา
6. โซนกรุงธนใต้ ได้ แก่
6.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์ บรู ณะ
6.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
6.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
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6.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
6.5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
6.6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
6.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้ อม – พิมเสน ฟั กอุดม
6.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุง่ ครุ
6.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ฯ
6.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยในต่ างประเทศ
คิ ม และคณะ (Kim & et al. 2014) ได้ ท าการศึ ก ษาและอธิ บ ายถึ ง การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมการใช้ เวลาว่างของผู้สูงอายุที่นาไปสู่ความสุข ความพึงพอใจในชีวิตและความสาเร็ จ ซึ่ง
การศึกษาในเชิงปริ มาณครัง้ นี ้ได้ สารวจประโยชน์ที่ได้ รับของผู้สูงอายุจากประเทศเกาหลี ในการ
เข้ าร่ วมกิ จกรรมการใช้ เวลาว่างที่ ของผู้ที่เป็ นสมาชิ กของสโมสรกี ฬ า (Sport club) โดยข้ อมูลที่
วิเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลักที่เกี่ ยวข้ องกับประโยชน์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการใช้
เวลาว่า งของผู้สูง อายุ ได้ แ ก่ 1. ประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ท างจิ ต ใจ 2. การสร้ างการ
สนับสนุนทางสัง คม และ 3. การเพิ่ ม สุขภาพทางกาย โดยประเด็นการเข้ าร่ วมที่ ก ล่าวมาแล้ ว
ข้ า งต้ น ของผู้สูง อายุ ทัง้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ กรรมทางกายบางอย่ า ง และการเข้ า ร่ ว มเพื่ อ เพิ่ ม
ประโยชน์ทางสุขภาพต่างๆ นันจะช่
้ วยสร้ างความสาเร็จในชีวิตของผู้สงู อายุ
ไรลี่ และเควิน (Rylee & Kevin. 2010) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การค้ นหาระดับชันของ
้
ชุม ชนในการใช้ เวลาว่าง โดยใช้ การวิเคราะห์ เป็ น รายกรณี ในผู้สูงอายุซึ่ง ใช้ วิธี ก ารสอดแทรก
กิจกรรมการออกกาลังกายเข้ าไป ทังนี
้ ้ได้ ทาการสารวจในเรื่ องอิทธิพลความเติมเต็มไม่ใช่แค่การ
ออกกาลังกายเท่านันแต่
้ ต้องขึ ้นอยู่กับชุมชนซึ่งมีอิทธิพลกับด้ านจิตใจของผู้สูงอายุและผู้เข้ าร่วม
นันมี
้ ความรู้ สึกต่อชุมชนในระดับที่แตกต่างกันกับความรู้ สึกที่ดีโดยการมีผ้ คู อยสนับสนุน รวมถึง
การกระตุ้นทางด้ านจิตใจ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมทางด้ านสุขภาพซึง่ จะเน้ นในเรื่ องของ
ชุมชนที่เข้ ามามีสว่ นสนับสนุน
เดวิด และคณะ (David & et al. 2009) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ประสบการณ์ การเข้ า
ร่วมเกมของผู้สูงอายุ” โดยสุ่มสารวจกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็ นผู้สงู อายุในเมืองนอร์ ทโคโลไลนาที่มีอายุ
55 ปี ขึ ้นไป จานวน 444 คน ซึ่งการสารวจนันเสร็
้ จสมบูรณ์ในปี 2006 และปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ า
ร่วมกิจกรรมนันประกอบด้
้
วย สุขภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผลที่ได้ รับทางด้ าน
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จิตใจ สิ่ งที่ สาคัญ คือ โปรแกรมนันทนาการที่ จัดให้ ผ้ ูสูงอายุตลอดทัง้ ปี ซึ่งมี ผลทาให้ ผ้ ูสูง อายุมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ ้น รวมถึงการมีสงั คมที่ดีขึ ้นด้ วย
บัทเลอร์ (2007) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การยอมรับทางจิตวิทยาและคุณภาพชีวิตใน
ผู้สงู อายุ เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการยอมรับทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นผู้สูงอายุจานวน 187 คน จากสถานบริ การดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้านสาหรับผู้เกษี ยณอายุและ
กลุ่มทางสังคมที่หลากหลาย อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ าง คือ 78 ปี อายุระหว่าง 65 - 96 ปี ได้ ทา
การวั ด เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ ทางจิ ต วิ ท ยาและ The Comprehensive Quality of Life Scale
(COMQoL) ทัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ว่า บุคคลที่มีการยอมรับทางจิตวิทยาสูงจะมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่สงู ด้ วยในองค์ประกอบเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย การเข้ าร่วมกันในชุมชนและสภาวะ
ทางอารมณ์ที่ดี นอกจากนี ้บุคคลที่มีการยอมรับทางจิตวิทยาสูงจะมีการตอบสนองเกี่ยวกับผลลัพธ์
ทางจิตวิทยาที่ลดลง การแทรกแทรงซึง่ เพิ่มการยอมรับทางจิตวิทยาอาจจะนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตและเพิ่มความสามารถในการกลับสูส่ ภาพเดิมระหว่างผู้สงู อายุได้
โอนิชิ และคณะ (Onishi & et al. 2006) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “กิจกรรมนันทนาการที่
เป็ นที่พึงพอใจของผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน” งานวิจยั มีจดุ มุ่งหมายเพื่อค้ นหาความชัดเจนของ
กิจกรรมนันทนาการที่ผ้ สู งู อายุสนใจที่จะเข้ าร่วม อีกทังยั
้ งเพื่อสารวจความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
เหล่านัน้ และคุณภาพชีวิต โดยทาการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึน้ ไปที่
อาศัยอยู่ในชุม ชนชนบทของประเภทญี่ ปุ่นเพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมูลทั่วไป ความพึงพอใจส าหรับ
กิจกรรมที่หลากหลายและคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านัน้ ซึง่ คุณภาพชี วิตได้ รับการประเมินจาก
มาตรวัดของ Philadelphia Geriatric Center ระหว่างความพึงพอใจที่ได้ รับในกิจกรรมหลักๆ อาทิ
การสนทนากับครอบครัวหรื อกับเพื่อนบ้ านนันได้
้ แสดงความมีนยั สาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับคะแนนของ
ความสุข แต่มี กิจ กรรมเพี ยงเล็ ก น้ อยเท่านัน้ ที่ แสดงให้ เห็ น ถึง ความเกี่ ยวเนื่ องกับ คะแนนของ
ศีลธรรมและความเพลิดเพลิน ในการวิเคราะห์การถดถอยได้ บ่งชี ้ว่าระหว่างความเพลิดเพลินใน
การออกกาลังกาย ความลาบากในการบริ การการเงินและระหว่างความเพลิดเพลินที่ได้ รับจากการ
ดูโทรทัศน์เป็ นตัวแปรที่มีนยั สาคัญในการทานายคะแนนของความสุข ซึ่งผลลั พธ์นนแสดงให้
ั้
เห็น
ว่าระหว่างความเพลิ ด เพลิ น ของผู้สูงอายุที่ ได้ รับ ประสบการณ์ เมื่ อ เข้ าร่ วมกิ จ กรรม อาทิ การ
สนทนากับครอบครัวหรื อเพื่อนบ้ าน ได้ แสดงให้ เห็นถึงความมีนยั สาคัญกับความสุขของผู้สงู อายุ
และผลลัพธ์เหล่านี ้สามารถช่วยให้ เกิดความเข้ าใจได้ ในการสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายไปยัง
มุมมองของความเพลิดเพลินของผู้สงู อายุ
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6.2 งานวิจัยในประเทศ
สมทรั พ ย์ สุขอนัน ต์ และคณะ (2559) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อง “ความหมายในชี วิต
สุขภาวะทางจิต ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้ าของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจยั
พบว่า 1.ผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมมีความหมายในชีวิตอยู่ในระดับดี มี สุขภาวะทางจิตอยู่ใน
ระดับ ดี มี ความวิตกกังวลอยู่ในระดับน้ อย และมี ภ าวะซึม เศร้ าอยู่ในระดับน้ อย 2. ผู้สูงอายุใน
จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพที่เกี่ ยวกับอาชีพ ในปั จจุบัน
ความพอเพียงของรายได้ สถานภาพการสมรส การให้ เวลาและให้ ความสนใจของคนในครอบครัว
และความเหมาะสมของที่พกั อาศัยต่างกัน มีความหมายในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมที่ลกั ษณะการพักอาศัยและภาวะโรคประจาตัว
ต่างกัน มีความหมายในชีวิตไม่แตกต่างกัน 3. ผู้สงู อายุในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพที่เกี่ยวกับอาชีพปั จจุบนั ความพอเพียงของรายได้ การให้ เวลาและให้
ความสนใจของคนในครอบครัว และความเหมาะสมของที่ พักอาศัยต่างกัน มี สุขภาวะทางจิ ต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมที่มีภาวะโรค
ประจ าตัว ต่า งกัน มี สุข ภาวะทางจิ ต ไม่ แ ตกต่า งกัน 4. ผู้สูง อายุในจัง หวัด นครปฐมที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสูงสุด ความพอเพียงของรายได้ ลักษณะการพักอาศัย ภาวะโรคประจาตัว การให้ เวลา
และให้ ความสนใจของคนในครอบครัว และความเหมาะสมของที่ พักอาศัยต่างกัน มีความวิตก
กังวลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ในขณะที่ผ้ สู ูงอายุในจังหวัดนครปฐมที่มี
สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนผู้สูงอายุในจังหวัด นครปฐมที่ มี เพศ กลุ่ม อายุ และสถานภาพที่ เกี่ ยวกับ อาชี พ ในปั จ จุบัน
ต่างกัน มี ความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน และ 5. ภาวะซึม เศร้ าของผู้สูงอายุมี ความสัม พันธ์ กับ
ความพอเพียงของรายได้ ลักษณะการพักอาศัย และภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุ ส่วนเพศ และการ
ให้ เวลาและให้ ความสนใจของคนในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ าของผู้สงู อายุ
จิ ต รา ดุษ ฎี เมธา และคณะ (2558) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “การพัฒ นาโปรแกรม
นันทนาการบาบัดที่มี ต่อความสุขของผู้สูงอายุ ” ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม
นันทนาการบาบัด กลุ่มทดลองมีคะแนนความสุขของผู้สงู อายุในภาพรวม และรายด้ านทัง้ 5 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ด้ านการคิดเชิงบวก ด้ านพลังชีวิต
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 และ 2. หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
บาบัด กลุ่มทดลองมีคะแนนความสุขของผู้สูงอายุในภาพรวมทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านร่ างกาย ด้ าน
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อารมณ์ ด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ด้ านการคิดเชิงบวก ด้ านพลังชีวิต สูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วม
โปรแกรมนันทนาการบาบัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ณัฐวุฒิ เพชรคง (2558) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี” ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการทดลอง โดยผลการวิจยั พบว่า หลังจากการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการคุณภาพชีวิต
ของผู้สูง อายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จัง หวัด เพชรบุรี ดี ก ว่าก่ อนเข้ าร่ ว ม
โปรแกรมนันทนาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัช ริ น ทร์ เสมามอญ (2556) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “การมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นา
รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการส าหรั บ ผู้สูง อายุในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาและจัง หวัด
อ่างทอง” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นที่ มี ต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นารู ปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านผลการดาเนินการมีคา่ เฉลี่ยมมากที่สดุ รองลงมา
คือด้ านการจัดกิจกรรม ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านการดาเนินการตามลาดับ 2. ความพึงพอใจที่มี
ต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทองซึ่งใน
ภาพรวมผู้สูง อายุมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายด้ านพบว่า ด้ าน
โปรแกรมการจัดกิ จกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือด้ านสถานที่ จัด
กิ จ กรรมนัน ทนาการ ด้ า นเนื อ้ หาของหลัก สู ต ร ด้ า นบุ ค ลากรในการด าเนิ น การจัด กิ จ กรรม
นันทนาการผู้สงู อายุ และด้ านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สงู อายุตามลาดับ
ปาริ ช าติ ค า้ ชู (2551) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลการใช้ โปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ ม
นันทนาการต่อภาวะซึมเศร้ าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด
ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็ นหญิ ง สถานภาพสมรสหม้ าย มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ซึ่งสาเหตุที่เข้ ามาอยู่ในศูนย์พัฒ นาการจั ดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด
ภูเก็ต เนื่องจากไม่มีผ้ อู ปุ การะเลี ้ยงดู โดยส่วนใหญ่ไม่มีญาติมาเยี่ยม รายได้ มาจากการรับบริ จาค
มีโรคประจาตัวเพียงโรคเดียว โรคที่พบสูงสุดคือ โรคความดันโลหิตสูง ผู้สงู อายุมีภาวะซึมเศร้ าอยู่
ในระดับต่า และพบว่าระดับภาวะซึมเศร้ าของผู้สงู อายุกลุ่มทดลอง หลังเข้ าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
กลุ่มนันทนาการลดลงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .01 ซึ่ง ปั จ จัย ของโปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ม นัน ทนาการที่ ค าดว่า ส่ง ผลให้ ลัก ษณะ
พฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับภาวะซึม เศร้ าดีขึน้ แบ่ งเป็ น 3 ด้ าน คือ ผู้นากลุ่ม เพื่ อนผู้สูงอายุ และ
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ลักษณะของกิจกรรม จากผลการศึกษาพบว่า การใช้ โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการสามารถ
ภาวะซึมเศร้ าของผู้สงู อายุที่เข้ าร่วมในการศึกษาครัง้ นี ้ได้
วรดนู จีระเดชากุล (2551) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “บทบาทของกิจกรรมนันทนาการ
และการใช้ เวลาว่างของผู้สูงอายุใน 16 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างนัน้ เป็ น
ผู้สงู อายุจานวนทังสิ
้ ้น 960 คน ผลการศึกษาพบว่า มี ความเข้ าใจในเรื่ องความหมายของผู้สงู อายุ
ความหมายของเวลาว่าง ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกิจกรรมนันทนาการ ความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิต เพราะการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการนันท
้ าให้ มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ ้น ทาให้ เกิด
ความเพลิดเพลินและมี ความสุข ช่วยส่งเสริ มให้ สถาบันครอบครัวเกิดความอบอุ่น ซึ่งโปรแกรม
กิจ กรรมนันทนาการและการใช้ เวลาว่างของผู้สูงอายุที่ได้ สร้ างขึน้ นัน้ ประสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายคือ ผู้สูงอายุใน 16 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย มีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน
5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคมและด้ านสติปัญญา
สุพิชชา ชุ่มภาณี (2551) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อ
คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อประเมิ นความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี ต่อ
โปรแกรมนันทนาการและศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่ มี ต่อคุณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ 2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตที่ดีกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตด้ านสภาวะทาง
สังคมที่ ดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4. กลุ่ม ตัวอย่างมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการศึ ก ษาค้ นคว้ า ต ารา เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องทั ง้ ในส่ ว นของ
ต่างประเทศและในประเทศดังกล่าวนัน้ พบว่า ผู้สงู อายุประสบปั ญหาทังด้
้ านร่างกายที่ไม่แข็งแรง
เสื่อมถอย ทรุ ดโทรมลง ด้ านจิตใจที่หดหู่ ขาดความสุขในชี วิต คิดว่าตัวเองไร้ คณ
ุ ค่า ซึ่งส่งผลให้
เกิดภาวะซึมเศร้ าตามมา และด้ านสังคม โดยผู้สงู อายุส่วนใหญ่มกั ปลีกตัวอยู่ตามลาพัง ติดบ้ าน
หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์อาจเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงภายหลังจากการ
เกษี ยณอายุ จากข้ อมูลดังกล่าวส่งผลให้ มีนกั วิจยั เป็ นจานวนมากพยายามที่จะหาวิธีเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สู ง อายุ โดยจะเห็ น ได้ จ ากงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ สู ง อายุ ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรม
นันทนาการที่เป็ นที่พึงพอใจของผู้สูงอายุ การใช้ โปรแกรมนันทนาการเพื่อลดความซึมเศร้ าของ
ผู้สูงอายุ การส่งเสริ ม คุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการบาบัดที่ มี ต่อ
ความสุขของผู้สูงอายุ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ผ้ ้ ูวิจัย จึง มี ความสนใจในการศึกษาเกี่ ยวกับ กิ จ กรรม
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นัน ทนาการเพื่ อนาไปใช้ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ให้ แก่ ผ้ ูสูง อายุ เพื่ อจะช่วยให้ ผ้ ูสูงอายุได้ มี
ความสุขในช่วงสุดท้ ายของชีวิต ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมาสนับสนุน เพื่อให้ งานวิจยั
เรื่ อง “การพัฒนาโปรแกรนันทนาการเพื่อ เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ” ได้ มีแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่มีความเหมาะสมต่อไป
จากการศึ ก ษาค้ นคว้ า ต ารา เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องทั ง้ ในส่ ว นของ
ต่างประเทศและในประเทศดังกล่าวนัน้ พบประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับผู้สูงอายุ
ผู้สงู อายุนนมี
ั ้ ปัญหาทังด้
้ านร่างกายที่ไม่แข็งแรง เสื่อมถอย และทรุดโทรมลง
เป็ นต้ น ส าหรับในด้ านจิตใจของผู้สูงอายุนัน้ จะมี ความรู้ สึกที่หดหู่ รู้ สึกว่าขาดความสุขในชีวิต
คิดว่าตัวเองไร้ คณ
ุ ค่า เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้จึงส่งผลให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าตามมา และปั ญหาทางด้ าน
สังคมของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักปลีกตัวอยู่ตามลาพัง ติดบ้ าน หลีกเลี่ยงการพบปะ
สังสรรค์เนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงภายหลังจากการเกษี ยณอายุ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการของผู้สูงอายุ
สุขภาพทางกาย ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและผลที่ได้ รับทางด้ านจิตใจ
เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของผู้สู ง อายุ นอกจากนี ผ้ ้ ู สู ง อายุยัง ค านึ ง ถึ ง
ประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์ในด้ านจิตใจ การสร้ างการสนับสนุนทางสังคม รวมถึง
การเพิ่มสุขภาพทางกายด้ วย โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุเข้ าร่วม ได้ แก่ กิ จกรรมเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม
ทางด้ านสุ ข ภาพ กิ จ กรรมทางสั ง คม (การสนทนากั บ ครอบครั ว หรื อ เพื่ อ นบ้ าน) เป็ นต้ น
นอกเหนื อ จากปั จ จัย ในเรื่ อ งของประสบการณ์ ที่ ผ้ ูสูง อายุจ ะได้ รับ แล้ ว สิ่ ง ส าคัญ อี ก สิ่ ง หนึ่ง ที่
ผู้สงู อายุให้ ความสนใจก็คือ รูปแบบในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยให้ ความสาคัญในด้ านการ
จัดกิจกรรม ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านการดาเนินการ ตามลาดับ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงควรจัดโปรแกรม
นันทนาการโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ สู งู อายุ
3. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการของผู้สูงอายุ
โปรแกรมนันทนาการสามารถช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุได้ รับสิ่งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
ได้ แก่ 1) ช่วยลดภาวะซึมเศร้ าของผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นได้ จากระดับภาวะซึมเศร้ าที่ลดลงภายหลังจาก
การเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ 2) ช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุมีความสุขที่มากขึ ้น ซึ่งภายหลังจากการเข้ า
ร่ ว มโปรแกรมนัน ทนาการผู้ สูง อายุท าให้ เห็ น ว่า ผู้สูง อายุมี ค ะแนนความสุข ในภาพรวมและ
ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ด้ านการคิดเชิงบวก
และด้ านพลังชีวิต สูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ และ 4) ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น ซึ่งจะเห็น ได้ ว่าภายหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการนัน้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ ้น เพราะกิจกรรมนันทนาการสามารถช่วยทาให้ มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ ้นได้
ทาให้ เกิดความเพลิดเพลินและมีความสุข และยังช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความรัก ความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวด้ วย
ทังนี
้ ้ จากประเด็นดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลให้ มีนกั วิจยั เป็ นจานวนมากพยายามที่จะหา
วิธีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยจะเห็นได้ จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ เช่น
กิจกรรมนันทนาการที่เป็ นที่พึงพอใจของผู้สงู อายุ การใช้ โปรแกรมนันทนาการเพื่อลดความซึม เศร้ า
ของผู้สงู อายุ การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบาบัดที่มีต่อ
ความสุขของผู้สูงอายุ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ผ้ ้ ูวิจัย จึง มี ความสนใจในการศึกษาเกี่ ยวกับ กิ จ กรรม
นัน ทนาการเพื่ อนาไปใช้ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ให้ แก่ ผ้ ูสูง อายุ เพื่ อจะช่วยให้ ผ้ ู สูงอายุได้ มี
ความสุขในช่วงสุดท้ ายของชีวิต ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมาสนับสนุน เพื่อให้ งานวิจยั
เรื่ อง “การพัฒนาโปรแกรนันทนาการเพื่อ เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ” ได้ มีแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่มีความเหมาะสมต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ” เป็ นการวิจัยเพื่อพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนและกระบวนการของ
้
การวิ จัย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดการวิ จัย ออกเป็ น
3 ระยะ ซึง่ มีกระบวนการและขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การ
และความคิดเห็น ของผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แก่ผ้ ูสูง อายุในศูน ย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตที่มีความเหมาะสมใน
อนาคตสาหรับผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระย ะที่ 3 ก ารห าป ระสิ ท ธิ ผ ล ของ โป รแกรม นั น ท น าก ารเพื่ อเส ริ ม ส ร้ าง
สุขภาวะทางจิตสาหรับผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ และความคิดเห็นของ
ผู้ท่ มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ ผ้ ูสูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุซงึ่ อยู่
ภายใต้ ศนู ย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จานวน 68 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ าง ในระยะที่ 1 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 400 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจ และผู้วิจยั ได้ ทา
การสุ่ม ตัว อย่ า งแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random Sampling) โดยการน าศูน ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขกรุ งเทพมหานคร จานวนทัง้ สิ น้ 68 แห่ง มาจาแนกตามเขตพื น้ ที่การให้ บริ การของ
ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข โดยสามารถแบ่ง ได้ เป็ น 6 โซน คื อ 1) กรุ ง เทพกลาง 2) กรุ ง เทพใต้
3) กรุงเทพเหนือ 4) กรุงเทพตะวันออก 5) กรุงธนเหนือ และ 6) กรุงธนใต้ ต่อมาใช้ การสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้ า (Quota - Sampling) โดยการจับสลากเพื่ อให้ ได้ ศูนย์บริ การสาธารณสุขภายในเขต
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พื ้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครเพียงเขตพื ้นที่ละ 2 แห่ง ซึง่ จะได้ ศนู ย์บริการสาธารณสุข 12
แห่งๆ ละ 33 – 34 คน ซึง่ เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ จานวน 36
คน จากศูนย์บริ การสาธารณสุข 12 แห่งๆ ละ 3 คน โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามนันต้
้ องเป็ นเจ้ าหน้ าที่ซึ่งทางานและ
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ได้ แก่
นักสังคมสงเคราะห์และ/หรื อผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยในระยะที่ 1 คือ แบบสอบถามความต้ องการกิจกรรม
นันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การแบบสอบถามและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรม
นันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับนันทนาการ ผู้สูงอายุ และในเรื่ องที่มีเนือ้ หาองค์ประกอบด้ านต่างๆ เกี่ยวกับการจัด กิจกรรม
นัน ทนาการส าหรั บ ผู้สู ง อายุ ใ นศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สูง อายุ เพื่ อ หาความต้ อ งการ ( Need
Assessment) โดยใช้ ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
2. ผู้วิ จัยน าข้ อมูลที่ ได้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อ
นามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แ ก่ ผ้ ูสูงอายุในศูน ย์ ส่ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ มี ลัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scales)
โดยมีความหมายของช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความต้ องการ/เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความต้ องการ/เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความต้ องการ/เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับน้ อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความต้ องการ/เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีดงั นี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มี ความต้ องการ/เห็นด้ วยอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง มี ความต้ องการ/เห็ นด้ วยอยู่ในระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มี ความต้ องการ/เห็ นด้ วยอยู่ในระดับ
น้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง มี ความต้ องการ/เห็ นด้ วยอยู่ในระดับ
น้ อยที่สดุ
3. ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
โดยการให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หาเพื่ อหาค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item – Objective
Congruence: IOC) ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ดชั นีความสอดคล้ องไว้ ตงแต่
ั ้ 0.6 ขึ ้นไป จึงจะถือว่า
ข้ อคาถามนันสามารถน
้
ามาใช้ ได้ งานวิจยั ฉบับนี ้มีคา่ IOC เท่ากับ 0.87
4. ผู้ วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จากผู้ เชี่ ย วชาญแล้ วมา
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามคาแนะนา เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมในระยะที่ 1 ของ
การวิจยั
5. ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญไปดาเนินการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เข้ ามาใช้ บริ การและผู้ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ จานวน 30
คน ซึ่ง ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง เพื่ อ ให้ ได้ ค่าความเชื่ อมั่น จากการหาค่าสัม ประสิท ธิ แอลฟ่ า (Alpha
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Method) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .931
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยมีรายละเอียดของขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ดาเนินการขอหนังสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ ถึงกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นต้ นสังกัดของศูนย์บริ การสาธารณสุข เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ า
มาใช้ บริ การและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ ูสูงอายุในศูนย์ส่งเสริ ม
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สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในระยะที่ 1 ของการวิจยั คือ เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากแบบสอบถามจริงและในขันตอนของการ
้
(Try – out)
2. ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานไปยังหัวหน้ าศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อทาการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในศูนย์บริ การสาธารณสุขตามที่ ได้
กาหนดขอบเขตไว้
4. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้ องของการ
ตอบแบบสอบถาม ลงรหัสข้ อมูล และดาเนินการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็ นผลการวิจยั ในระยะที่ 1
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในระยะที่ 1 ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สถิติที่ใช้ สาหรับการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
โดยการประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิ งเนือ้ หาเพื่ อหาค่าดัชนี ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามใน
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Item - Objective Congruence: IOC)
2. สถิติที่ใช้ สาหรับการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ การ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่า ความถี่ (Frequency) ค่า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตที่มีความเหมาะสมใน
อนาคตสาหรั บผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรับการทดลองร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ (Small Group) จานวน 2 กลุ่มๆ ละ 30
คน จากศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ซึ่งผู้วิจยั ใช้
วิธี ก ารสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อกสถานที่ จ ากความพร้ อมของ
สถานที่จดั โปรแกรม จานวนผู้เข้ าร่วมที่คงที่ และความพร้ อมของสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในระยะที่ 2 มีจานวน 4 ชิ ้น ดังนี ้
1. ร่ างโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาจากเอกสาร หนั ง สื อ ต ารา และงานวิ จั ย
ในเรื่ องที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฏี ทางด้ านนันทนาการ สุขภาวะทางจิต
และผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงองค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุซึ่ งมีขอบเขต
และโครงสร้ างของโปรแกรมนันทนการของผู้สงู อายุ ดังนี ้
1. ปรัชญาของโปรแกรมนันทนาการของผู้สงู อายุ
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนันทนาการของผู้สงู อายุ
3. ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมผู้สงู อายุ
4. รูปแบบกิจกรรมของโปรแกรมผู้สงู อายุ
โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าหลั ก การของกิ จ กรรมนั น ทนาการบ าบั ด คื อ APIE
(Austin, 2004) มาใช้ เพื่ อ เป็ น ส่วนหนึ่งในการวางแผนและออกแบบโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุซงึ่ มีรูปแบบและกระบวนการ ดังนี ้
1. Assessment (ขันตอนการประเมิ
้
น)
2. Planning (ขันตอนการวางแผนโปรแกรม)
้
3. Implementation (ขันตอนการน
้
าโปรแกรมไปใช้ )
4. Evaluation (ขันตอนการประเมิ
้
นผล)
นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ น าหลั ก การของโรสแมนและชแลทเทอร์ คื อ
Six Elements of Situated Activity System ( Rossman & Schlatter, 2011) ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในครัง้ นี ้ ซึง่ ประกอบด้ วย
6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การมีปฏิสมั พันธ์ก้บผู้อื่น (Interaction People)
2. สถานที่ตงทางกายภาย
ั้
(The Physical Setting)
3. วัสดุอปุ กรณ์ (Leisure Objective)
4. กฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Rules)
5. ความสัมพันธ์ (Relationship)
6. การเคลื่อนที่/เคลื่อนไหว (Animation)
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โดยร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ได้ ใช้ กรอบแนวคิดสุขภาวะทางจิตของริ ฟฟ์และคี
เยส (Ryff & Keyes, 1995) ซึง่ ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
2. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance)
3. การมีความงอกงามในตน (Personal Growth)
4. การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น (Positive Relations with others)
5. ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ตา่ งๆ (Environmental
Mastery)

6. การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต (Purpose in Life)
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาผลจากการศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของ
ผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ ใน
ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ และระดับสุขภาวะทางจิตเข้ ามาใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการ
ออกแบบและวางแผนโปรแกรมนี ้ด้ วย
3. ผู้วิจยั นาร่ างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุของศูนย์บริ การสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้น นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้ านนันทนาการและผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความ
เที่ยงตรงของเนื ้อหาเชิงประจักษ์ (Face Validity) ซึง่ ใช้ การตัดสินใจด้ วยอัตวิสยั ของบุคคลถึงความ
สมเหตุสมผลของนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั
4. ผู้วิจยั ดาเนินการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
โดยการให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หาเพื่ อหาค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามในแบบสอบถามกับวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย (Item - Objective
Congruence: IOC) ของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ดชั นีความสอดคล้ องไว้ ตั ง้ แต่ 0.6 ขึ ้นไป จึงจะ
ถือว่าข้ อคาถามนันสามารถน
้
ามาใช้ ได้ โปรแกรมมีคา่ IOC เท่ากับ 0.93
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แนวทางการพิจารณาเครื่ องมือสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรื อผู้เชี่ยวชาญ
มีดงั ต่อไปนี ้
ให้ คะแนน

+1

เมื่ อ แ น่ ใจ ว่ า ข้ อ ค วาม นั ้น ส อ ด ค ล้ อ งกั บ

ให้ คะแนน

0

เมื่ อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อความนั น้ สอดคล้ องกั บ

ให้ คะแนน

-1

เมื่ อ แน่ ใ จว่ า ข้ อความนั น้ ไม่ ส อดคล้ องกั บ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
2. แบบวัดสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุท่ ีเข้ าร่ วมทดลองร่ างโปรแกรม
นั นทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศู นย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุ
(สมทรัพย์ สุขอนันต์ และคณะ, 2559, น. 153 – 155)
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต ไปดาเนินการทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มผู้สงู อายุในเขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ หาค่าความเชื่อมัน่
จากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Method) ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .876
3. แบบวัดความมี คุณ ค่ าในตนเองของผู้ สูงอายุท่ ีเข้ าร่ วมทดลองร่ าง
โปรแกรมนั นทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (ทินกร วงศ์ ปการันย์ , 2554, น. 59 – 70)
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น าแบบวัด ความมี คุ ณ ค่ า ในตนเองไปด าเนิ น การทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มผู้สงู อายุในเขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ หาค่า
ความเชื่อมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach
Method) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .631
4. แบบวั ด การท างานของสมองของผู้ สู งอายุ ท่ ี เข้ า ร่ วมทดลองร่ าง
โปรแกรมนั นทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (กลุ่มฟื ้ นฟูสมรรถภาพสมอง, 2536, น. 359 – 374)
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น าแบบ วั ด การท างานของสมองไปด าเนิ น การทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มผู้สงู อายุในเขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ หาค่า
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ความเชื่อมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach
Method) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .634
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น ก ารขอ ห นั ง สื อ จ าก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย ม ห าวิ ท ย าลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงกรมอนามัย กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นต้ นสังกัดของศูนย์บริ การสาธารณสุข
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้ าไปทดลองร่างคูม่ ือโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2. ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานไปยังหัวหน้ าศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ได้
กาหนดไว้ เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการทดลองร่างคูม่ ือโปรแกรมการนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ พร้ อมทังขอความร่
้
วมมือ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็ นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน ให้ เข้ าร่ วม
โปรแกรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมคือ ผู้สงู อายุต้องสามารถเข้ าร่วมได้
ตลอดระยะเวลาของการวิจยั
3. ผู้วิจยั นาหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้ าร่วมวิจยั ให้ แก่ผ้ สู งู อายุที่มีความ
ประสงค์จะเข้ าร่ วมในงานวิจัยอ่าน เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจก่อนการลงนามในการเข้ าร่วม
โปรแกรมนันทนาการตลอดระยะเวลาของการวิจยั
4. ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ที่เข้ าร่วมทดลองร่างคู่มือโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุก่อนทาการทดลอง
5. ผู้วิจัย นาร่ างคู่มื อ โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูง อายุ ไปทาการทดลองใช้ ในศูนย์ ส่ง เสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ
จ านวน 2 กลุ่ ม ๆ ละ 30 คน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง ณ ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 ดิ น แดง และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
6. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความภาคภูมิใจในตนเอง แบบวัดการทางานของสมองของผู้สูงอายุที่เข้ าร่ วมทดลองร่ างคู่มื อ
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายหลังเสร็ จสิ ้นการทดลอง เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบผลของโปรแกรม
7. ผู้วิ จัย จะน าร่ า งโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุมาจัดทาเป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะ
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ทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ ในระยะที่ 3 ของการวิจยั
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในระยะที่ 2 ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่า ความถี่ (Frequency) ค่า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้ ในการหาความ
คาดหวัง และความพึง พอใจของผู้ใช้ โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2. สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบค่า ที (t - test) เพื่ อใช้ ในการเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของระดับสุขภาวะทางจิต ระดับความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และระดับการทางานของสมอง
ของผู้สูงอายุที่เข้ าร่ วมการทดลองร่ างโปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
3. สถิติที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบคะแนนพัฒ นาการ (Gain Score) เพื่ อใช้ ใน
การเปรี ยบเทียบคะแนนพัฒนาการของระดับสุขภาวะทางจิต ระดับความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และ
ระดับ การท างานของสมองของผู้สูง อายุที่ เข้ า ร่ ว มการทดลองร่ า งโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิต
สาหรั บผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการหาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม จ านวน 30 คน จาก
ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกสถานที่จากความพร้ อมของสถานที่จดั โปรแกรม จานวนผู้เข้ าร่วมที่คงที่ และ
ความพร้ อมของสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในระยะที่ 3 มีจานวน 5 ชิ ้น ดังนี ้
1. โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ า งสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ

97
2. แบบวัดสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุที่เข้ าร่วมทดลองโปรแกรมนันทนาการ
เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุ (สมทรัพย์ สุขอนันต์
และคณะ, 2559, น. 153 – 155)
3. แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สงู อายุที่เข้ าร่ วมทดลองโปรแกรม
นันทนาการเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ (ทินกร
วงศ์ปการันย์, 2554, น. 59 – 70)
4. แบบวัด การท างานของสมองของผู้สูง อายุที่ เข้ า ร่ ว มทดลองโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ (กลุม่ ฟื น้ ฟู
สมรรถภาพสมอง, 2536, น. 359 – 374)
5. แบบสอบถามความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู้ สูง อายุ ที่ มี ต่ อ
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วิ จัย ได้ ท าการศึก ษาจากเอกสาร หนัง สื อ ต ารา และงานวิ จัย ที่
เกี่ ยวข้ อง โดยจะนามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถามเพื่ อใช้ ในการหาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
นามาสร้ างเป็ น แบบสอบถามความคาดหวัง และความพึง พอใจของผู้สูง อายุที่ มี ต่อ โปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended) ซึ่ง เป็ น แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (Rating
Scales) โดยมีความหมายของช่วงคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
น้ อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
น้ อยที่สดุ
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เกณฑ์ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยมีดงั นี ้ (บุญ ชม ศรี สะอาด,
2546)
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มี ความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง มี ความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มี ความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง มี ความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ
3. ผู้วิ จัย จะด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content
Validity) โดยการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามในแบบสอบถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ดชั นีความสอดคล้ องไว้ ตงแต่
ั ้ 0.6 ขึ ้นไป
จึงจะถือว่าข้ อคาถามนันสามารถน
้
ามาใช้ ได้ โดยมีคา่ IOC เท่ากับ 0.988
4. ผู้วิจยั จะนาแบบสอบถามที่ได้ รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วมา
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามคาแนะนา เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมในระยะที่ 3 ของ
การวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น ก ารขอ ห นั ง สื อ จ าก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย ม ห าวิ ท ย าลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงกรมอนามัย กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นต้ น สังกัดของศูนย์บริ การสาธารณสุข
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้ าไปทดลองคูม่ ือโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทาง
จิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2. ผู้วิจยั ดาเนินการประสานงานไปยังหัวหน้ าศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ได้
กาหนดไว้ เพื่ อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการทดลองคู่มือโปรแกรมการนันทนาการเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ พร้ อมทังขอความร่
้
วมมือ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็ นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 1 กลุ่มๆ ละ 30 คน ให้ เข้ าร่ วม
โปรแกรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมคือ ผู้สงู อายุต้องสามารถเข้ าร่วมได้
ตลอดระยะเวลาของการวิจยั
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3. ผู้วิจยั นาหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้ าร่วมวิจยั ให้ แก่ผ้ สู งู อายุที่มีความ
ประสงค์จะเข้ าร่ วมในงานวิจัยอ่าน เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจก่อนการลงนามในการเข้ าร่วม
โปรแกรมนันทนาการตลอดระยะเวลาของการวิจยั
4. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความมี คุณ ค่าในตนเอง และแบบวัด การท างานของสมองของผู้สูงอายุที่ เข้ าร่ วมทดลองคู่มื อ
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ก่อนทาการทดลอง
5. ผู้วิจยั นาโปรแกรมนันทนาการเพื่อ เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ไปทาการทดลองใช้ ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ จานวน 1 กลุ่มๆ
ละ 30 คน เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
6. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัด
ความภาคภู มิ ใจในตนเอง แบบวัด การท างานของสมองของผู้สูง อายุที่ เข้ า ร่ ว มทดลองคู่มื อ
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายหลังเสร็จสิ ้นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบผลของโปรแกรม
7. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้ องของการตอบ
แบบสอบถาม ลงรหัสข้ อมูล และดาเนินการวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการสรุปผลการวิจยั
8. ผู้วิ จัย จัด ท าคู่มื อโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุฉบับสมบูรณ์ขึ ้นเพื่อนาไปใช้ ในอนาคตต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในระยะที่ 3 ของการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่า ความถี่ (Frequency) ค่า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้ ในการหาความ
คาดหวัง และความพึง พอใจของผู้ใช้ โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2. สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบค่า ที (t - test) เพื่ อใช้ ในการเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของระดับสุขภาวะทางจิต ระดับความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และระดับการทางานของสมอง
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ของผู้สูงอายุที่เข้ าร่ วมการทดลองร่ างโปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบค่าเอฟ (f - test) เพื่อใช้ ในการหาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
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ขัน้ ตอนในการวิจัย
ขันตอน
้

วิธีดาเนินการวิจยั

ภาพประกอบ 14 ขันตอนในการวิ
้
จยั

ผลลัพธ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทาง
จิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอน
้
และกระบวนการของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยผู้ วิ จั ย ได้
กาหนดการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ซึง่ ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สงู อายุและความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 3 หาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ผลการดาเนินการวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาความต้ องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุท่ ี
เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และความคิดเห็นของผู้ท่ มี ีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ ผ้ ูสูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้ ส ารวจความต้ อ งการของผู้สูงอายุที่ เข้ ามาใช้ บ ริ การในศูน ย์ ส่งเสริ ม สุขภาพ
ผู้สูงอายุ และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู ูงอายุใน
ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการการศึกษาจากทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การ (Service Marketing) หรื อ (7P’s) ซึ่งประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความ
ต้ องการกิจกรรมนันทนาการด้ านต่างๆ ของผู้รับบริ การ ได้ แก่ กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถภาพ
ร่ างกาย ให้ ส ามารถเคลื่ อ นไหวปฏิ บัติกิจ วัตรประจ าวัน ได้ เป็ น อย่า งดี เช่น ความแข็ งแรงของ
กล้ ามเนื อ้ ความอ่อนตัว ความว่องไวและการทรงตัว เป็ นต้ น กลุ่ม กิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม ความสุข
ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น เช่น การเล่นกีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้ าจังหวะ ศิลปะ ท่องเที่ยว
และงานอดิเรก เป็ นต้ น กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริมความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสังคม เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การมีจิตอาสาและการให้ การช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็ นต้ น กลุ่มกิจกรรมที่เน้ นการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ
การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ความจา ความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วยหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผล และ
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ใส่ใจเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ๆ เป็ นต้ น และกลุ่ม กิจกรรมที่เน้ นความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ตน
การควบคุม อารมณ์ การยอมรั บ สิ่ ง ต่า งๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ตามความเป็ นจริ ง เช่ น การรู้ อารมณ์ ต น
การควบคุมอารมณ์ และการยอมรับสิ่งต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ตามความเป็ นจริ ง เป็ นต้ น ราคา (Price)
หมายถึง ความต้ องการด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ ได้ แก่
ผู้ให้ บ ริ ก ารควรให้ บริ การโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ผู้ให้ บ ริ ก ารควรคิด ราคาบริ การในราคาย่อมเยา
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นราย
ครัง้ ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์ และผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง ความต้ อ งการด้ า นโอกาสในการให้ บริ ก ารด้ า น
นันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ ได้ แก่ สถานที่เข้ าถึงได้ สะดวก สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อยและปลอดภัย
สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่ องเสียง สาหรับประกอบกิจกรรมเพียงพอ สถานที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในส าหรั บ ผู้รับ บริ ก าร เช่น ห้ อ งเปลี่ ย นชุด ตู้ล๊ อ กเกอร์ ห้ อ งอาบน า้
ห้ องสุขา ห้ องพยาบาล เป็ นต้ น สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่าง
เหมาะสม และสถานที่ ค วรมี ระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่ เพี ย งพอการส่ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) หมายถึง ความต้ องการด้ านช่องทางการรับรู้ ข้อมูลการให้ บริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สงู อายุ ได้ แก่ ผู้ให้ บริการควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
กลางแจ้ ง เช่น คัท เอ้ าท์ บิล บอร์ ด เป็ น ต้ น ผู้ให้ บ ริ การควรเผยแพร่ ข้อมูล การให้ บ ริ ก ารโดยสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้ น ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
ให้ บ ริ ก ารโดยสื่ อ วิ ท ยุ/โทรทัศ น์ ผู้ให้ บ ริ ก ารควรเผยแพร่ ข้ อ มูล การให้ บ ริ ก ารโดยเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน และผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์
อิ น สตาแกรม เป็ นต้ น บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง ความต้ อ งการด้ า นบุค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูง อายุ ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การควรมีวัยที่ เหมาะสม ผู้ให้ บริ การควรมี จิตใจ
รักบริ การ ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การควรมี
ความรู้ ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถในการใช้
จิตวิทยาในการนากิจกรรม ควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วนหนึ่งของผู้ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การ
ควรมี ค วามสามารถในการเป็ น ผู้น า ผู้ให้ บ ริ ก ารควรมี ค วามสามารถในการสอดแทรกความรู้
ที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ จัดให้ บริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้เข้ าร่ วม ผู้ให้ บริ การมีความ
เป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ น
อย่ า งดี กระบวนการ (Process) หมายถึ ง ความต้ อ งการด้ า นกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร
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ด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูง อายุ ได้ แก่ มี การสารวจความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้ บริ การ มี การ
สร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรมโดยใช่สื่อประกอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ผู้ให้ บริ การ
ควรมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ เช่น มีจดุ ลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม
มีการแจ้ งระยะเวลาและกิจกรรม เป็ นต้ น ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงคุณประโยชน์
ในแต่ล ะกิ จ กรรม ผู้ให้ บ ริ ก ารควรเอาใจใส่ ดูแ ล ผู้รับ บริ ก ารอย่างทั่วถึ ง ผู้ให้ บ ริ ก ารควรสร้ าง
บรรยากาศให้ เกิ ดความสนุกสนานในการทากิจ กรรม และผู้ให้ บริ การควรสรุ ปประเมิ นผลการ
ดาเนินกิจกรรมเมื่อสิน้ สุดเวลาการทากิจกรรม และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
หมายถึง ความต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สงู อายุ ได้ แก่ ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่มรื่ น ร่มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากศที่
ดี หรื อมี เครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พืน้ ที่กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย
เป็ นต้ น ควรมีสถานที่จอดยานพาหนะให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ ควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รู ปลักษณ์ และ
สีสันสวยงาม ควรมีการจัดเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ภ ายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ ควรมีสิ่งอานวยความ
สะดวกรองรับความต้ องการของผู้รับบริการ เช่น ห้ องเปลี่ยนชุด ห้ องอาบน ้า ห้ องสุขา เป็ นต้ น และ
ควรมี ก ารจัด บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละพยาบาลในกรณี ฉุก เฉิ น โดยผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การใช้
แบบสอบถามเพื่อหาความต้ องการของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ดังนี ้
การศึกษาความต้ องการโดยใช้ แบบสอบถาม ถามผู้สงู อายุและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ
จัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แ ก่ ผ้ ูสูง อายุ ที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ณ
ศูนย์บริ การสาธารณสุขในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 436 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
สมัครใจ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้สูงอายุ จานวน 400 คน นัน้ ผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
ห ล า ย ขั ้น ต อ น (Multistage random sampling) โด ย ก า รน า ศู น ย์ บ ริ ก า รส า ธ า รณ สุ ข
กรุ งเทพมหานคร จานวนทัง้ สิ น้ 68 แห่ง มาจาแนกตามเขตพื น้ ที่ การให้ บริ การของศูนย์ บริ การ
สาธารณสุข โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 6 โซน คือ 1) กรุงเทพกลาง 2) กรุงเทพใต้ 3) กรุงเทพเหนือ 4)
กรุงเทพตะวันออก 5) กรุงธนเหนือ และ 6) กรุงธนใต้ ต่อมาใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quotasampling) โดยการจับสลากเพื่ อให้ ได้ ศูนย์ บริ การสาธารณสุขภายในเขตพื น้ ที่ การปกครองของ
กรุงเทพมหานครเพียงเขตพื ้นที่ละ 2 แห่ง ซึ่งจะได้ ศนู ย์บริ การสาธารณสุข 12 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์บริ การ
สาธารณสุข 4 ดินแดง 16 ลุมพินี 17 ประชานิเวศน์ 19 วงศ์สว่าง 22 วัดปากบ่อ 25 ห้ วยขวาง 28 กรุง
ธนบุรี 29 ช่วง นุชเนตร 40 บางแค 41 คลองเตย 48 นาควัชระอุทิศ และ 50 บึงกุ่ม ในส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็ น ผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ ูสูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม
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สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ จ านวน 36 คน นั น้ ผู้ วิ จัย ได้ ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ซึ่งจะได้ เจ้ าหน้ าที่จากศูนย์ บริ การสาธารณสุข 12 แห่ง ดังกล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้จะต้ อง
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขและปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานนี ้ตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม ระยะที่ 1
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี ้
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอในรู ป แบบของตารางประกอบความเรี ย ง โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ซึง่ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ ยวกับนันทนาการของผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ส่วนที่ 3 ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สูงอายุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ จานวน 436 คน โดยนาเสนอในรูปค่าความถี่และค่าร้ อยละ ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

ผู้สงู อายุ (N=400)
ความถี่ (คน)
ร้ อยละ

ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง (N=36)
ความถี่ (คน)
ร้ อยละ

1. เพศ
หญิง
ชาย

328
72

82.0
18.0

60 – 64 ปี
65 – 69 ปี
70 – 74 ปี
75 – 79 ปี
80 ปี ขึ ้นไป
อื่นๆ

82
90
111
74
43

20.5
22.5
27.8
18.5
10.8

33
3

91.7
8.3

36

100

2. อายุ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
3. การศึกษา
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี
สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
ข้ าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
ข้ าราชการบานาญ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
เจ้ าของธุรกิจธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ
ไม่ได้ ประกอบอาชีพ

ผู้สงู อายุ (N=400)
ความถี่ (คน)
ร้ อยละ

ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง (N=36)
ความถี่ (คน)
ร้ อยละ

341
47
12

85.3
11.8
3.0

9
18
9

25.0
50.0
25.0

8
47
7
10
50
278

2.0
11.8
1.8
2.5
12.5
69.5

36

100

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู ูงอายุ ทัง้ 12 แห่ง จานวน 400 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 82.0 มีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 70 – 74 ปี ร้ อยละ 27.8 มีการศึกษา
ในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 85.3 ซึ่งไม่ได้ ประกอบอาชีพ ร้ อยละ 69.5 และเป็ นผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ องในการให้ บ ริ การจ านวน 36 คน ส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง 33 คน มี การศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้ อยละ 50.0 ซึง่ ประกอบอาชีพข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 100
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ ยวกับนันทนาการของผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สงู อายุ จานวน 400 คน และความคิดเห็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่
ผู้สูง อายุ ในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้ สูง อายุ จ านวน 36 คน โดยน าเสนอในรู ป ค่า ความถี่ แ ละ
ค่าร้ อยละ ดังนี ้
ตาราง 2 แสดงข้ อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ และความคิดเห็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
พฤติกรรมด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
(N=400)
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
1. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับ มากน้ อยเพียงใด ”นันทนาการ“
มากที่สดุ
40
10.0
มาก
104
26.0
ปานกลาง
144
36.0
น้ อย
40
10.0
น้ อยที่สดุ
72
18.0
2. ท่านเห็นว่า มีความจาเป็ นสาหรับท่านมากน้ อยเพียงใด ”นันทนาการ“
มากที่สดุ
180
45.0
มาก
143
35.8
ปานกลาง
46
11.5
น้ อย
17
4.3
น้ อยที่สดุ
14
3.5
3. สิง่ ใดเป็ นแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม “นันทนาการ” (ให้ เลือก 3 ข้ อ)
ต้ องการเข้ าสังคม
266
66.5
ต้ องการเสริ มสร้ างสุขภาพทังด้
้ านร่างกาย
344
86.0
และจิตใจ
ต้ องการได้ รับความรู้ที่เป็ นประโยชน์
268
67.0
ได้ รับการชักชวนจากครอบครัว
14
3.5
ได้ รับการชักชวนจากเพือ่ น
126
31.5

ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
(N=36)
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
2
17
16
1

5.6
47.2
44.4
2.8

11
23
2

30.6
63.9
5.6

22
33

61.1
91.7

24
1
5

66.7
2.8
13.9
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ตาราง 2 (ต่อ)
พฤติกรรมด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
(N=400)
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
4. กิจกรรมนันทนาการประเภทใดที่ทา่ นเคยเข้ าร่วม (เลือกได้ 3 ข้ อ)
ศิลปหัตถกรรม
120
30.0
เกมและกีฬา
238
59.5
การเต้ นรา/กิจกรรมเข้ าจังหวะ
173
43.3
ละคร/ภาพยนตร์
41
10.3
งานอดิเรก
83
20.8
ดนตรี และการร้ องเพลง
178
44.5
กิจกรรมกลางแจ้ ง/นอกเมือง
32
8.0
วรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด)
21
5.3
กิจกรรมทางสังคม
55
13.8
กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ
106
26.5
กิจกรรมบริ การอาสาสมัคร
39
9.8
5. ค่าใช้ จา่ ยของท่านในการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็ นอย่างไร
ไม่มีการเสียค่าใช้ จ่าย
218
54.5
เสียค่าใช้ จ่ายเป็ นรายครัง้
78
19.5
เสียค่าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือน
72
18.0
เสียค่าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่าย
32
8.0
6. ท่านเลือกสถานที่ในการทากิจกรรมนันทนาการอย่างไร (เลือกได้ 3 ข้ อ)
ใกล้ บ้าน
365
91.3
เดินทางสะดวก
337
84.3
มีความสะอาด
140
35.0
สภาพแวดล้ อมดี ร่มรื่ น
122
30.5
มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน
83
20.8

ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
(N=36)
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
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

32
4

88.9
11.1

29
32
11
14
11

80.6
88.9
30.6
38.9
30.6
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ตาราง 2 (ต่อ)
พฤติกรรมด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
(N=400)
(N=36)
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
ความถี่ (คน) ร้ อยละ
7. ท่านทราบข้ อมูลในการให้ บริ การของศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุจากช่องทางใด (เลือกได้ 3 ข้ อ)
ทราบข้ อมูลด้ วยตนเอง
189
47.3
25
69.4
การบอกเล่า/การแนะนาของญาติ/เพื่อน
289
72.3
21
58.3
สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
31
7.8
9
25
แผ่นพับ โปสเตอร์
สือ่ วิทยุ/โทรทัศน์
38
9.5
5
13.9
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
42
10.5
17
47.2
สือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์
78
19.5
11
30.6
อินสตาแกรม
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กลางแจ้ ง เช่น
41
10.3
2
5.6
คัทเอ้ าท์ บิลบอร์ ด
8. ท่านเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการในลักษณะใด (เลือกได้ 3 ข้ อ)
เดินทางด้ วยตนเองใช้ รถประจาทาง/
331
82.8
32
88.9
รถยนต์สว่ นตัว/จักรยานยนต์/จักรยาน/รถรับจ้ าง
เดินทางร่วมกับกลุม่ เพื่อนด้ วยรถยนต์/
93
24.0
9
25.0
จักรยานยนต์และช่วยกันออกค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
เดินทางร่วมกับกลุม่ เพื่อนด้ วยรถ
80
20.0
17
47.2
ประจาทาง/รถรับจ้ าง
เดินทางโดยพาหนะที่หน่วยงานให้ บริการ
99
24.8
18
50.0
จัดไว้ ให้

จากตาราง 2 แสดงให้ เห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยมีความรู้เกี่ยวกับนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 46 มีความคิดเห็นว่านันทนาการ
นันมี
้ ความจาเป็ นอยู่ในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 45 ซึ่งสิ่งจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
คือ ต้ องการเสริ มสร้ างสุขภาพทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ร้ อยละ 86 โดยกิจกรรมนันทนาการที่เคย
เข้ าร่ วม ได้ แก่ เกมและกีฬา ร้ อยละ 59.5 และการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนันทนาการโดยส่วนใหญ่ ไม่มี
ค่าใช้ จ่าย ร้ อยละ 54.5 ทังนี
้ ้จะเลือกสถานที่ในการทากิจกรรมนันทนาการที่ใกล้ บ้าน ร้ อยละ 91.3
ได้ รับทราบข้ อมูลในการให้ บริ การของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุจากการบอกเล่า/ การแนะนา
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ของญาติ/เพื่อนเป็ นส่วนใหญ่ ร้ อยละ 72.3 และจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วย
การเดิน ทางด้ วยตนเอง ใช้ รถประจ าทาง/ รถยนต์ส่วนตัว/ จักรยานยนต์ / จักรยาน/ รถรับ จ้ าง
ร้ อยละ 82.8 และเป็ น ผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งในการจัดกิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แ ก่ผ้ ูสูง อายุในศูน ย์
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ โ ดยมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ นั น ทนาการอยู่ ใ นระดั บ มากร้ อยละ 47.2
มีความคิดเห็นว่านันทนาการนันมี
้ ความจาเป็ นอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 63.9 ซึ่งสิ่งจูงใจในการเข้ า
ร่ วมกิจ กรรมนันทนาการ คือ ต้ องการเสริ ม สร้ างสุขภาพทัง้ ด้ านร่ างกายและจิตใจ ร้ อยละ 91.7
โดยกิจกรรมนันทนาการที่เคยเข้ าร่ วม ได้ แก่ เกมและกี ฬา ร้ อยละ 61.1 และการเข้ าร่วมกิจกรรม
นัน ทนาการโดยส่วนใหญ่ ไม่มี ค่าใช้ จ่าย ร้ อยละ 88.9 ทัง้ นี จ้ ะเลื อกสถานที่ ในการท ากิ จ กรรม
นันทนาการที่ เดินทางสะดวก ร้ อยละ 88.9 ได้ รับทราบข้ อมูลในการให้ บ ริ การของศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุด้วยตนเอง ร้ อยละ 69.4 และจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วย
การเดิน ทางด้ วยตนเอง ใช้ รถประจ าทาง/ รถยนต์ส่วนตัว/ จักรยานยนต์ / จักรยาน/ รถรับ จ้ าง
ร้ อยละ 88.9
ส่ ว นที่ 3 การวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการด้ านนัน ทนาการของผู้สูง อายุที่ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารในศูน ย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 400 คน และความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรม
นัน ทนาการให้ แก่ ผ้ ูสูง อายุในศูน ย์ ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูง อายุ จ านวน 36 คน โดยนาเสนอในรู ป
ความถี่และร้ อยละ ดังนี ้
ตาราง 3 แสดงข้ อมูลความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
และความคิดเห็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ
ความต้ องการด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
1. ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการด้ านต่างๆ ของผู้รับบริ การ
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถภาพ
3.55 0.62 มากที่สดุ
3.42 0.55 มากที่สดุ
ร่างกาย ให้ สามารถเคลือ่ นไหวปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันได้ เป็ นอย่างดี เช่น
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ความอ่อนตัว
ความว่องไวและการทรงตัว เป็ นต้ น
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ตาราง 3 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
3.51 0.63 มากที่สดุ
3.56 0.56 มากที่สดุ

กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสุข
ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น เช่น การเล่น
กีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้ าจังหวะ ศิลปะ
ท่องเที่ยวและงานอดิเรก เป็ นต้ น
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความ
3.07 0.90
มาก
3.58
ภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง
ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การมีจิตอาสาและ
การให้ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็ นต้ น
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นการชะลอความ
3.24 0.96
มาก
3.56
เสือ่ มทางสมอง เพิม่ ไหวพริ บ ความจา
การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ความจา
ความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วย
หลักเกณฑ์ที่มเี หตุผล และใส่ใจเรี ยนรู้ทกั ษะ
ใหม่ๆ เป็ นต้ น
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นความสามารถใน 3.07 0.98
มาก
3.44
ด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์
การยอมรับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ น
จริ ง เช่น การรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์
และการยอมรับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริ ง เป็ นต้ น
รวม
3.29 0.60 มากที่สดุ
3.51
2. ความต้ องการด้ านค่าใช้ จา่ ยในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
ผู้ให้ บริ การควรให้ บริ การโดยไม่คิด
3.34 0.89 มากที่สดุ
3.53
ค่าใช้ จา่ ย
ผู้ให้ บริ การควรคิดราคาบริ การใน
2.90 1.02
มาก
3.19
ราคาย่อมเยา
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริการในระบบ 2.19 1.00
น้ อย
2.61
เหมาจ่ายรายโปรแกรม

0.60

มากที่สดุ

0.65

มากที่สดุ

0.61

มากที่สดุ

0.52

มากที่สดุ

0.65

มากที่สดุ

0.82

มาก

0.99

มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
2. ความต้ องการด้ านค่าใช้ จา่ ยในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริการเป็ นราย 2.10 1.00
น้ อย
2.25 0.77
น้ อย
ครัง้
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริการเป็ นราย 1.89 0.92
น้ อย
2.17 0.77
น้ อย
สัปดาห์
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริการเป็ นราย 2.08 1.03
น้ อย
2.47 0.91
น้ อย
เดือน
รวม
2.42 0.64
น้ อย
2.70 0.57
มาก
3. ความต้ องการด้ านโอกาสในการรับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
สถานที่เข้ าถึงได้ สะดวก
3.68 0.54 มากที่สดุ
3.67 0.48 มากที่สดุ
สถานที่สะอาด เรียบร้ อยและ
3.71 0.48 มากที่สดุ
3.64 0.49 มากที่สดุ
ปลอดภัย
สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สอื่ การ
3.44 0.68 มากที่สดุ
3.58 0.50 มากที่สดุ
สอน เครื่ องเสียง สาหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ
สถานที่มีสงิ่ อานวยความสะดวก
3.39 0.73 มากที่สดุ
3.50 0.61 มากที่สดุ
ภายในสาหรับผู้รับบริ การ เช่น ห้ องเปลีย่ นชุด
ตู้ล๊อกเกอร์ ห้ องอาบน ้า ห้ องสุขา ห้ อง
พยาบาล เป็ นต้ น
สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวางสามารถ 3.45 0.70 มากที่สดุ
3.53 0.51 มากที่สดุ
รองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
สถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ
3.54 0.64 มากที่สดุ
3.64 0.49 มากที่สดุ
แสงสว่างที่เพียงพอ
รวม
3.54 0.50 มากที่สดุ
3.59 0.41 มากที่สดุ
4. ความต้ องการด้ านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
2.62 1.10
มาก
3.00 0.79
มาก
ให้ บริ การโดยป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
กลางแจ้ ง เช่น คัทเอ้ าท์ บิลบอร์ ด เป็ นต้ น
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ตาราง 3 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
2.44 1.10
น้ อย
3.00 0.76
มาก

ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
ให้ บริ การโดยสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้ น
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
2.38 1.15
น้ อย
ให้ บริ การโดยสือ่ วิทยุ/โทรทัศน์
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
2.36 1.92
น้ อย
ให้ บริ การโดยเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
2.88 1.12
มาก
ให้ บริ การโดยสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค
ไลน์ อินสตาแกรม เป็ นต้ น
รวม
2.54 0.87
มาก
5. ความต้ องการด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
ผู้ให้ บริ การควรมีวยั ที่เหมาะสม
3.00 1.07
มาก
ผู้ให้ บริ การควรมีจิตใจรักบริ การ
3.64 0.59 มากที่สดุ
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้
3.58 0.58 มากที่สดุ
ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้
3.66 0.58 มากที่สดุ
ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้
3.47 0.68 มากที่สดุ
ความสามารถในการใช้ จิตวิทยาในการนา
กิจกรรม
ควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วน 2.70 1.25
มาก
หนึง่ ของผู้ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถใน
3.34 0.83 มากที่สดุ
การเป็ นผู้นา
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถใน
3.62 0.55 มากที่สดุ
การสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้ จดั ให้ บริ การเพือ่ เป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้เข้ าร่วม

3.19 0.75

มาก

3.44 0.65

มากที่สดุ

3.50 0.56

มากที่สดุ

3.23 0.50

มาก

3.14 0.80
3.61 0.49
3.67 0.48

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.69 0.47

มากที่สดุ

3.72 0.45

มากที่สดุ

3.31 0.89

มากที่สดุ

3.61 0.49

มากที่สดุ

3.61 0.49

มากที่สดุ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านนันทนาการ
ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคล

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
3.69 0.51 มากที่สดุ
3.72 0.45 มากที่สดุ

ทัว่ ไป
ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท 3.73 0.48 มากที่สดุ
ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์ 3.65 0.51 มากที่สดุ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถใน
3.60 0.53 มากที่สดุ
การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี
รวม
3.47 0.41 มากที่สดุ
6. ความต้ องการด้ านกระบวนการให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
มีการสารวจความต้ องการของผู้เข้ า 3.31 0.82 มากที่สดุ
มาใช้ บริ การ
มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค
2.81 1.02
มาก
วิธีการทากิจกรรมโดยใช้ สอื่ ประกอบเพื่อให้
เกิดความชัดเจน
ผู้ให้ บริ การควรมีกระบวนการในการ 3.36 0.71 มากที่สดุ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ เช่น มีจดุ
ลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม มีการแจ้ ง
ระยะเวลาและกิจกรรม เป็ นต้ น
ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบ 3.55 0.60 มากที่สดุ
ถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างความพร้ อมแก่
3.44 0.66 มากที่สดุ
ผู้รับบริ การก่อนทากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรเอาใจใส่ ดูแล
3.24 0.96
มาก
ผู้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศให้
3.59 0.61 มากที่สดุ
เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรสรุปประเมินผลการ
3.09 0.95
มาก
ดาเนินกิจกรรมเมื่อสิ ้นสุดเวลาการทากิจกรรม
รวม
3.30 0.53 มากที่สดุ

3.75 0.44
3.69 0.47

มากที่สดุ
มากที่สดุ

3.69 0.47

มากที่สดุ

3.60 0.41

มากที่สดุ

3.64 0.49

มากที่สดุ

3.58 0.60

มากที่สดุ

3.58 0.55

มากที่สดุ

3.69 0.47

มากที่สดุ

3.67 0.48

มากที่สดุ

3.72 0.45

มากที่สดุ

3.72 0.51

มากที่สดุ

3.56 0.65

มากที่สดุ

3.65 0.46

มากที่สดุ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านนันทนาการ

ผู้สงู อายุ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SD การแปลผล
SD การแปลผล
7. ความต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ
ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่มรื่น ร่มเย็น
3.68 0.54 มากที่สดุ
3.61 0.49 มากที่สดุ
แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากศทีด่ ี
หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่
กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่าง
ปลอดภัย เป็ นต้ น
ควรมีสถานที่จอดยานพาหนะให้ แก่ 3.20 0.92
มาก
3.25 0.55
มาก
ผู้รับบริ การ
ควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รูปลักษณ์
2.53 1.15
มาก
2.86 0.80
มาก
และสีสนั สวยงาม
ควรมีการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์
3.40 0.68 มากที่สดุ
3.36 0.49 มากที่สดุ
ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ
ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกรองรับ 3.53 0.66 มากที่สดุ
3.25 0.55
มาก
ความต้ องการของผู้รับบริ การ เช่น ห้ อง
เปลีย่ นชุด ห้ องอาบน ้า ห้ องสุขา เป็ นต้ น
ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์
2.77 1.27
มาก
3.53 0.70 มากที่สดุ
และพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน
รวม
3.18 0.58
มาก
3.31 0.41 มากที่สดุ

จากตาราง 3 แสดงผลความต้ อ งการของผู้สูง อายุที่ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารในศูน ย์ ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แก่ ผ้ ูสูงอายุในศูน ย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
1. ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการด้ านต่ างๆ ของผู้รับบริการ
ผู้สูงอายุให้ ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการด้ านต่างๆ ของผู้รับบริ การ
โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ กลุม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้ สามารถเคลื่อนไหว
ปฏิ บัติกิจวัตรประจาวันได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งมีความส าคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.55 ลาดับต่อมา คือ กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสุข สนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น ซึ่งมีความสาคัญ
อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.51 และกลุ่ม กิ จ กรรมที่ เน้ นการชะลอความเสื่ อมทาง
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สมอง เพิ่ ม ไหวพริ บ ความจ า การมี สติ การคิดอย่างมี เหตุผ ล มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ มาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลาดับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรม
นันทนาการด้ านต่างๆ ของผู้รับบริ การ โดยรวมมี ความส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.51 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ ให้ ความส าคัญ มากที่ สุด คือ กลุ่ม กิ จ กรรมที่
ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ลาดับต่อมา คือ กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริมความสุข สนุกสนาน
รื่ นรมย์ สดชื่ น และกลุ่ม กิ จ กรรมที่ เน้ นการชะลอความเสื่ อ มทางสมอง เพิ่ ม ไหวพริ บ ความจ า
การมีสติ การคิดอย่างมีเ หตุผล มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
กลุ่มกิจกรรมที่เน้ นความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามลาดับ
2. ความต้ องการด้ านค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ารั บบริ การด้ านนั นทนาการสาหรั บ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุให้ ความสาคัญเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับน้ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ ผู้ให้ บริ การควรให้ บริ การโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึ่งมี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริ การควรคิดราคา
บริ การในราคาย่อมเยา ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และผู้ให้ บริ การ
ควรคิดค่าบริ ก ารในระบบเหมาจ่าย ซึ่ง มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ น้ อย มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 2.19
ลาดับ ต่อมา คือ ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้ ซึ่งมี ความส าคัญ อยู่ในระดับน้ อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 ตามลาดับ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.70 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่า สิ่งที่ ให้ ความส าคัญ มากที่ สุด คื อ
ผู้ให้ บริ การควรให้ บริ การโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึ่งมี ความส าคัญ อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.53 ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริการควรคิดราคาบริ การในราคาย่อมเยา ซึ่งมีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ลาดับต่อมาผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่าย
ซึง่ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามลาดับ
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3. ความต้ องการด้ านโอกาสในการรับบริการด้ านนันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ โอกาสในการรั บ บริ ก ารด้ าน
นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สุด คือ สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อยและ
ปลอดภัย ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ลาดับต่อมา คือ สถานที่
เข้ าถึงสะดวก ซึ่งมี ความสาคัญ อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.68 และสถานที่ ควรมี
ระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.54 ตามลาดับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ ความสาคัญเกี่ยวกับโอกาส
ในการรับ บริ การด้ านนันทนาการส าหรับ ผู้สูงอายุ โดยรวมมี ความส าคัญ อยู่ในระดับมากที่ สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สุด คือ สถานที่
เข้ าถึ งสะดวก ซึ่ง มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 3.67 ล าดับ ต่อ มาคื อ
สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อยและปลอดภัย และสถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ
ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และสถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่อ
การสอน เครื่ องเสียง ส าหรับประกอบกิ จ กรรมเพี ยงพอ ซึ่งมี ความส าคัญ อยู่ในระดับมากที่ สุด
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามลาดับ
4. ความต้ องการด้ านช่ องทางการรั บ รู้ ข้อมู ลการให้ บริ การด้ านนั นทนาการ
สาหรั บผู้สูงอายุ
ผู้สู ง อายุ ให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล การให้ บริ ก ารด้ า น
นัน ทนาการส าหรั บ ผู้สูง อายุ โดยรวมมี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.54
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการ
ให้ บริ การโดยสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ลาดับ
ต่ อ มา คื อ ผู้ ให้ บริ ก ารควรเผยแพร่ ข้ อมู ล การให้ บริ ก ารโดยป้ า ยโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
ซึ่งมีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการ
ให้ บริการโดยสื่อสิ่งพิมพ์ ซึง่ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับน้ อย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.44 ตามลาดับ
ผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดกิจ กรรมนันทนาการให้ ความส าคัญ เกี่ ยวกับช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลการให้ บริการด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ โดยรวมมีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.23 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่า สิ่งที่ ให้ ความส าคัญ มากที่ สุด คื อ
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมี ความส าคัญ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดย
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เว็ บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน ซึ่ง มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.44 และผู้
ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ตามลาดับ
5. ความต้ องการด้ านบุคลากรที่ให้ บริการด้ านนันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุให้ ความส าคัญ เกี่ ยวกับบุคลากรที่ ให้ บริ การด้ านนัน ทนาการส าหรับ
ผู้สงู อายุ โดยรวมมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท ซึ่งมีความสาคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริ การควรมีความเป็ นมิตรกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีความสาคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และผู้ให้ บริ การควรมี
ความรู้ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 ตามลาดับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ ความสาคัญเกี่ยวกับบุคลากร
ที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สุด คือ ผู้ให้ บริ การมีความ
สุภาพ มีมารยาท ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ลาดับต่อมา คือ
ผู้ให้ บริ การควรมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป และผู้ให้ บริการมีควรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรม ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ
ผู้ให้ บริ การควรมี ความรู้ ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีความสาคัญ อยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ
6. ความต้ องการด้ านกระบวนการในการให้ บ ริ การด้ านนั นทนาการสาหรั บ
ผู้สูงอายุ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ด้ านกระบวนการในการให้ บริ ก ารด้ าน
นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สุด คือ ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศ
เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริการควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม ซึ่ง
มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และ ผู้ให้ บริ การควรสร้ างความพร้ อม
แก่ผ้ ูรับ บริ ก ารก่ อนท ากิ จ กรรม ซึ่ง มี ความส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.44
ตามลาดับ
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ผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ ความส าคัญ เกี่ ยวกับ ด้ าน
กระบวนการในการให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศเกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม และผู้ให้ บริ การควรเอาใจ
ใส่ ดูแล ผู้รับ บริ การอย่ างทั่วถึง ซึ่งมี ความส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72
ลาดับต่อมา คือ ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ ูรับบริ การทราบถึงคุณ ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ ผู้ให้ บริ การควรสร้ างความพร้ อมแก่
ผู้รั บ บริ ก ารก่ อ นท ากิ จ กรรม ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.67
ตามลาดับ
7. ความต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ให้ บริ การด้ าน
นันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
ผู้สู ง อายุ ให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของสถานที่
ให้ บริการด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.18 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่มรื่ น
ร่ ม เย็น แสงสว่างเพี ยงพอ มี การระบายอากาศที่ ดี หรื อมี เครื่ องปรับอากาศ มี เครื่ องเสี ยง พื น้ ที่
กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย เป็ นต้ น ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ล าดับต่อมา คือ ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของ
ผู้รับ บริ ก าร ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.53 และควรมี ก ารจัด
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 ตามลาดับ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับ ผู้สูงอายุ โดยรวมมี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า สิ่งที่ให้
ความสาคัญ มากที่ สุด คือ ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่ ม รื่ น ร่ ม เย็น แสงสว่างเพี ยงพอ มี การระบาย
อากาศที่ดี หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื น้ ที่ กว้ างขวาง สามารถทากิ จกรรมได้ อย่าง
ปลอดภัย เป็ นต้ น ซึ่งมีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ลาดับต่อมา คือ
ควรมี การจัดบริ การทางการแพทย์ และพยาบาล ในกรณี ฉุกเฉิ น ซึ่ง มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และควรมีการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ
ซึง่ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามลาดับ
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โดยการวิเคราะห์ความต้ องการนันได้
้ มาจาก 2 ส่วน คือ ผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ สู ง อายุ ท่ ี เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ และผู้ ท่ ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ แ ก่
ผู้ สู ง อายุ ใ นศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
ในการวิเคราะห์ความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สูง อายุ และผู้ที่มี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งในการจัด กิ จ กรรมนัน ทนาการให้ แก่ผ้ ูสูงอายุในศูน ย์ ส่ง เสริ ม
สุข ภาพผู้ สู ง อายุ ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory factor
analysis) เพื่ อลดขนาดขนาดเมตริ กซ์ ของตัวแปรให้ เล็กลง หรื อใช้ ห าความสัม พัน ธ์ ของข้ อมูล
โดยการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบหลั ก (Principle Component Analysis) ใช้ การหมุ น แกน
แบบวาริ แ มกซ์ (Varimax) ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดค่ า Factor loading ของปั จ จัย ว่ า จะต้ องมี ค่ า
มากกว่า 0.6 (Gliem J.A. and Gliem R.R., 2003) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ข้ อ ค าถามที่ จ ะน ามาใช้ นัน้
สามารถวัดตัวแปรได้ อย่างเหมาะสม จึงจะยอมรับได้ วา่ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง และตัวแปร
ใดที่กระจายออกจากกลุม่ หรื อไม่สามารถแปลความหมายได้ จะถูกตัดออกจากการวิเคราะห์
ทังนี
้ ผ้ ้ ูวิจยั ได้ นาส่วนประสมทางการตลาดบริ การทัง้ 7 ด้ าน ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความต้ องการกิจกรรมนันทนาการด้ านต่างๆ ของผู้รับบริ การ
ด้ านราคา (Price) หมายถึง ความต้ องการด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับ บริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สงู อายุ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง ความต้ องการด้ านโอกาสในการ
รับ บริ ก ารด้ านนัน ทนาการส าหรับ ผู้สูง อายุ ด้ านการส่ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง
ความต้ องการด้ านช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อมู ล การให้ บริ ก ารด้ านนั น ทนาการส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ด้ านบุคลากร (People) หมายถึง ความต้ องการด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับ
ด้ า นกระบวนการ (Process) หมายถึ ง ความต้ อ งการด้ า นกระบวนการในการให้ บ ริ ก ารด้ า น
นันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ และด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ความ
ต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ให้ บริ ก ารด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุซึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง ดังนี ้

121
ตาราง 4 แสดงข้ อมูลการวิเคราะห์ความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ตัววัด
กลุ่มที่ 1 การให้ บริการที่มีคุณภาพ
ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป
ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท
ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ าร่วม
ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่ มรื่ น ร่ มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี
หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่าง
ปลอดภัย
ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของผู้รับบริ การ
กลุ่มที่ 2 ความสมบูรณ์ ของการให้ บริการ
มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรม โดยใช้ สื่อประกอบเพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ ้น
ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน
ผู้ให้ บริ การควรเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
ควรมีบคุ ลากรทางแพทย์พยาบาลเป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ให้ บริ การ
ควรมีอาคารที่ลกั ษณะ รูปลักษณ์ และสีสนั สวยงาม
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสือ่ วิทยุ/โทรทัศน์
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง
และการรู้อารมณ์ ตนที่มีการดาเนินการอย่ างเป็ นระบบ
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ
การคิดอย่างมีเหตุผล
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การ
ยอมรับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น
ในสังคม
ผู้ให้ บริ การควรมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ

Factor loading
.833
.811
.788
.782
.735
.723
.707
.679

.660
.844
.821
.808
.729
.716
.610

.829
.770
.672
.643
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัววัด
กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน
กลุ่มที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ควรมีพื ้นทีก่ ว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
สถานที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกภายในสาหรับผู้รับบริ การ
สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สอื่ การสอน เครื่ องเสียง สาหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ
สถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ
กลุ่มที่ 6 ลักษณะของที่พงึ ประสงค์ ของผู้นากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถในการใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรม
กลุ่มที่ 7 กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพร่ างกายและความสุข
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถภาพร่างกาย สามารถเคลือ่ นไหวปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันได้ เป็ นอย่างดี ปราศจากความอ่อนล้ า
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสุข ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น สร้ างพลังความ
มีชีวติ ชีวาอย่างสร้ างสรรค์และดีงาม
กลุ่มที่ 8 ช่ องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
กลางแจ้ ง
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสือ่ สิง่ พิมพ์
กลุ่มที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่
สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อยและปลอดภัย
สถานที่ควรเข้ าถึงได้ สะดวก
Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Barttlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi - Square
df
P – value

Factor loading
.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 แสดงให้ เห็นว่า ค่า KMO ที่ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลในการใช้
การวิเคราะห์ องค์ประกอบปั จจัย (Factor analysis) มีค่าเท่ากับ .910 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 และ
เข้ าใกล้ 1 จึงสามารถสรุปได้ ว่า ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์นี ้มีความเหมาะสมที่จะใช้ การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบปั จ จัย ของความต้ อ งการของผู้สูง อายุที่ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารในศูน ย์ ส่ง เสริ ม สุข ภาพ
ผู้สูง อายุ และมี ค่า Bartlett's Test of Sphericity ที่ ใช้ ท ดสอบสมมติ ฐ านพบว่า มี Chi-Square
เท่ากับ 14,727.656 มี ค่านัยสาคัญ ทางสถิติเท่ากับ .000 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 ทาให้ สรุ ปได้ ว่า
ตัวแปรแต่ละตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั ดังนันสามารถจั
้
ดกลุ่มความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามา
ใช้ บริ การในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุได้ ทงหมด
ั้
9 กลุ่ม ประกอบด้ วย กลุ่มที่ 1 การบริ การที่มี
คุณภาพ กลุม่ ที่ 2 ความสมบูรณณ์ของการให้ บริ การ กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่สง่ เสริมความ
ภาคภูมิ ใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ ตนที่ มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน กลุ่มที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก
กลุ่ม ที่ 6 ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้นากิ จ กรรม กลุ่ม ที่ 7 กลุ่ม กิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม สมรรถภาพ
ร่ า งกายและความสุข กลุ่ม ที่ 8 ช่อ งทางการรับ ทราบข้ อ มูล กิ จ กรรม และกลุ่ม ที่ 9 ลัก ษณะที่
เหมาะสมของสถานที่ โดยจะนาไปสร้ างเป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ทั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ น าองค์ ป ระกอบความต้ องการของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารใน
ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนัน ทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ในศูนย์ ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ทัง้ 9 องค์ประกอบ
ข้ างต้ น ดังปรากฏในตาราง 4 มาร่างเป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
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ตาราง 5 สรุปข้ อมูลเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
แนวคิด
การตลาดบริ การ
(Service Marketing –
7Ps)
ด้ านผลิตภัณฑ์
(Product)
ความต้ องการกิจกรรม
นันทนาการด้ านต่างๆ
ของผู้สงู อายุ

ด้ านราคา (Price)
ความต้ องการด้ าน
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ ารับ
บริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สงู อายุ
ด้ านสถานที่ (Place)
ความต้ องการด้ าน
โอกาสในการรับบริ การ
ด้ านนันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ

ข้ อมูลเชิงปริ มาณจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory factor analysis)

ร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
กิจกรรมนันทนาการทีเ่ น้ นชะลอความเสือ่ ม
กิจกรรมนันทนาการที่สง่ เสริ ม
ทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การ ความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ชะลอ
คิดอย่างมีเหตุผล
ความเสือ่ มทางสมอง การรับรู้
กิจกรรมนันทนาการทีเ่ น้ นความสามารถในการ อารมณ์ตนเองที่มกี าร
รับรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การ
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
ยอมรับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ตามความเป็ นจริ ง
กิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถภาพ
กิจกรรมนันทนาการที่สง่ เสริ มความภาคภูมใิ จ ร่างกาย และความสุข
ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สังคม
กิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถภาพร่างกายให้
สามารถเคลือ่ นไหวปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้
เป็ นอย่างดี
กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสุข ความสนุกสนาน
รื่ นรมย์ สดชื่น
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์
วิธีการชาระเงิน
ผู้ห้บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่าย
รายโปรแกรม
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน
สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวางสามารถรองรับ
ความพร้ อมของสถานที่
ผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
อุปกรณ์และ
สถานที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกภายในสาหรับ สิง่ อานวยความสะดวก
ผู้รับบริ การ
สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สอื่ การสอน เครื่ อง ลักษณะที่เหมาะสมของ
เสียงสาหรับประกอบกิจกรรมเพียงพอ
สถานที่
สถานที่สะอาด เรียบร้ อย และปลอดภัย
สถานที่ควรเข้ าถึงได้ สะดวก
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ตาราง 5 (ต่อ)
แนวคิด
การตลาดบริ การ
(Service Marketing –
7Ps)
ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion)
ความต้ องการด้ าน
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
การให้ บริ การด้ าน
นันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ
ด้ านบุคลากร (People)
ความต้ องการด้ าน
บุคลากรที่ให้ บริ การด้ าน
นันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ

ข้ อมูลเชิงปริ มาณจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory factor analysis)

ร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดย ช่องทางการรับทราบข้ อมูล
ป้ายโฆษณาประสาสัมพันธ์กลางแจ้ ง
กิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดย
สือ่ สิง่ พิมพ์
ควมสมบูรณ์ของการ
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดย ให้ บริ การ
สือ่ วิทยุโทรทัศน์/
ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป
ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท
ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึง
คุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมที่ได้ จดั
ให้ บริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าร่วม
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความ
สนุกสนานในการทากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการ
สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ
ผู้ให้ บริ การควรเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริ การอย่าง
ทัว่ ถึง
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถในการ
สร้ างมนุษยสัมพันธ์
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ในกิจกรรมที่ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามรถในการใช้
จิตวิทยาในการนากิจกรรม

การบริ การทีม่ ีคณ
ุ ภาพ

ความสมบูรณ์ของการ
ให้ บริ การ
ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้นา
กิจกรรม
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ตาราง 5 (ต่อ)
แนวคิด
การตลาดบริ การ
(Service Marketing –
7Ps)
ด้ านการกระบวนการ
(Process)
ความต้ องการด้ าน
กระบวนการในการ
ให้ บริ การด้ าน
นันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ
ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical
Evidence)
ความต้ องการด้ าน
สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพของสถานที่
ให้ บริ การด้ าน
นันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ

ข้ อมูลเชิงปริ มาณจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory factor analysis)
มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทา
กิจกรรมโดยใช้ สอื่ ประกอบเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจน
ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์และ
พยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน
ผู้ให้ บริ การควรมีกระบวนการดาเนินการ
กิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่มรื่ น ร่มเย็น
แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศ
ที่ดี หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่
กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่าง
ปลอดภัย
ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกรองรับความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ
ควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ผู้ให้ บริ การ
ควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รูปลักษณ์
และสีสนั สวยงาม
ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ

ร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
ความสมบูรณ์ของการ
ให้ บริ การ

การบริ การทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
ความสมบูรณ์ของการ
ให้ บริ การ
ความพร้ อมสถานที่ อุปกรณ์
และสิง่ อานวยความสะดวก
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Product

• กลุม่ ที่ 3
• กลุม่ ที่ 7
Price

• กลุม่ ที่ 4

Place

• กลุม่ ที่ 5
• กลุม่ ที่ 9

• กลุม่ ที่ 2
Promotion

• กลุม่ ที่ 8

• กลุม่ ที่ 1
People

• กลุม่ ที่ 2
• กลุม่ ที่ 6

• กลุม่ ที่ 1
Physical
Evidence

Process

• กลุม่ ที่ 2

• กลุม่ ที่ 2
• กลุม่ ที่ 5

ภาพประกอบ 15 การจัดกลุ่มองค์ประกอบจากการวิเคราะห์ความต้ องการโปรแกรมนันทนาการ
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
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ผลการดาเนินการวิจัย ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขุภาวะทางจิตของผู้สูงอายุท่ เี ข้ ามาใช้ บริการในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยนาโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้
บริ ก ารในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในระยะที่ 1 มาร่ า งเป็ น
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่ อทดสอบโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตตามแนวคิด
การตลาดบริ การ (Service Marketing – 7Ps) ซึ่งประกอบไปด้ วย 9 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 การบริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพ คือ ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ให้ บริ การมีความสุภ าพ มีมารยาท ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ ูรับบริ การ
ทราบถึงคุณ ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้ เป็ น อย่างดี ผู้ให้ บริ ก ารควรสร้ างบรรยากาศให้ เกิ ดความสนุก สนานในการท ากิ จ กรรม
ผู้ ให้ บริ ก ารควรมี ค วามสามารถในการสอดแทรกความรู้ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ เข้ าร่ ว ม
ควรมี ส ภาพแวดล้ อม ร่ ม รื่ น ร่ ม เย็ น แสงสว่ า งเพี ย งพอ มี ก ารระบายอากาศที่ ดี หรื อ มี
เครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พืน้ ที่กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย ควรมีสิ่ง
อานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของผู้รับบริการ กลุ่มที่ 2 ความสมบูรณ์ของการให้ บริ การ
มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรม โดยใช้ สื่อประกอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ ้น
ควรมี การจัด บริ ก ารทางการแพทย์ และพยาบาลในกรณี ฉุก เฉิ น ผู้ให้ บ ริ การควรเอาใจใส่ ดูแล
ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ควรมี บุ ค ลากรทางแพทย์ พ ยาบาลเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ ให้ บริ ก าร
ควรมีอาคารที่ลกั ษณะ รู ปลักษณ์ และสีสนั สวยงาม ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การ
โดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ กลุ่มที่ 3 คือ กิจกรรมที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง
และการรู้ อารมณ์ ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ คือ กิจกรรมที่เน้ นชะลอความเสื่อมทาง
สมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล กลุ่มกิจกรรมที่เน้ นความสามารถใน
การรั บ รู้ อารมณ์ ต น การควบคุ ม อารมณ์ การยอมรั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตามความเป็ นจริ ง
กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความภาคภู มิ ใจ ตระหนัก คุณ ค่ า ในตัว เอง ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ในสัง คม
ผู้ให้ บริ การควรมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน คือ
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์ ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่ายราย
โปรแกรม ผู้ให้ บ ริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้ ผู้ให้ บ ริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดื อน
กลุ่ม ที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก คือ สถานที่ ควรมี พื น้ ที่
กว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม สถานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
สาหรับผู้รับบริ การ สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน เครื่ องเสียง สาหรับประกอบกิจกรรม
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เพียงพอ สถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ กลุม่ ที่ 6 ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ
ผู้นากิจกรรม คือ ผู้ให้ บริการควรมีความรู้ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ผู้ให้ บริการควร
มีความรู้ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริการ ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรม กลุ่ม ที่ 7 กิจกรรมที่ ส่งเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและความสุข คือ
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริมสมรรถภาพร่างกาย สามารถเคลื่อนไหวปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันได้ เป็ นอย่าง
ดี ปราศจากความอ่อนล้ า กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสุข ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น สร้ าง
พลังความมีชีวิตชีวาอย่างสร้ างสรรค์และดีงาม กลุ่มที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม คือ
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยป้ายโฆษณาประสาสัมพันธ์กลางแจ้ ง ผู้ให้ บริ การ
ควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ คือ
สถานที่ ส ะอาด เรี ย บร้ อยและปลอดภั ย สถานที่ ค วรเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก โดยผู้ วิ จัย ได้ น าเสนอ
องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิต ดังแสดงในภาพประกอบ 16
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Product (3,7)

Price (4)

Place (5,9)

Service Marketing

7P's

Promotion (2,8)

(Recreation Program)
Peple (1,2,6)

Process (2)

Physical
Evidence (1,2,5)

1. กลุม่ การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
2. กลุม่ ความสมบูรณ์ของการให้ บริการ
3. กลุ่ม กิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม ความภาคภู มิ ใจ ชะลอความเสื่ อมทางสมอง และการรู้
อารมณ์ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
4. กลุม่ วิธีการชาระเงิน
5. กลุม่ ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
6. กลุม่ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้นากิจกรรม
7. กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข
8. กลุม่ ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
9. กลุม่ ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่
ภาพประกอบ 16 องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
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จาก 9 องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ ข้างต้ น ผู้วิจัยได้ นา 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ กลุ่ม ที่ 3 กิ จกรรมที่
ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตนที่มีการดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ กลุ่ม ที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และกลุ่มที่ 8 ช่อ งทางการรับทราบ
ข้ อ มูล กิ จ กรรม มาร่ า งเป็ น โปรแกรมนัน ทนาการ โดยผู้วิจัย เลื อ กใช้ 3 องค์ ป ระกอบนี ้ ซึ่ง เป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทัน ที ในส่ว นขององค์ ป ระกอบอื่ น ๆ นัน้ ยัง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ ในปั จจุบนั เนื่องจากมีข้อจากัดหลายด้ าน เพราะเป็ นหน่วยงานของรัฐจึงทาให้ ต้อง
ดาเนินการตามแบบแผน และกระบวนการซึง่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการ
การสร้ างและพั ฒ นาโปรแกรมนั น ทนาการเพื่อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต
ของผู้ สู ง อายุ ท่ ี เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ นระยะที่ 2
การสร้ างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในระยะที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบ จานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 ในศูนย์บริการสาธารณสุข 4
ดิน แดง และครั ง้ ที่ 2 ในศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข 22 วัด ปากบ่อ ซึ่ง โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยสามารถดาเนิน การได้ เพี ยง 3 องค์ป ระกอบ
เนื่องจากข้ อจากัดของสถานประกอบการณ์ ดังนี ้
Product (3)

Recreation Program

Promotion (8)

Peple (6)

3. กลุ่ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่า ในตัว เอง ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง
และการรู้อารมณ์ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
6. กลุม่ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้นากิจกรรม
8. กลุม่ ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
ภาพประกอบ 17 แสดงองค์ประกอบทัง้ 3 กลุม่ ของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ระยะที่ 2
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จากภาพประกอบ 17 สามารถอธิ บ ายองค์ ป ระกอบทัง้ 3 ได้ คื อ องค์ ป ระกอบ 3
หมายถึง กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน
ที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ องค์ประกอบ 6 หมายถึง กลุ่มลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นา
กิ จ กรรม และองค์ ป ระกอบที่ 8 กลุ่ม ช่อ งทางการรั บ ทราบข้ อ มูล กิ จ กรรม ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย น าทัง้ 3
องค์ประกอบมาร่างเป็ นโปรแกรมนันทนาการ โดยได้ นาโปรแกรมชุดที่ 1 ไปทดลองใช้ จานวน 2
ครัง้ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง และนาโปรแกรมชุดที่ 2 ไปทดลองใช้ จานวน 2 ครัง้ ณ
ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ซึ่งโปรแกรมทัง้ 2 ชุด นัน้ ได้ สร้ างขึ น้ โดยมี วัตถุประสงค์
เดียวกัน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ครั ้ง ที่ 1 ในศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 ดิน แดง
1.1 รายละเอี ยดโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ก าหนดการด าเนิ น โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ในวันที่ 21 สิงหาคม
และ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 (โปรแกรมชุดที่ 1)
ครัง้ ที่ 1
09.00. – 09.30 น.
ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
09.30. – 09.40 น.
แนะนาตัวผู้วิจยั แก่ผ้ เู ข้ าร่วม และชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
โปรแกรมที่จดั ขึ ้น
09.40. –10.30 น.
ผู้เข้ าร่วมทาแบบวัดก่อนการทากิจกรรมแบบวัดการทางานของสมอง/
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต
10.30. – 10.45 น.
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
10.45. – 11.10 น.
เริ่มกิจกรรม “ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั ” เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและละลายพฤติกรรม
11.10. – 11.25 น.
กิ จ กรรม “ตัว ฉัน อยู่ในนี ”้ ที่ ส่ง เสริ ม ความมี คุณ ค่า ในตัว อง ตระหนัก
คุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
11.25. – 11.40 น.
กิจกรรม “พวกเดียวกัน” ที่สง่ เสริมการชะลอความเสื่อมทางสมอง
เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
11.40. – 11.55 น.
กิจกรรม “คาสัง่ พระราชา” ที่สง่ เสริมความสามารถในด้ านการรู้
อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตาม
ความเป็ นจริง
11.55. – 12.15 น.
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
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ครัง้ ที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.
09.40 – 09.55 น.
09.55 – 10.10 น.
10.10 – 10.25 น.
10.25 – 10.40 น.
10.40 – 10.55 น.

10.55 – 11.15 น.
11.15 – 12.05 น.

ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
แนะนาตัวผู้วิจยั ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
เริ่มกิจกรรม “ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั ” เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและละลายพฤติกรรม
กิ จ กรรม “ตัวฉัน อยู่ในนี ”้ ที่ ส่ง เสริ ม ความมี คุณ ค่าในตัวเอง ตระหนัก
คุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
กิ จ กรรม “พวกเดี ย วกั น ” ที่ ส่ ง เสริ ม การชะลอความเสื่ อ มทางสมอง
เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
กิ จ กรรม “ค าสั่ ง พระราชา” ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในด้ านการ
รู้ อารมณ์ ต น การควบคุม อารมณ์ การยอมรั บ สิ่ ง ต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ตาม
ความเป็ นจริง
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
ผู้เข้ าร่วมทาแบบวัดหลังการทากิจกรรม แบบวัดการทางานของสมอง/
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต
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1.2 องค์ ป ระกอบของโปรแกรมนั นทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ขภาวะทางจิ ต
ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการใน 3 องค์ประกอบ เนื่องจากสถานที่เป็ นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมี ข้อจากัดหลายอย่างและไม่สามารถดาเนินการในองค์ประกอบอื่นๆ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ส่ งเสริ ม ความมี คุ ณ ค่ า ใน
ตั วเอง ชะลอความเสื่ อมทางสมอง และการรู้ อ ารมณ์ ตน ที่มี ก ารดาเนิ น การอย่ างเป็ น
ระบบ
ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมอย่ า งเป็ นระบบ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่ ก าร
ลงทะเบียนของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชี ้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
ดาเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมที่ จดั ขึ ้น ซึ่งได้ จดั กิจกรรม
ได้ แก่ 1) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ตระหนักในคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สังคม ได้ แก่ กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้ 2) กิจกรรมที่ส่งเสริ มการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหว
พริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล ได้ แก่ กิ จกรรมพวกเดียวกัน 3) กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริง ได้ แก่ คาสัง่ ของราชา
องค์ ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้นากิจกรรม
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้ นการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นากับผู้เข้ าร่ วม และระหว่างผู้เข้ าร่ วมด้ วยกัน ใช้ การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนาน
ใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้
เลื อกกิ จ กรรมที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถเพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ รับประโยชน์ สูงสุด และได้ ใช้
จิ ตวิทยาในการนากิ จ กรรมเพื่ อให้ เข้ าถึง ผู้เข้ าร่ วมในเรื่ อ งต่างๆ เช่น การกระตุ้นในผู้เข้ าร่ วมมี
ความรู้สกึ ร่วมกับกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 8 ช่ องทางการรั บทราบข้ อมูลกิจกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น กา รป ระชาสั ม พั น ธ์ โป รแก รม โด ย การใช้ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ งที่เป็ นไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นใบปลิว แจกเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
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1.3 นาโปรแกรมไปทดลองใช้ ครัง้ ที่ 1
ผลการดาเนินการของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ มสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง มีดงั นี ้
ตาราง 6 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์ บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน
ข้ อมูลทัว่ ไป

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

27
3

90.0
10.0

60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 ปี ขึ ้นไป

21
5
4

70.0
16.7
3.3

1. เพศ

2. อายุ

จากตารางที่ 6 แสดงให้ เห็นว่า ผู้สงู อายุอายุที่เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุข ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ณ ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณาสุข 4
ดิน แดง เป็ น เพศหญิ ง 27 คน ร้ อยละ 90.0 เพศชาย 3 คน ร้ อยละ 10.0 จ าแนกเป็ น กลุ่ม อายุ
ระหว่า ง 60 – 69 ปี จ านวน 21 คน ร้ อยละ 70.0 กลุ่ ม อายุ ร ะหว่ า ง 70 – 79 ปี จ านวน 5 คน
ร้ อยละ 16.7 และกลุม่ อายุ 80 ปี ขึ ้นไป จานวน 4 คน ร้ อยละ 3.3
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน
แบบวัด
1. โดยทัว่ ไปฉันรู้สกึ พอใจตนเอง
2. บ่อยครัง้ ที่ฉนั คิดว่าตัวเองไม่มอี ะไรดีเลย (-)
3. ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกัน
4. ฉันสามารถทาอะไรได้ ดีเหมือนๆ กับคืนอื่น
5. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจมากนัก (-)
6. ฉันรู้สกึ บ่อยๆ ว่าตนเองไร้ คา่ (-)
7. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองก็มีคณ
ุ ค่าอย่างน้ อยที่สดุ ก็เท่าๆ กับคนอื่น
8. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถให้ ความนับถือตนเองได้ มากกว่านี ้ (-)
9. โดยรวมแล้ วฉันมีแนวโน้ มจะรู้สกึ ว่าตนเองล้ มเหลว (-)
10. ฉันมีความรู้สกึ ที่ดกี บั ตนเอง

ก่อนการทดลอง
SD
3.57
0.57
3.23
0.68
3.33
0.55
3.37
0.56
3.37
0.72
3.53
0.58
3.30
0.97
1.63
0.56
3.43
0.63
3.53
0.57

หลังการทดลอง
SD
3.70
0.47
3.87
0.43
3.40
0.56
3.43
0.50
3.43
0.57
3.60
0.50
3.37
0.62
1.73
0.69
3.47
0.57
3.67
0.48

จากตาราง 7 แสดงให้ เห็ น ว่า ก่ อ นการทดลอง ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
โดยทัว่ ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ลาดับ
ต่อมา คือ ฉันรู้สกึ บ่อยๆ ว่าตนเองไร้ คา่ (-) และฉันมีความรู้สึกที่ดีกบั ตนเอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.53
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และโดยรวมแล้ วฉันมีแนวโน้ มจะรู้สึกว่าตนเองล้ มเหลว (-) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ข้ อ
คาถามที่มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ บ่อยครัง้ ที่ฉันคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลย (-) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.43 ล าดับ ต่อ มา คื อ โดยทั่วไปฉั น รู้ สึก พอใจตนเอง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และฉันมี ความรู้ สึกที่ ดีกับ ตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ตามลาดับ

137
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน
แบบวัดการทางานของสมอง
1. Orientation
2. Registration
3. Attention
4. Calculation
5. Language
6. Recall

ก่อนการทดลอง
SD
5.23
1.04
2.87
0.43
4.10
1.30
1.10
0.86
7.90
1.79
0.53
0.68

หลังการทดลอง
SD
5.77
0.43
2.93
0.25
4.83
0.53
1.73
0.74
9.10
1.03
1.23
1.04

จากตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้ อคาถามด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้ าน Language มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 7.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 ล าดับต่อมาด้ าน
Orientation มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 5.23 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.04 และด้ า น Attention
มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.10 ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.30 ตามล าดับ และหลัง การทดลอง
ด้ า น Language มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.10 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 1.03 ล าดับ ต่ อ มา
ด้ าน Orientation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และด้ าน Attention
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จานวน 30 คน
ข้ อคาถาม
1. ข้ าพเจ้ ามีความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องแตกต่างจากคนอื่น
ข้ าพเจ้ าก็ไม่จาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงตนเองเพื่อให้ เหมือนคนอื่น
2. ข้ าพเจ้ าทาบุญหรื อทาดีในแบบที่ข้าพเจ้ าคิดว่ามีเหตุผล
มากกว่าที่จะทาตามกระแสสังคม
3. หากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่
เหมาะ หรื อไม่ควรทา ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิง่
นันๆ
้
4. ในยามเจ็บป่ วยหรื อต้ องการความช่วยเหลือ ข้ าพเจ้ ามีวิธีที่จะ
เรี ยกร้ องหรื อขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้ างได้
5. ข้ าพเจ้ าตรวจตรา ดูแลของใช้ เครื่ องใช้ ตา่ งๆ ในบ้ านให้ อยูใ่ น
สภาพที่เรี ยบร้ อย เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อการใช้ งาน
6. แม้ จะอยูใ่ นวัยสูงอายุ แต่ข้าพเจ้ าก็พบว่าในแต่ละวันที่ผา่ นไป
นันข้
้ าพเจ้ าได้ เรียนรู้ ได้ พบเห็นสิง่ ดีๆ และพบเห็นสิง่ แปลกใหม่
เรื่ อยๆ
7. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิง่ ดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กบั ตนเอง
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันตนเองจากความเจ็บป่ วย
เป็ นต้ น
8. ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมโครงการดูแลสุขภาพ หรื อโครงการพัฒนาจิต
หรื อการอบรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ ้น
9. ข้ าพเจ้ า ลด ละ เลิก นิสยั เคยชินบางอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์
หรื อไร้ สาระ เช่น การสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ฯลฯ
10. ข้ าพเจ้ าและสมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีความใกล้ ชิด
ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกันและเข้ าใจกัน
11. ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญต่อสมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้ เวลาแห่งความสุขร่วมกันให้ มากที่สดุ เช่น กินข้ าว ไป
ทาบุญ ทากิจกรรมในบ้ านร่วมกัน
12. ข้ าพเจ้ าแสดงน ้าใจต่อเพื่อนบ้ าน หรื อบุคคลที่ข้าพเจ้ าคุ้นเคย
โดยการทักทาย ไต่ถาม แบ่งปั นอาหารหรื อสิง่ ของ หรื อปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามีความทุกข์หรื อประสบปั ญหาต่าง

ก่อนการทดลอง
SD
3.57
0.82

หลังการทดลอง
SD
3.90
0.71

3.33

0.88

3.73

0.94

3.67

0.84

4.10

0.61

3.50

0.94

3.90

0.92

3.77

0.90

3.97

0.77

3.73

0.58

3.90

0.55

3.80

0.85

4.13

0.68

3.47

0.82

3.90

0.66

3.67

0.88

4.00

0.70

3.63

1.10

4.03

0.89

3.47

0.78

3.83

0.70

3.47

1.00

3.93

0.74
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
13. ข้ าพเจ้ ามีสงิ่ ยึดเหนี่ยวประจาใจ เช่น ศาสนา คาสอนของ
ศาสดา
14. ข้ าพเจ้ าดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ แข็งแรงเพื่อให้
สามารถนาพาตนเองไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้
15. แม้ จะเกษี ยณจากงานหรื อไม่ได้ ประกอบอาชีพแล้ วแต่ข้าพเจ้ า
ก็ทากิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามโอกาส/
16. แม้ ข้าพเจ้ าเคยทาผิดพลาดบ้ างในอดีต แต่ข้าพเจ้ าก็ได้ นา
ข้ อผิดพลาดเหล่านันมาคิ
้
ดเป็ นบทเรี ยนอันมีคา่ ของชีวติ
17. ข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าภาคภูมิใจและสามารถเล่า
ให้ ลกู หลานฟั งเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาได้ ตอ่ ไป
18. ข้ าพเจ้ าอยูก่ บั ความจริงที่ข้าพเจ้ าเป็ น ไม่อยูก่ บั ความฝัน หรื อ
ความหวังอันเลือ่ นลอย เช่น การถูกหวยการถูกล็อตเตอรี่

ก่อนการทดลอง
SD
3.50
1.00

หลังการทดลอง
SD
3.73
0.90

3.47

1.11

3.77

1.01

3.47

0.94

4.03

0.67

3.40

1.07

3.77

0.97

3.03

1.07

3.70

0.92

3.57

1.04

3.70

1.06

จากตาราง 9 แสดงให้ เห็ น ว่า ก่ อ นการทดลอง ข้ อ ค าถามที่ มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล หรื อสิ่งดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กับตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85 ลาดับต่อมา คือ ข้ าพเจ้ าตรวจตรา ดูแลของใช้ เครื่ องใช้ ตา่ งๆ ในบ้ านให้ อยู่
ในสภาพที่เรี ยบร้ อย เพื่ อไม่ ให้ เป็ นอันตรายต่อการใช้ งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 และแม้ จ ะอยู่ในวัยสูง อายุ แต่ข้าพเจ้ าก็ พ บว่าในแต่ล ะวัน ที่ ผ่านไปนัน้
ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ ได้ พ บเห็นสิ่งดีๆ และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่เรื่ อยๆ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ข้ อคาถามที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิ่งดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กบั ตนเอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 ลาดับต่อมา คือ หากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่า
ไม่เหมาะ หรื อไม่ควรทา ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิ่งนันๆ
้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และข้ าพเจ้ าและสมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีความ
ใกล้ ชิด ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกันและเข้ าใจกัน และแม้ จะเกษี ยณจากงานหรื อไม่ได้ ประกอบอาชี พ
แล้ วแต่ข้าพเจ้ าก็ ทากิจกรรมเพื่ อสังคม/กิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามโอกาสมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 และ 0.67 ตามลาดับ
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ครั ้ง ที่ 2 ในศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 22 วั ด ปากบ่ อ
1.1 รายละเอี ยดโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ก าหนดการด าเนิ น โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ในวันที่ 20
สิงหาคม และ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (โปรแกรมชุดที่ 2)
ครัง้ ที่ 1
09.00 – 09.30 น.
ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.
แนะนาตัวผู้วิจยั แก่ผ้ เู ข้ าร่วม และชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
โปรแกรมที่จดั ขึ ้น
09.40 – 10.30 น.
ผู้เข้ าร่ วมทาแบบวัดก่อนการทากิ จกรรม แบบวัดการทางานของสมอง
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต
10.30 – 10.45 น.
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.10 น.
เริ่ ม กิ จ กรรม “สติ แ ห่ ง ปั ญ ญา” เพื่ อ สร้ างความคุ้ นเคยและละลาย
พฤติกรรม
11.10 – 11.25 น.
กิ จ กรรม “เอาใจเราไปใส่ ใจเขา” ที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่ า ในตัว เอง
ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
11.25 – 11.40 น.
กิจกรรม “อักษรซ่อนเงื่อน” ที่สง่ เสริมการชะลอความเสื่อมทางสมอง
เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
11.40 – 11.55 น.
กิ จ กรรม “สปอง” ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ต น
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง
11.55 – 12.10 น.
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
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ครัง้ ที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.
09.40 – 09.55 น.
09.55 – 10.10 น.
10.10 – 10.25 น.
10.25 – 10.40 น.
10.40 – 10.55 น.
10.55 – 11.15 น.
11.15 – 12.05 น.

ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
แนะนาตัวผู้วิจยั ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
เริ่ ม กิ จ กรรม “สติ แ ห่ ง ปั ญ ญา” เพื่ อ สร้ างความคุ้ นเคยและละลาย
พฤติกรรม
กิ จ กรรม “เอาใจเราไปใส่ ใจเขา” ที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่ า ในตัว เอง
ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
กิ จ กรรม “อักษรซ่อนเงื่ อน” ที่ ส่ง เสริ ม การชะลอความเสื่ อมทางสมอง
เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
กิ จ กรรม “สปอง” ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ต น
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
ผู้เข้ าร่วมทาแบบวัดหลังการทากิจกรรม แบบวัดการทางานของสมอง/
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต
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1.2 องค์ ป ระกอบของโปรแกรมนั นทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ขภาวะทางจิ ต
ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่ อ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการใน 3 องค์ประกอบ เนื่องจากสถานที่เป็ นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมี ข้อจากัดหลายอย่างและไม่สามารถดาเนินการในองค์ประกอบอื่นๆ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ส่ งเสริ ม ความมี คุ ณ ค่ า ใน
ตั วเอง ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง และการรู้ อ ารมณ์ ตน ที่มี ก ารดาเนิ น การอย่ างเป็ น
ระบบ
ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมอย่ า งเป็ นระบบ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่ ก าร
ลงทะเบียนของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชี ้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
ดาเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมที่จดั ขึ ้น ซึ่งได้ จดั กิจกรรม
ได้ แก่ 1) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ตระหนักในคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สังคม ได้ แก่ เอาใจเราไปใส่ใจเขา 2) กิจกรรมที่ส่งเสริ มการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหว
พริ บ ความจ า การมี ส ติ การคิ ด อย่ า งมี เหตุผ ล ได้ แ ก่ อัก ษรซ่ อ นเงื่ อ น 3) กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริง ได้ แก่ สปอง
องค์ ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้นากิจกรรม
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้ นการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นากับผู้เข้ าร่ วม และระหว่างผู้เข้ าร่ วมด้ วยกัน ใช้ การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนาน
ใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้
เลื อกกิ จ กรรมที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถเพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ รับประโยชน์ สูงสุด และได้ ใช้
จิ ตวิทยาในการนากิ จ กรรมเพื่ อให้ เข้ าถึง ผู้เข้ าร่ วมในเรื่ อ งต่างๆ เช่น การกระตุ้นในผู้เข้ าร่ วมมี
ความรู้สกึ ร่วมกับกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 8 ช่ องทางการรั บทราบข้ อมูลกิจกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การป ระชาสั ม พั น ธ์ โป รแก รม โด ย การใช้ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ งที่เป็ นไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นใบปลิว แจกเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
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1.3 นาโปรแกรมไปทดลองใช้ ครัง้ ที่ 2
ผลการดาเนินการของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ มสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ มีดงั นี ้
ตาราง 10 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน
ข้ อมูลทัว่ ไป

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

24
6

80.0
20.0

60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 ปี ขึ ้นไป

12
15
3

40.0
50.0
10.0

1. เพศ

2. อายุ

จากตารางที่ 10 แสดงให้ เห็ น ว่า ผู้สู ง อายุ อ ายุที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของผู้ สู ง อายุ ใ นศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ณ ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณาสุข 22 วัด ปากบ่ อ เป็ นเพศหญิ ง 24 คน ร้ อยละ 80.0 เพศชาย 6 คน ร้ อยละ 20.0
จาแนกเป็ นกลุ่มอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จานวน 12 คน ร้ อยละ 40.0 กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี
จานวน 15 คน ร้ อยละ 50.0 และกลุม่ อายุ 80 ปี ขึ ้นไป จานวน 3 คน ร้ อยละ 10.0
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
1. โดยทัว่ ไปฉันรู้สกึ พอใจตนเอง
2. บ่อยครัง้ ที่ฉนั คิดว่าตัวเองไม่มอี ะไรดีเลย (-)
3. ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกัน
4. ฉันสามารถทาอะไรได้ ดีเหมือนๆ กับคืนอื่น
5. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจมากนัก (-)
6. ฉันรู้สกึ บ่อยๆ ว่าตนเองไร้ คา่ (-)
7. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองก็มีคณ
ุ ค่าอย่างน้ อยที่สดุ ก็เท่าๆ กับคนอื่น
8. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถให้ ความนับถือตนเองได้ มากกว่านี ้ (-)
9. โดยรวมแล้ วฉันมีแนวโน้ มจะรู้สกึ ว่าตนเองล้ มเหลว (-)
10. ฉันมีความรู้สกึ ที่ดกี บั ตนเอง

ก่อนการทดลอง
SD
3.60
0.50
2.93
0.83
3.30
0.70
3.33
0.66
2.80
0.85
3.23
0.86
3.37
0.49
1.63
0.56
3.10
0.76
3.53
0.51

หลังการทดลอง
SD
4.00
0.00
3.47
0.51
3.37
0.85
3.50
0.50
3.13
0.73
3.70
0.54
3.40
0.50
1.67
0.71
3.67
0.61
3.90
0.31

จากตาราง 11 แสดงให้ เห็ น ว่า ก่ อ นการทดลอง ข้ อ ค าถามที่ มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
โดยทั่ว ไปฉั น รู้ สึ ก พอใจตนเอง มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.60 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.50
ลาดับ ต่อมา คื อ ฉัน มี ความรู้ สึก ที่ ดี กับ ตนเอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 และฉันรู้ สึกว่าตนเองก็มี คุณ ค่าอย่างน้ อยที่ สุดก็เท่าๆ กับคนอื่น มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลี่ย
มากที่สดุ คือ โดยทัว่ ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.00 ลาดับต่อมา คือ ฉันมีความรู้สึกที่ดีกบั ตนเอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.31 และฉันรู้ สึกบ่อยๆ ว่าตนเองไร้ คา่ (-) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน
แบบวัดการทางานของสมอง
1. Orientation
2. Registration
3. Attention
4. Calculation
5. Language
6. Recall

ก่อนการทดลอง
SD
5.57
0.68
2.97
0.18
4.67
0.88
1.27
0.64
9.00
0.98
0.70
0.95

หลังการทดลอง
SD
5.97
0.18
3.00
0.00
4.93
0.37
2.03
0.67
9.87
0.43
1.70
0.79

จากตาราง 12 แสดงให้ เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้ อคาถามด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้ าน Language มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 9.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 ล าดับต่อมาด้ าน
Orientation มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 5.57 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.68 และด้ า น Attention
มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.67 ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.88 ตามล าดับ และหลัง การทดลอง
ด้ า น Language มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.87 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.43 ล าดับ ต่ อ มา
ด้ าน Orientation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 และด้ าน Attention
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ จานวน 30 คน
ข้ อคาถาม
1. ข้ าพเจ้ ามีความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องแตกต่างจากคนอื่น
ข้ าพเจ้ าก็ไม่จาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงตนเองเพื่อให้ เหมือนคนอื่น
2. ข้ าพเจ้ าทาบุญหรื อทาดีในแบบที่ข้าพเจ้ าคิดว่ามีเหตุผล
มากกว่าที่จะทาตามกระแสสังคม
3. หากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่
เหมาะ หรื อไม่ควรทา ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิง่
นันๆ
้
4. ในยามเจ็บป่ วยหรื อต้ องการความช่วยเหลือ ข้ าพเจ้ ามีวิธีที่จะ
เรี ยกร้ องหรื อขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้ างได้
5. ข้ าพเจ้ าตรวจตรา ดูแลของใช้ เครื่ องใช้ ตา่ งๆในบ้ านให้ อยูใ่ น
สภาพที่เรี ยบร้ อย เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อการใช้ งาน
6. แม้ จะอยูใ่ นวัยสูงอายุ แต่ข้าพเจ้ าก็พบว่าในแต่ละวันที่ผา่ นไป
นันจ้
้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ ได้ พบเห็นสิง่ ดีๆ และพบเห็นสิง่ แปลกใหม่
เรื่ อยๆ
7. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิง่ ดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กบั ตนเอง
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันตนเองจากความเจ็บป่ วย
เป็ นต้ น
8. ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมโครงการดูแลสุขภาพ หรื อโครงการพัฒนาจิต
หรื อการอบรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ ้น
9. ข้ าพเจ้ า ลด ละ เลิก นิสยั เคยชินบางอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์
หรื อไร้ สาระ เช่น การสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ฯลฯ
10. ข้ าพเจ้ าและสมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีความใกล้ ชิด
ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกันและเข้ าใจกัน
11. ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญต่อสมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้ เวลาแห่งความสุขร่วมกันให้ มากที่สดุ เช่น กินข้ าว ไป
ทาบุญ ทากิจกรรมในบ้ านร่วมกัน
12. ข้ าพเจ้ าแสดงน ้าใจต่อเพื่อนบ้ าน หรื อบุคคลที่ข้าพเจ้ าคุ้นเคย
โดยการทักทาย ไต่ถาม แบ่งปั นอาหารหรื อสิง่ ของ หรื อปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามีความทุกข์หรื อประสบปั ญหาต่าง

ก่อนการทดลอง
SD
3.00
0.63

หลังการทดลอง
SD
4.03
0.77

3.54

0.86

4.30

0.65

3.38

0.90

4.20

0.66

3.70

0.65

4.23

0.57

3.27

0.83

4.23

0.77

3.33

0.80

4.17

0.75

3.80

0.80

4.30

0.60

3.07

0.83

4.23

0.73

3.60

0.72

4.37

0.56

3.30

0.92

4.30

0.65

3.47

0.82

4.13

0.73

3.20

0.71

4.07

0.69
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
13. ข้ าพเจ้ ามีสงิ่ ยึดเหนี่ยวประจาใจ เช่น ศาสนา คาสอนของ
ศาสดา
14. ข้ าพเจ้ าดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ แข็งแรงเพื่อให้
สามารถนาพาตนเองไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้
15. แม้ จะเกษี ยณจากงานหรื อไม่ได้ ประกอบอาชีพแล้ วแต่ข้าพเจ้ า
ก็ทากิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามโอกาส/
16. แม้ ข้าพเจ้ าเคยทาผิดพลาดบ้ างในอดีต แต่ข้าพเจ้ าก็ได้ นา
ข้ อผิดพลาดเหล่านันมาคิ
้
ดเป็ นบทเรี ยนอันมีคา่ ของชีวติ
17. ข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าภาคภูมิใจและสามารถเล่า
ให้ ลกู หลานฟั งเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาได้ ตอ่ ไป
18. ข้ าพเจ้ าอยูก่ บั ความจริงที่ข้าพเจ้ าเป็ น ไม่อยูก่ บั ความฝัน หรื อ
ความหวังอันเลือ่ นลอย เช่น การถูกหวยการถูกล็อตเตอรี่

ก่อนการทดลอง
SD
3.10
0.66

หลังการทดลอง
SD
3.93
0.83

3.20

0.66

4.10

0.85

3.27

0.87

4.13

0.77

3.30

0.75

3.90

0.80

3.60

0.89

4.53

0.57

3.30

0.70

4.00

0.70

จากตาราง 13 แสดงให้ เห็ น ว่า ก่อ นการทดลอง ข้ อค าถามที่ มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล หรื อสิ่งดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กับตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80 ลาดับต่อมา คือ ในยามเจ็บป่ วยหรื อต้ องการความช่วยเหลือ ข้ าพเจ้ ามีวิธีที่
จะเรี ยกร้ องหรื อ ขอความช่วยเหลื อ จากผู้ค นรอบข้ างได้ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 และข้ าพเจ้ า ลด ละ เลิก นิสัยเคยชินบางอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์ หรื อไร้
สาระและข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าภาคภูมิใจและสามารถเล่าให้ ลกู หลานฟั งเพื่อเป็ นแรง
บันดาลใจแก่พ วกเขาได้ ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และ
0.89 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ ข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่
ข้ าพเจ้ าภาคภูมิ ใจและสามารถเล่าให้ ลูกหลานฟั งเพื่ อเป็ นแรงบันดาลใจแก่ พ วกเขาได้ ต่อ ไป
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ลาดับต่อมา คือ ข้ าพเจ้ า ลด ละ เลิก
นิ สัย เคยชิ น บางอย่ า งที่ ไ ม่ เกิ ด ประโยชน์ หรื อ ไร้ สาระ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 และข้ าพเจ้ าทาบุญหรื อทาดีในแบบที่ข้าพเจ้ าคิดว่ามีเหตุผลมากกว่าที่จะ
ทาตามกระแสสังคม ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิ่งดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กับตนเอง และข้ าพเจ้ าและ
สมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ ามี ความใกล้ ชิ ด ยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสต่อกันและเข้ าใจกัน มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 0.60 และ 0.65 ตามลาดับ
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การหาคุ ณภาพของโปรแกรมนั น ทนาการเพื่อ เสริ ม สร้ งสุ ข ภาวะทางจิ ตของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ จากการทดลองใช้ ทั ง้ 2 ครั ้ง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองโปรแกรม ครัง้ ที่ 1 ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง
และครัง้ ที่ 2 ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ซึ่งหาความแตกต่างระหว่างกันโดยสรุ ป
ดังนี ้
ตาราง 14 แสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนพัฒนาการของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
แบบวัดการทางานของสมอง และแบบวัดสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวมของศูนย์บริการสาธารณสุข
4 ดินแดง และศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
แบบวัด

1. แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
2. แบบวัดการทางานของสมอง
3. แบบวัดสุขภาวะทางจิต

n

4 ดินแดง
22 วัดปากบ่อ
4 ดินแดง
22 วัดปากบ่อ
4 ดินแดง
22 วัดปากบ่อ

30
30
30
30
30
30

คะแนน คะแนน
ก่อน
หลัง
32.3
30.6
22.0
24.3
63.5
60.3

33.5
33.4
25.7
27.4
70.0
75.2

คะแนน
ความ
ต่าง
1.2
2.8
3.7
3.1
6.5
14.8

คะแนน
เพิ่ม
สัมพัทธ์
15.58
29.79
46.25
54.39
24.53
49.83

จากตาราง 14 แสดงให้ เห็ น ความแตกต่างระหว่างคะแนนพัฒ นาการของผู้เข้ าร่ ว ม
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ในศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 3 กิ จกรรมที่ส่งเสริ มความมีคุณค่าในตัวเอง ชะลอความเสื่อมทางสมอง
และการรู้ อารมณ์ ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ กลุ่มที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นา
กิจกรรม และกลุ่มที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม โดยพบว่า ศูนย์บริ การสาธารณสุขทัง้
2 แห่ง มี คะแนนพัฒ นาการของแบบวัดความมี คุณ ค่าในตัวเอง แบบวัด การทางานของสมอง
แบบวัดสุขภาวะทางจิตที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่วมโปรแกรม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ดาเนินการปรับปรุง
โดยการนาชุดโปรแกรมทัง้ 2 ชุด มาร่ วมกัน เพื่อนาไปใช้ จริ งในการหาประสิทธิผลของโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุในระยะที่ 3
ต่อไป
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ผลการดาเนินการวิจัย ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลของโปรแกรนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้วิจยั นาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุที่ได้ พฒ
ั นามาจากระยะที่ 2 ของการวิจยั มาหาประสิทธิผลด้ วยการนาไปใช้ จริ ง
ซึง่ โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เป็ นไปตามแนวคิดการตลาดบริ การ (Service Marketing – 7P’s) โดยในระยะที่ 3 ของการวิจยั นี ้
สามารถท าได้ จริ ง เพี ย ง 3 ด้ า น คื อ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) และด้ านบุ ค ลากร (People) ซึ่ ง จ าแนกได้ เป็ น 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ กลุ่ ม ที่ 3
กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตน ที่
มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ กลุ่มที่ 6 ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และกลุ่มที่ 8
ช่องทางการรับทราบข้ อมูล ดังแสดงในภาพประกอบ 18

Product (3)

Recreation Program

Promotion (8)

Peple (6)

3. กลุ่ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่า ในตัว เอง ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง
และการรู้อารมณ์ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
6. กลุม่ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้นากิจกรรม
8. กลุม่ ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
ภาพประกอบ 18 องค์ประกอบของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ระยะที่ 3
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จากภาพประกอบ 18 สามารถอธิบายองค์ประกอบทัง้ 3 ได้ คือ องค์ประกอบ 3 หมายถึง
กลุม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้อารมณ์ตนที่มี
การด าเนิ น การอย่างเป็ น ระบบ องค์ ป ระกอบ 6 หมายถึ ง กลุ่ม ลักษณะที่ พึง ประสงค์ ของผู้น า
กิ จ กรรม และองค์ ป ระกอบที่ 8 กลุ่ม ช่อ งทางการรั บ ทราบข้ อ มูล กิ จ กรรม ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย น าทัง้ 3
องค์ประกอบมาร่างเป็ นโปรแกรมนันทนาการ โดยได้ นาโปรแกรมชุดที่ 1 ซึ่งจัดให้ แก่ ศูนย์บริ การ
สาธารณสุข 4 ดินแดง และนาโปรแกรมชุดที่ 2 ซึ่งจัดให้ แก่ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
มารวมกันเป็ น 1 โปรแกรม เนื่องจากทัง้ 2 ชุดโปรแกรมนี ้ สามาถช่วยเสริ มสร้ างความมีคณ
ุ ค่าใน
ตัวเอง เสริ มสร้ างการทางานของสมอง และเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตให้ แก่ของผู้สงู อายุได้ โดยจะ
เห็ น ได้ จากคะแนนพัฒ นาการที่ เพิ่ ม ขึ น้ ภายหลัง จากการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
การทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะ
ทางจิ ต ของผู้ สู งอายุ ใ นศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สูงอายุ ในระยะที่ 3
สาหรับการทดสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะ
ทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ผู้วิ จัย ได้ น าผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล จาก
ระยะที่ 2 มาใช้ เพื่ อหาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ภ าวะ
ทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โดยการนาไปใช้ จริงซึง่ ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ดังแสดงในภาพประกอบ 19

Product

Recreation Program

Promotion

Peple

3. กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ตน
ที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
8. กลุม่ ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม

6. กลุม่ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้นากิจกรรม

ภาพประกอบ 19 แสดงองค์ประกอบทัง้ 3 กลุม่ ของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ระยะที่ 3
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รายละเอียดโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ก าหนดการด าเนิ น โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ในวันที่ 6
13 20 และ 27 กันยายน พ.ศ.2562 (โปรแกรมชุดที่ 1 และโปรแกรมชุดที่ 2)
ครัง้ ที่ 1 และ 3 (โปรแกรมชุดที่ 1)
09.00 – 09.30 น.
ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.
แนะนาตัวผู้วิจยั แก่ผ้ เู ข้ าร่วม และชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
โปรแกรมที่จดั ขึ ้น
09.40 – 10.30 น.
ผู้เข้ าร่ วมทาแบบวัดก่อนการทากิจกรรม แบบวัดการทางานของสมอง/
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต
10.30 – 10.45 น.
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.10 น.
เริ่ ม กิ จ กรรม “สติ แ ห่ ง ปั ญ ญา” เพื่ อ สร้ างความคุ้ นเคยและละลาย
พฤติกรรม
11.10 – 11.25 น.
กิ จ กรรม “เอาใจเราไปใส่ ใจเขา” ที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่ า ในตัว เอง
ตระหนักคุณค่าในตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
11.25 – 11.40 น.
กิจกรรม “อักษรซ่อนเงื่อน” ที่สง่ เสริมการชะลอความเสื่อมทางสมอง
เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
11.40 – 11.55 น.
กิ จ กรรม “สปอง” ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ต น
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง
11.55 – 12.10 น.
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
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ครัง้ ที่ 2 และ 4 (โปรแกรมชุดที่ 2)
09.00 – 09.30 น.
ผู้เข้ าร่วมลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.
แนะนาตัวผู้วิจยั ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
09.40 – 09.55 น.
เริ่มกิจกรรม “ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั ” เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและละลายพฤติกรรม
09.55 – 10.10 น.
กิ จ กรรม “ตัวฉัน อยู่ในนี ”้ ที่ ส่ง เสริ ม ความมี คุณ ค่าในตัวเอง ตระหนัก
คุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
10.10 – 10.25 น.
พักเบรค รับประทานอาหารว่าง
10.25 – 10.40 น.
กิจกรรม “พวกเดียวกัน ” ที่ส่งเสริ มการชะลอความเสื่อมทางสมองเพิ่ม
ไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
10.40 – 10.55 น.
กิ จ กรรม “ค าสั่ ง พระราชา” ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในด้ านการรู้
อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริง
10.55 – 11.20 น.
ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมสรุปประโยชน์และคุณค่าที่ได้ จากทัง้ 4 กิจกรรม
11.20 – 12.10 น.
ผู้เข้ าร่ วมทาแบบวัดหลังการทากิจกรรม แบบวัดการทางานของสมอง/
แบบวัดความมีคุณ ค่าในตัวเอง/แบบวัดสุขภาวะทางจิต /แบบวัดความ
คาดหวังและความพึงพอใจ
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องค์ ป ระกอบของโปรแกรมนั นทนาการเพื่อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทศิ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการใน 3 องค์ประกอบ เนื่องจากสถานที่เป็ นสถานประกอบการณ์
ของรัฐบาล จึงมี ข้อจากัดหลายอย่างและไม่สามารถดาเนินการในองค์ประกอบอื่นๆ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ส่ งเสริ ม ความมี คุ ณ ค่ า ใน
ตั วเอง ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง และการรู้ อ ารมณ์ ตน ที่มี ก ารดาเนิ น การอย่ างเป็ น
ระบบ
ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมอย่ า งเป็ นระบบ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่ ก าร
ลงทะเบียนของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการชี ้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
ดาเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรมในโปรแกรมที่จดั ขึ ้น ซึ่งได้ จดั กิจกรรม
ได้ แก่ 1) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ตระหนักในคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สังคม ได้ แก่ กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้ และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา 2) กิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
ชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล ได้ แก่ กิจกรรม
พวกเดียวกัน และกิจกรรมอักษรซ่อนเงื่อน 3) กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์
ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง ได้ แก่ คาสัง่ ของราชา และ
กิจกรรมสปอง
องค์ ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้นากิจกรรม
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้ นการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นากับผู้เข้ าร่ วม และระหว่างผู้เข้ าร่ วมด้ วยกัน ใช้ การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนาน
ใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้
เลื อกกิ จ กรรมที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถเพื่ อให้ ผู้เข้ าร่ วมได้ รับประโยชน์ สูงสุด และได้ ใช้
จิ ตวิทยาในการนากิ จ กรรมเพื่ อให้ เข้ าถึง ผู้เข้ าร่ วมในเรื่ อ งต่างๆ เช่น การกระตุ้นในผู้เข้ าร่ วมมี
ความรู้สกึ ร่วมกับกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 8 ช่ องทางการรั บทราบข้ อมูลกิจกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การป ระชาสั ม พั น ธ์ โป รแก รม โด ย การใช้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ งที่เป็ นไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นใบปลิว แจกเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลในการจั ดโปรแกรมนั นทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุ ขภาวะ
ทางจิตของผู้ สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุ ณ ศู นย์ บริ การสาธารณสุข 48 นาค
วัชระอุทศิ
ผลการดาเนินการของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ มสุขภาวะทางจิต
ของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ มีดงั นี ้
ตาราง 15 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
จานวน 30 คน
ข้ อมูลทัว่ ไป

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

25
5

83.3
16.7

60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 ปี ขึ ้นไป

10
17
3

33.3
56.7
10.0

1. เพศ

2. อายุ

จากตารางที่ 15 แสดงให้ เห็นว่า ผู้สงู อายุที่เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุข
ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้ สูง อายุ ณ ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณาสุข 48
นาควัชระอุทิศ เป็ นเพศหญิ ง 25 คน ร้ อยละ 83.3 เพศชาย 5 คน ร้ อยละ 16.7 จาแนกเป็ นกลุ่ม
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี จานวน 10 คน ร้ อยละ 33.3 กลุ่มอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จานวน 17 คน
ร้ อยละ 56.7 และกลุม่ อายุ 80 ปี ขึ ้นไป จานวน 10 คน ร้ อยละ 10.0
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
1. โดยทัว่ ไปฉันรู้สกึ พอใจตนเอง
2. บ่อยครัง้ ที่ฉนั คิดว่าตัวเองไม่มอี ะไรดีเลย
3. ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองก็มีอะไรดีๆ เหมือนกัน
4. ฉันสามารถทาอะไรได้ ดีเหมือนๆ กับคืนอื่น
5. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจมากนัก
6. ฉันรู้สกึ บ่อยๆ ว่าตนเองไร้ คา่
7. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองก็มีคณ
ุ ค่าอย่างน้ อยที่สดุ ก็เท่าๆ กับคนอื่น
8. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถให้ ความนับถือตนเองได้ มากกว่านี ้
9. โดยรวมแล้ วฉันมีแนวโน้ มจะรู้สกึ ว่าตนเองล้ มเหลว
10. ฉันมีความรู้สกึ ที่ดกี บั ตนเอง

ก่อนการทดลอง
SD
3.33
0.60
2.90
0.55
3.13
0.57
3.17
0.46
3.03
0.67
3.03
0.77
3.27
0.45
2.00
0.64
3.00
0.87
3.43
0.50

หลังการทดลอง
SD
3.97
0.18
3.27
0.58
3.67
0.48
3.63
0.49
3.33
0.48
3.57
0.57
3.07
0.45
2.07
0.25
3.83
0.38
3.70
0.47

จากตาราง 16 แสดงให้ เห็ น ว่า ก่ อ นการทดลอง ข้ อ ค าถามที่ มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
ฉั น มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี กั บ ตนเอง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.43 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.50
ลาดับต่อมา คือ โดยทั่วไปฉันรู้ สึกพอใจตนเอง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 และฉันรู้ สึกว่าตนเองก็มี คุณ ค่าอย่างน้ อยที่ สุดก็เท่าๆ กับคนอื่น มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลี่ย
มากที่สดุ คือ โดยทัว่ ไปฉันรู้สึกพอใจตนเอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.18 ลาดับต่อมา คือ โดยรวมแล้ วฉันมีแนวโน้ มจะรู้ สึกว่าตนเองล้ มเหลว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และฉัน มี ค วามรู้ สึกที่ ดีกับ ตนเอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยภาพรวม ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
1. ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

N
30
30

30.3
33.9

SD
3.74
1.94

t

p-value

6.744*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 17 แสดงให้ เห็นว่า ผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดความมีคุณ ค่าในตัวเอง โดย
ภาพรวม ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของสมอง โดยจาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
แบบวัดการทางานของสมอง
1. Orientation
2. Registration
3. Attention
4. Calculation
5. Language
6. Recall

ก่อนการทดลอง
SD
5.73
0.58
2.97
0.18
3.83
1.02
1.73
1.68
9.13
1.71
0.57
0.57

หลังการทดลอง
SD
5.80
0.40
2.97
0.18
4.60
0.68
1.93
0.58
9.80
0.40
1.83
0.79

จากตาราง 18 แสดงให้ เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้ อคาถามด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้ า น Language มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.13 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 1.71 ล าดับ ต่ อ มา
ด้ าน Orientation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และด้ าน Attention
มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.83 ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.02 ตามล าดับ และหลัง การทดลอง
ด้ า น Language มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.80 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.40 ล าดับ ต่ อ มา
ด้ าน Orientation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และด้ าน Attention
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ตามลาดับ
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดการทางานของสมอง โดยภาพรวม ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
แบบวัดการทางานของสมอง
1. ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

N
30
30

23.9
27.1

SD
2.22
1.62

t

p-value

.10.016*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 19 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บแบบวัด การท างานของสมอง
โดยภาพรวม ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยของแบบวัดสุขภาวะทางจิต จาแนกเป็ นรายข้ อ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
โปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
ข้ อคาถาม
1. ข้ าพเจ้ ามีความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องแตกต่างจากคนอื่น
ข้ าพเจ้ าก็ไม่จาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงตนเองเพื่อให้ เหมือนคนอื่น
2. ข้ าพเจ้ าทาบุญหรื อทาดีในแบบที่ข้าพเจ้ าคิดว่ามีเหตุผล
มากกว่าที่จะทาตามกระแสสังคม
3. หากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่
เหมาะ หรื อไม่ควรทา ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิง่
นันๆ
้
4. ในยามเจ็บป่ วยหรื อต้ องการความช่วยเหลือ ข้ าพเจ้ ามีวิธีที่จะ
เรี ยกร้ องหรื อขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้ างได้
5. ข้ าพเจ้ าตรวจตรา ดูแลของใช้ เครื่ องใช้ ตา่ งๆในบ้ านให้ อยูใ่ น
สภาพที่เรี ยบร้ อย เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อการใช้ งาน
6. แม้ จะอยูใ่ นวัยสูงอายุ แต่ข้าพเจ้ าก็พบว่าในแต่ละวันที่ผา่ นไป
นันจ้
้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ ได้ พบเห็นสิง่ ดีๆ และพบเห็นสิง่ แปลกใหม่
เรื่ อยๆ
7. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิง่ ดีและเป็ นประโยชน์ใช้ กบั ตนเอง
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันตนเองจากความเจ็บป่ วย
เป็ นต้ น

ก่อนการทดลอง
SD
3.43
1.07

หลังการทดลอง
SD
4.13
0.82

3.33

0.88

4.27

0.79

3.77

1.14

4.37

0.72

3.40

1.07

4.33

0.92

3.63

1.07

4.17

0.83

3.70

0.92

4.30

0.75

3.40

1.04

4.40

0.77
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
8. ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมโครงการดูแลสุขภาพ หรื อโครงการพัฒนาจิต
หรื อการอบรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ ้น
9. ข้ าพเจ้ า ลด ละ เลิก นิสยั เคยชินบางอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์
หรื อไร้ สาระ เช่น การสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ฯลฯ
10. ข้ าพเจ้ าและสมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีความใกล้ ชิด
ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกันและเข้ าใจกัน
11. ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญต่อสมาชิกในครอบครัวโดยการ
พยายามใช้ เวลาแห่งความสุขร่วมกันให้ มากที่สดุ เช่น กินข้ าว ไป
ทาบุญ ทากิจกรรมในบ้ านร่วมกัน
12. ข้ าพเจ้ าแสดงน ้าใจต่อเพื่อนบ้ าน หรื อบุคคลที่ข้าพเจ้ าคุ้นเคย
โดยการทักทาย ไต่ถาม แบ่งปั นอาหารหรื อสิง่ ของ หรื อปลอบ
ประโลมเวลาที่เขามีความทุกข์หรื อประสบปั ญหาต่าง
13. ข้ าพเจ้ ามีสงิ่ ยึดเหนี่ยวประจาใจ เช่น ศาสนา คาสอนของ
ศาสดา
14. ข้ าพเจ้ าดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ แข็งแรงเพื่อให้
สามารถนาพาตนเองไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้
15. แม้ จะเกษี ยณจากงานหรื อไม่ได้ ประกอบอาชีพแล้ วแต่
ข้ าพเจ้ าก็ทากิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามโอกาส/
16. แม้ ข้าพเจ้ าเคยทาผิดพลาดบ้ างในอดีต แต่ข้าพเจ้ าก็ได้ นา
ข้ อผิดพลาดเหล่านันมาคิ
้
ดเป็ นบทเรี ยนอันมีคา่ ของชีวติ
17. ข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าภาคภูมิใจและสามารถเล่า
ให้ ลกู หลานฟั งเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาได้ ตอ่ ไป
18. ข้ าพเจ้ าอยูก่ บั ความจริงที่ข้าพเจ้ าเป็ น ไม่อยูก่ บั ความฝัน หรื อ
ความหวังอันเลือ่ นลอย เช่น การถูกหวยการถูกล็อตเตอรี่

ก่อนการทดลอง
SD
3.37
0.96

หลังการทดลอง
SD
4.20
0.85

3.30

1.09

4.30

0.84

3.50

0.94

4.50

0.73

3.30

1.02

4.30

0.75

3.50

0.86

4.20

0.71

3.30

1.06

4.27

0.69

3.43

1.00

4.23

0.96

3.17

1.05

4.23

0.86

3.50

0.94

4.17

0.70

3.40

1.13

4.37

0.67

3.40

0.93

4.23

0.82

จากตาราง 20 แสดงให้ เห็นว่า ก่อนการทดลอง ข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ หาก
บุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่เหมาะ หรื อไม่ควรทา ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะ
ตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิ่งนันๆ
้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 ลาดับ
ต่อมา คือ แม้ จ ะอยู่ในวัยสูง อายุ แต่ข้าพเจ้ าก็ พ บว่าในแต่ละวัน ที่ ผ่านไปนัน้ จ้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้
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ได้ พบเห็นสิ่งดีๆ และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่เรื่ อยๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 และข้ าพเจ้ าตรวจตรา ดูแลของใช้ เครื่ องใช้ ต่างๆในบ้ านให้ อยู่ในสภาพที่เรี ยบร้ อย
เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อการใช้ งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07
ตามล าดับ และหลัง การทดลอง ข้ อ ค าถามที่ มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ ข้ าพเจ้ าและสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีความใกล้ ชิด ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกันและเข้ าใจกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ลาดับต่อมา คือ ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลหรื อสิ่งดีและเป็ นประโยชน์
ใช้ กับตนเอง หากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่เหมาะ หรื อไม่ควรทา
ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิ่งนันๆ
้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.77 และหากบุตรหลานของข้ าพเจ้ าทาพฤติกรรมที่ข้าพเจ้ าเห็นว่าไม่เหมาะ หรื อไม่ควรทา
ข้ าพเจ้ าก็ไม่นิ่งที่จะตักเตือนให้ เขาเลิกทาสิ่งนันๆ
้ และข้ าพเจ้ ามีประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ าภาคภูมิใจ
และสามารถเล่าให้ ลูกหลานฟั งเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาได้ ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และ 0.67 ตามลาดับ
ตาราง 21 แสดงผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวม ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรมนันทนาการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
แบบวัดสุขภาวะทางจิต
1. ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

N
30
30

61.8
77.0

SD
9.66
9.05

t

p-value

7.926*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 21 แสดงให้ เห็นว่า ผลการเปรี ยบเทียบแบบวัดสุขภาวะทางจิต โดยภาพรวม
ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ตาราง 22 แสดงข้ อมูลระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
48 นาควัชระอุทิศ จานวน 30 คน
โปแกรมนันทนาการ
เพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
องค์ประกอบ 3
กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ ม
ความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง ชะลอความ
เสือ่ มทางสมอง และ
การรู้อารมณ์ตน ที่มี
การดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ
องค์ประกอบ 6
กลุม่ ลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้นา
กิจกรรม
องค์ประกอบ 8
กลุม่ ช่องทางการ
รับทราบข้ อมูลกิจกรรม
รวม

ระดับ
ความคาดหวัง

ระดับ
ความพึงพอใจ

n
x̅

SD

ระดับ

30

2.58

0.53

มาก

3.61 0.28 มากที่สดุ

0.89

30

2.68

0.68

มาก

3.66 0.46 มากที่สดุ

0.98

30

2.47

0.73

น้ อย

3.60 0.55 มากที่สดุ

1.13

30

2.58

0.60

มาก

3.57 0.41 มากที่สดุ

x̅

SD

ระดับ

ผลต่างของ
ความคาดหวัง
และ
ความพึงพอใจ

จากตาราง 22 ผลของการศึก ษาพบว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามคาดหวัง ต่อ โปรแกรม
นัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มของ
โปรแกรม องค์ประกอบที่มีความคาดหวังมากที่สดุ คือ องค์ประกอบ 6 กลุ่มลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้นากิจกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.68 รองลงมา คือ องค์ประกอบ 3 กลุ่มกลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ความภาคภูมิใจในตนเอง ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ ตน ที่ มีการดาเนินการ
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อย่า งเป็ น ระบบ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 2.58 และองค์ ป ระกอบ 8 กลุ่ม ช่อ งทางการรั บ ทราบข้ อ มูล
กิจกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.47 ตามลาดับ
ด้ านความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า องค์ ประกอบที่มีความ
พึงพอใจมากที่ สุด คือ องค์ป ระกอบ 6 กลุ่ม ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้นากิ จ กรรม มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.66 ซึ่งมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังเท่ากับ 0.98 รองลงมา คือ องค์ประกอบ 8
กลุ่มช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ซึ่งมีความพึงพอใจมากกว่าความ
คาดหวังเท่ากับ 1.13 และองค์ประกอบ 3 กลุ่มกลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในตนเอง
ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ ตน ที่มี การดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.47 ซึง่ มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังเท่ากับ 0.89 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการ
เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุของแต่ละองค์ประกอบ
ตามรายละเอียดของโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของผู้สูงอายุในศูน ย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ด้ วยเครื่ องมือการวิเคราะห์ความสาคัญและผลการปฏิบตั ิงาน (IPA Grid)
ของ Martilla and James (1978) ซึง่ ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในภาพประกอบ 20
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หมายเหตุ

Quardrant 1 หมายถึง เพ่งความสนใจ (Concentrate Here)
Quardrant 2 หมายถึง ทาดีแล้ ว รักษาเอาไว้ (Keep up with good

work)
Quardrant 3 หมายถึง ลาดับความสาคัญต่า (Low Priority)
Quardrant 4 หมายถึง มีโอกาสล้ มเลิก (Possible Overkill)
ภาพประกอบ 20 แสดงข้ อมูลระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาพทางจิตของผู้สงู อายุที่ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
จากภาพประกอบ 20 ผลการเปรี ยบเทียบในภาพรวมพบว่า ระดับความคาดหวังและ
ระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุอยู่ในระดับซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ทังนี
้ ้ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความ
คาดหวังและความพึงพอใจในแต่ละด้ านมีความใกล้ เคียงกัน โดยองค์ประกอบที่มีความคาดหวัง
และความพึงพอใจมากที่ สุด คือ องค์ป ระกอบ 6 กลุ่ม ลักษณะที่ พึง ประสงค์ของผู้นากิ จ กรรม
ส่ ว นองค์ ป ระกอบที่ มี ค วามคาดหวั ง และความพึ ง พอใจน้ อยที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบ 8
กลุม่ ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย และพัฒ นา (Research and Development) โดยผู้ วิ จัย มี
ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตามขันตอนของการวิ
้
จยั โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาความต้ อ งการกิ จ กรรมนัน ทนาการของผู้สู ง อายุ แ ละผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ระยะที่ 3 หาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่ อง การพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ ผู้ วิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย ตาม
ความมุง่ หมายของการวิจยั ได้ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึก ษาความต้ อ งการของผู้สูง อายุที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารและผู้ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ และแนวทาง
ความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้ แก่ผ้ สู ูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ในศูนย์บริ การสาธารณสุข จานวน 12 แห่ง ได้ แก่
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 ดิ น แดง 16 ลุ ม พิ นี 17 ประชานิ เวศน์ 19 วงศ์ ส ว่ า ง 22 วัด ปากบ่ อ
25 ห้ วยขวาง 28 กรุ ง ธนบุ รี 29 ช่ วง นุ ช เนตร 40 บางแค 41 คลองเตย 48 นาควัช ระอุ ทิ ศ และ
50 บึงกุ่ม ของกรุงเทพมหานคร พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นทังผู
้ ้ สูงอายุที่เข้ ามาใช้ บริ การและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู ูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ซึ่งมีความรู้ เกี่ยวกับ
นั น ทนาการระดั บ ปานกลาง มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า นั น ทนาการนั น้ มี ค วามจ าเป็ น มากที่ สุ ด
โดยมีสิ่งจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ คือ ต้ องการเสริมสร้ างสุขภาพทังด้
้ านร่างกายและ
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จิ ต ใจ ทัง้ นี ก้ ิ จ กรรมนัน ทนาการที่ เคยเข้ า ร่ วม ได้ แ ก่ เกมและกี ฬ า ซึ่ง ในการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
นันทนาการส่วนใหญ่ นนั ้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย และจะเลือกสถานที่ในการทากิจกรรมนันทนาการที่ใกล้
บ้ าน โดยได้ รับทราบข้ อมูล ในการให้ บริ การของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุจากการบอกเล่า/
การแนะนาของญาติ/ เพื่อนป็ นส่วนใหญ่ และจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วย
การเดินทางด้ วยตนเอง ใช้ รถประจาทาง/ รถยนต์สว่ นตัว/ จักรยานยนต์/ จักรยาน/ รถรับจ้ าง
2. ความต้ องการของโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
2.1 ความต้ อ งการกิ จ กรรมนั น ทนาการด้ า นต่ า งๆ ของผู้ สู ง อายุ โดยให้
ความสาคัญ กับกลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถภาพร่างกาย ให้ สามารถเคลื่อนไหวปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันได้ เป็ นอย่างดี กลุม่ กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสุข สนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น กลุ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม กลุ่ มกิจกรรมที่เน้ นการ
ชะลอความเสื่ อมทางสมอง เพิ่ ม ไหวพริ บ ความจ า การมี ส ติ การคิด อย่างมี เหตุผล และกลุ่ม
กิจกรรมที่เน้ นความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง
2.2 ความต้ องการด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริ การด้ านนันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุเห็นว่าผู้ให้ บริ การควรให้ บริ การโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อถ้ าหากมีการคิด
ค่าใช้ จ่าย ผู้ให้ บริ การควรคิดราคาบริ การในราคาย่อมเยา ซึ่งอาจคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่าย
รายครัง้ รายสัปดาห์ และรายเดือน
2.3 ความต้ อ งการด้ า นโอกาสในการรั บ บริ ก ารด้ า นนัน ทนาการส าหรั บ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุให้ ความสาคัญในเรื่ องของสถานที่เข้ าถึงสะดวก สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อย
และปลอดภัย สถานที่ มี เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ สื่ อการสอน เครื่ อ งเสี ย ง ส าหรับ ประกอบกิ จ กรรม
เพียงพอ สถานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสาหรับผู้รับบริ การ สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวาง
สามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม และสถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่
เพียงพอ
2.4 ความต้ องการด้ านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการให้ บริ การด้ านนันทนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ โดยให้ ความส าคัญ ในเรื่ องของการประชาสัม พันธ์ ว่า ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่
ข้ อมูลการให้ บริ การในหลากหลายช่องทาง ได้ แก่ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ/ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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2.5 ความต้ องการด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
โดยสิ่งที่ให้ ความสาคัญ ได้ แก่ การที่ผ้ ใู ห้ บริการมีความสุภาพ มีมารยาท มีความเป็ นมิตรกับบุคคล
ทัว่ ไป มีความรู้ ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มีจิตใจรักบริ การ มีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ ที่จดั
ให้ บริ การ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริ การ มีความรู้ ความสามารถในการใช้
จิต วิท ยาในการนากิ จ กรรม มี ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ าได้ เป็ น อย่างดี มี วัย ที่
เหมาะสม และควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ให้ บริการ
2.6 ความต้ องการด้ านกระบวนการในการให้ บริ การด้ านนันทนาการสาหรับ
ผู้สงู อายุ โดยสิ่งที่ผ้ สู งู อายุให้ ความสาคัญกับการสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนานในการทา
กิจกรรม มีการแจ้ งให้ ทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม มีการสร้ างความพร้ อมแก่ผ้ รู ับบริ การ
ก่อนทากิจกรรม มีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ มีการสารวจความต้ องการ
ของผู้เข้ าใช้ บริ การ มีการสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรมเมื่อสิ ้นสุดเวลาการทากิจกรรม และมี
การสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรมโดยใช้ สื่อประกอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน
2.7 ความต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่ ให้ บริ การ
ด้ านนันทนาการสาหรับผู้สงู อายุ โดยผู้สงู อายุเห็นว่า ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่มรื่ น ร่มเย็น แสงสว่าง
เพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่กว้ างขวาง สามารถ
ทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของผู้รับบริ การ มีการ
จัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ มีสถานที่จอดยานพาหนะให้ แก่ผ้ รู ับบริการ มีการ
จัดบริ การทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน และควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รูปลักษณ์และ
สีสนั สวยงาม
ระยะที่ 2 ผลการพัฒ นาโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ ในการวิจัยระยที่ 2 นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดสอบ ณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง ได้ แก่ 1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ในวันที่ 21 และ
28 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 และ 2) ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข 22 วัด ปากบ่ อ ในวัน ที่ 20 และ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ที่ ไ ด้ ม าจากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลัก (Principle Component
Analysis) ใช้ การหมุนแกนแบบวาริ แมกซ์ (Varimax) โดยผู้วิจยั ได้ ค่า Factor loading จากระยะที่
1 มาร่ างเป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริ ม
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สุข ภาพผู้สูง อายุ เพื่ อทดสอบโปรแกรม จ านวน 3 องค์ ป ระกอบ จากทัง้ หมด 9 องค์ ป ระกอบ
เนื่องจากสถานที่เป็ นสถานประกอบการณ์ ของรัฐบาล จึงมีข้อจากัดหลายอย่างและไม่สามารถ
ดาเนินการในองค์ประกอบอื่นๆ ได้ โดยมีการดาเนินการ ดังนี ้
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมนัน ทนาการที่ ส่ ง เสริ ม ความมี คุณ ค่า ในตัว เอง
ชะลอความเสื่ อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ ตน ที่ มี การดาเนิ นการอย่า งเป็ นระบบ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการจัดกิ จ กรรมอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่การลงทะเบี ยนของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรม มี
กระบวนการในการชี ้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ดาเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการ
ในการสรุ ป กิ จ กรรมในโปรแกรมที่ จัด ขึน้ ซึ่ ง ได้ จัด กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณ ค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ได้ แก่ กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้ 2)
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมี
เหตุผล ได้ แก่ กิจกรรมพวกเดียวกัน 3) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ตน
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง ได้ แก่ คาสัง่ ของราชา
องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
จัดกิจกรรม โดยเน้ นการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้เข้ าร่วม และระหว่างผู้เข้ าร่วมด้ วยกัน
ใช้ การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนาน ใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมใน
ช่วงแรกของการจัดกิ จ กรรม นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เลื อกกิ จกรรมที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับประโยชน์สงู สุด และได้ ใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรมเพื่ อให้ เข้ าถึงผู้เข้ าร่วมใน
เรื่ องต่างๆ เช่น การกระตุ้นในผู้เข้ าร่วมมีความรู้สกึ ร่วมกับกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดยการใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ งที่เป็ นไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ น
ใบปลิว แจกเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ชะลอความ
เสื่อมทางสมอง และการรู้ อารมณ์ ตน ที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัด
กิจกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่มตังแต่
้ การลงทะเบียนของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม มีกระบวนการในการ
ชี ้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ดาเนินการกิจกรรม จนถึงกระบวนการในการสรุปกิจกรรม
ในโปรแกรมที่ จัดขึน้ ซึ่งได้ จัดกิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรมที่ ส่งเสริ ม ความภาคภูมิ ใจ ตระหนักใน
คุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ได้ แก่ เอาใจเราไปใส่ใจเขา 2) กิจกรรมที่ส่งเสริมการชะลอ
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ความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล ได้ แก่ อักษรซ่อนเงื่อน
3) กิจกรรมที่ ส่งเสริ มความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง ได้ แก่ สปอง
องค์ประกอบที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
จัดกิจกรรม โดยเน้ นการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้เข้ าร่วม และระหว่างผู้เข้ าร่วมด้ วยกัน
ใช้ การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนาน ใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมใน
ช่วงแรกของการจัดกิ จ กรรม นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เลื อกกิ จกรรมที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับประโยชน์สงู สุด และได้ ใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรมเพื่อให้ เข้ าถึงผู้เข้ าร่วมใน
เรื่ องต่างๆ เช่น การกระตุ้นในผู้เข้ าร่วมมีความรู้สกึ ร่วมกับกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดยการใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ งที่เป็ นไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ น
ใบปลิว แจกเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่จดั ขึ ้น
จากการดาเนินการตามองค์ประกอบดังกล่าวในศูน ย์บ ริ การสาธารณะสุขทัง้
2 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ พบว่า
ศูนย์บริ การสาธารณสุขทัง้ 2 แห่ง มีคะแนนพัฒนาการของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง แบบวัด
การทางานของสมอง แบบวัดสุขภาวะทางจิตที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรม ดังนั
้ น้
โปรแกรมทัง้ 2 ชุด นี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุได้ จริง
ระยะที่ 3 ผลการหาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทาง
จิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ โดยผู้วิ จัย น าร่ า งโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุที่ได้ พฒ
ั นามาจากระยะที่ 2
มาหาประสิ ทธิ ผ ลด้ วยการนาไปใช้ ซึ่งโปรแกรมนั นทนาการเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุเป็ นไปตามแนวคิดการตลาดบริ การ (Service Marketing
– 7Ps) โดยผู้วิจยั ได้ นาไปใช้ จริงที่ศนู ย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ในวันที่ 6 13 20 และ
27 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้ วย 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม ที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ ม
ความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทางสมอง และการรับรู้อารมณ์ตน ที่มีการดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ กลุ่มที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และกลุ่มที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูล
กิจกรรม
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3.1 ผลการเปรี ยบเทียบในภาพรวมของแบบวัดทัง้ 3 แบบวัด คือ แบบวัดความมี
คุณ ค่าในตัวเอง แบบวัดการทางานของสมอง และแบบวัดสุขภาวะทางจิต พบว่า ภายหลังการ
ทดลอง ผู้สูงอายุมี คะแนนในด้ านความมี คุณ ค่าในตัวเอง ด้ านการทางานของสมอง และด้ าน
สุขภาวะทางจิตที่ดีขึ ้น
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบในภาพรวม พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความ
พึงพอใจต่อ โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูนย์ ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า คะแนนความคาดหวัง
และความพึง พอใจในแต่ล ะด้ านมี ความใกล้ เคี ยงกัน โดยองค์ป ระกอบที่ มี ความคาดหวังและ
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบ 6 กลุ่ ม ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ น ากิ จ กรรม
ส่วนองค์ประกอบที่ มีความคาดหวังและความพึงพอใจน้ อยที่ สุด คือ องค์ประกอบ 8 กลุ่ม ช่อง
ทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม
อภิปรายผล
1. ผลจากการศึกษาความต้ องการด้ านกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุในระยะที่ 1 โดยการนาแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing)
ของฟิ ลิปป์ คอทเลอร์ (Kotler, 2006) ซึง่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้ วย
7 ด้ าน คือ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ด้ านราคา (Price) ด้ านสถานที่ (Place) ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้ านบุคลากร (People) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) สอดคล้ อ งกั บ จิ ระชัย หมื่ น ฤทธิ์ (2561) ที่ ใช้ แ นวคิด ส่ว น
ประสมการตลาดบริการเพื่อศึกษาความต้ องการและเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการสร้ างและพัฒนา
โปรแกรมในขันตอนต่
้
อไป ผู้วิจัยได้ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor
analysis) เพื่ อ ลดขนาดเมตริ ก ซ์ ข องตัว แปรให้ เล็ ก ลง ด้ ว ยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก
(Principle component analysis) ใช้ ก ารหมุน แกนแบบวาริ แมกซ์ (Varimax) โดยได้ กาหนดค่า
Factor loading ของปั จจั ย ว่ า จะต้ องมี ค่ า สู ง กว่ า 0.6 (Gliem J.A and Gliem R.R., 2003)
สอดคล้ องกับ จิ รชัย หมื่ น ฤทธิ์ (2561) ซึ่งได้ ใช้ ค่า Factor loading ของปั จ จัยที่ มี ค่าสูงกว่า 0.6
มาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของความต้ องการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อคาถามที่ใช้ สามารถวัดตัว
แปรได้ อย่างเหมาะสม จึงจะยอมรับได้ ว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างและตัวแปรใดที่กระจาย
ออกจากกลุ่ ม หรื อ ไม่ ส ามารถแปลความหมายได้ จ ะถู ก ตัด ออกจากการวิ เคราะห์ จากการ

169
ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าวข้ างต้ น สามารถจัดกลุ่ม ความต้ องการของผู้สูงอายุที่เข้ ามาใช้
บริ การในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุได้ ทงหมด
ั้
9 กลุ่ม คือ 1) การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ 2) ความ
สมบูรณ์ ของการให้ บริ การ 3) กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ชะลอความ
เสื่อมทางสมอง และการรับรู้ อารมณ์ ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ 4) วิธีการชาระเงิน 5)
ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก 6) ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นา
กิจกรรม 7) กิจกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและความสุข 8) ช่องทางการรับทราบข้ อมูล
กิ จ กรรม และ 9) ลัก ษณะที่ เหมาะสมของสถานที่ โดยสามารถอภิ ป รายผลในแต่ละกลุ่ม ดัง นี ้
กลุ่มที่ 1 การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เป็ นตัวกระตุ้น การเข้ าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สงู อายุในหน่วยงานที่จดั ให้ บริ การด้ านนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ โดยเชื่อว่าคุณภาพการบริ การ
นัน้ ขึน้ อยู่กับช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ เมื่ อได้ ได้ รับการบริ การจริ งผู้ใช้ บริ การ
กล่าวคือถ้ าผู้ใช้ บริ การได้ รับการบริ การจริ งดีกว่าหรื อเท่ากับความคาดหวัง จึงจะถือว่าบริการนันมี
้
คุณ ภาพ (Parasuraman A. and Zeithaml V., 1985) กลุ่ม ที่ 2 ความสมบูรณ์ ของการให้ บริ การ
ถือได้ ว่าเป็ นสิ่งดึงดูดผู้รับบริ การได้ เป็ นอย่างดี เพราะเมื่อพวกเขาเหล่านันได้
้ รับการบริ การที่ดีและ
ตรงความต้ องการก็ จะส่งผลให้ ผ้ ูใช้ บริ การกลับมาใช้ บริ การอี ก สอดคล้ องกับ ชนะดา วีระพันธ์
(2555) ที่กล่าวว่า การให้ บริการประชาชนที่ดี ควรเป็ นการให้ บริการแบบครบถ้ วนสมบูรณ์ซงึ่ จะทา
ให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึงพอใจสูงสุด กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าใน
ตัวเอง ชะลอความเสื่ อมทางสมอง และการรับ รู้ อารมณ์ ตนที่ มี การดาเนิน การอย่างเป็ นระบบ
สอดคล้ องกับ กรมสุขภาพจิต (2556) โดยกล่าวไว้ ในคูม่ ือความสุข 5 มิติ ของผู้สงู อายุว่า มี ความ
จาเป็ นที่จะต้ องสร้ างเสริ มพฤติกรรมดีทางด้ านสุขภาพ ความรู้สกึ ทางบวกและการสร้ างกาลังใจให้
ผู้สงู อายุเพื่อมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี ซึ่ง 3 มิติในการสร้ างความสุข 5 มิติ ที่ได้ กล่าวไว้ ก็คือ
ด้ านสุขสง่า (Integrity) เน้ นกิจกรรมที่เน้ นความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เป็ น
ต้ น ด้ า นสุข สว่ า ง (Cognition) เน้ นกิ จ กรรมที่ ช ะลอความเสื่ อ มทางสมอง เพิ่ ม ไหวพริ บ และ
ความจ า เป็ น ต้ น และด้ า นสุข สงบ (Peacefulness) เน้ น กิ จ กรรมในการรู้ อารมณ์ ต น ควบคุม
อารมณ์ เป็ นต้ น กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน โดยมีวิธีการชาระเงินในการเข้ าร่วมกิจกรรมอยู่หลายวิธี
ดังนันควรขึ
้
้นอยู่กบั ความสมัครใจว่าผู้เข้ าร่าวมต้ องการชาระแบบใด เช่น รายครัง้ รายสัปดาห์ ราย
โปรแกรม หรื อแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้สงู อายุซึ่งจะเป็ นอีก
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุสามารถเลือกเข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการได้ อย่างมีความสุข
ทังนี
้ ้การกาหนดอัตราค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่วมกิ จกรรม ควรคิดแต่ในสิ่งที่มีความจาเป็ นให้ มีความ
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เหมาะสมกับกิจกรรม มีราคาย่อมเยา และเหมาะสมกับผู้สงู อายุด้วย (สถานบันวิจยั สังคม, 2557)
กลุม่ ที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ถือได้ วา่ เป็ นอีกปัจจัยหนึง่ ซึ่ง
เป็ นสิ่งดึงดูดความสนใจให้ แก่ผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การ ดังนันถ้
้ าองค์กรหรื อหน่วยงานมีสถานที่ อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความพร้ อม เพียงพอและมีความสะอาดเรี ยบร้ อยก็จะะส่งผลให้ ผ้ ู
เข้ ามาใช้ บริ การอยากเข้ ามาใช้ บริ การ สอดคล้ องกับ สานักนันทนาการ (2561) ที่ให้ คาแนะนาไว้ ว่า
ควรมีการบารุ งรักษาและดูแลอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางนันทนาการให้
พร้ อมสาหรับการใช้ งานอยู่เสมอ เพื่อให้ การบริ การนันมี
้ คณ
ุ ภาพ กลุ่ม ที่ 6 ลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้นากิจกรรม ถือเป็ นสิ่งสาคัญอีกประการหนึง่ ที่จะส่งเสริ มให้ การบริการเป็ นมืออาชีพและเป็ น
ที่นา่ สนใจแก่ผ้ เู ข้ าร่วม เพราะสามารถทาให้ กิจกรรมเกิดความน่าสนใจและมีคณ
ุ ค่า ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
เกิดความสนุกสนานไปพร้ อมๆ กับผู้นากิจกรรม โดย กรมพลศึกษา (2557) ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติที่
พึง ปรารถนาของผู้น านัน ทนาการแต่ล ะบุค คลซึ่ง จะไปเป็ น ผู้น านัน ทนาการเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
หน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่ างๆ ไว้ ว่าควรมีลักษณะดังนี ้ 1) มี สุขภาพดีทงั ้ ร่ างกายและจิตใจ
2) มีอารมณ์สนุกสนานร่าเริ งอยู่เสมอ 3) มีความรู้และความสามารถในด้ านการใช้ จิตวิทยา 4) มี
ความรู้ทางด้ านทักษะของกิจกรรมนันทนาการ 5) มีทศั นคติที่ดีและมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง 6) มี
ความเฉลียวฉลาดและปฎิภาณไหวพริบดี 7) มีจิตใจเข้ มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย 8) มีความสามารถที่
จะศึกษาเรี ยนรู้และตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ ว 9) มีความรู้ทวั่ ไปดี 10) ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัย
อยูเ่ สมอ 11) เป็ นผู้ที่สภุ าพ เป็ นมิตรกับคนทัว่ ไป มีความเมตตา รู้จกั เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 12) เป็ นผู้ที่
มีความสามารถในการสร้ างบรรยากาศให้ สมาชิกเข้ าร่วมกิจกรรมได้ 13) สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้ เป็ นอย่างดีและถูกต้ องเหมาะสม และ 14) สามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับทุกสถานการณ์ได้ ดี
และทุกโอกาส ในส่วนของช่องทางการรั บ ทราบข้ อมูลกิ จ กรรมนัน้ หน่วยงานที่ ให้ บ ริ การด้ าน
นันทนาการควรมีการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ูที่สนใจสามารถรับทราบ
ข้ อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง กลุ่มที่ 7 กิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถภาพร่างกายและ
ความสุข สอดคล้ องกับ กรมสุขภาพจิต (2556) โดยกล่าวไว้ ในคูม่ ือความสุข 5 มิติ ของผู้สงู อายุว่า
มีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างเสริ มพฤติกรรมดีทางด้ านสุขภาพ ความรู้ สึกทางบวกและการสร้ าง
กาลังใจให้ ผ้ สู งู อายุเพื่อให้ มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี ซึ่ง 2 มิติในการสร้ างความสุข 5 มิติ ที่ได้
กล่า วไว้ ก็ คื อ ด้ านสุข สบาย (Health) เน้ น กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ างสมรรถภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง
คล่องแคล่ว เป็ นต้ น ด้ านสุขสนุก (Recreation) เน้ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ เป็ นสุข จิตใจสด
ชื่นแจ่มใส เป็ นต้ น กลุ่มที่ 8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม จะเห็นได้ วา่ การเผยแพร่ นาเสนอ
หรื อการกระจายข่าวสารส าหรับการประชาสัม พันธ์ จ าเป็ นต้ องใช้ สื่ อกลางในการถ่ายทอดให้
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กลุ่มเป้าหมายหรื อประชาชนทัว่ ไปเกิดการรับรู้ เข้ าใจ ชื่นชอบและเกิดการสนับสนุน โดยสื่อกลาง
ของการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การตลาด (Marketing public relations: MPR) ที่ ผ้ ู ให้ บริ ก ารจะ
สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินการติดต่อสื่อสารเพื่อเผยแพร่ และทาการประชาสัมพันธ์ นนั ้ มีอยู่
หลากหลายประเภท ได้ แก่ 1) สื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 2) สื่อหนังสือพิมพ์ 3) สื่อวารสาร
และนิตยสาร 4) แผ่นพับ ใบปลิวและใบแทรก 5) การออกร้ านจัดกิจกรรมในงานแสดงต่างๆ และ
6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Kotler P. and Keller K.L, 2008) ดังนันหากเลื
้
อกใช้ ช่องทางประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสมจะสามารถทาให้ เกิดการรับทราบข้ อมูลกิจกรรมที่ทวั่ ถึง และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่
ต้ องการ และกลุ่มที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ ถือได้ ว่าเป็ นสิ่งสาคัญอีกเช่นกันที่จะช่วย
ดึง ดูด ความสนใจของผู้ รั บ บริ ก าร ถ้ าหากสถานที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก มี บ รรยากาศดี
และเอื อ้ อ านวยต่อ การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมก็ จ ะเป็ น ทางให้ เลื อกในการตัด สิน ใจให้ แก่ ผ้ ูรับ บริ ก าร
สอดคล้ องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ ธานี (2552) ที่กล่าวว่า สถานที่ (Place) ที่มีการจัดเตรี ยมให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ การแก่ผ้ รู ับบริการ เช่น มีความสะอาด กว้ างขวาง ที่นงั่ เพียงพอ และบรรยากาศ
ที่ดีจะแรงจูงใจซึง่ ทาให้ ผ้ รู ับบริการกล้ าตัดสินใจซื ้อบริการได้ เร็วขึ ้น
2. การสร้ างและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เป็ นโปรแกรมที่มีลกั ษณะเฉพาะสาหรับผู้สงู อายุที่
เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สูง อายุ ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานภายในของศูน ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง ทั่วกรุ ง เทพมหานคร เนื่ องจากได้ ผ่านกระบวนการในการศึกษาความ
ต้ องการในระยะที่ 1 ของการวิจยั ซึ่งสามารถจัดกลุ่มความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการ
ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุได้ ทงหมด
ั้
9 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ กลุ่มที่ 2
ความสมบูรณ์ ของการให้ บริ การ กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ชะลอ
ความเสื่อมทางสมอง และการรับรู้ อารมณ์ ตนที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ กลุ่มที่ 4 วิธีการ
ชาระเงิน กลุ่มที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มที่ 6 ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม กลุ่มที่ 7 กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและความสุข กลุ่มที่
8 ช่องทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม และกลุ่มที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ แต่เนื่องจาก
สถานที่ นัน้ เป็ นสถานประกอบการณ์ ของรัฐจึงทาให้ มี ข้อจ ากัดหลายอย่างในการจั ดโปรแกรม
ซึ่ง ผู้วิจัยสามารถน าองค์ป ระกอบได้ เพี ยง 3 องค์ ประกอบ คื อ กลุ่ม ที่ 3 กิ จ กรรมนัน ทนาการที่
ส่ง เสริ ม ความมี คุณ ค่าในตัว เอง ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง และการรั บ รู้ อารมณ์ ต นที่ มี ก าร
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ กลุ่ม ที่ 6 ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม และกลุ่ม ที่ 8 ช่อง

172
ทางการรับทราบข้ อมูลกิจกรรม มาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ โดยผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการออกแบบ
โปรแกรมนันทนาการ APIE (Austin, 2004) และ Six Element of Situated Activity System ของ
โรสแมน และชแลทเทอร์ (Rossman and Schlatter. 2011: 33 – 44) มาใช้ ในการออกแบบ
โปรแกรม ซึ่งแนวคิดนี ส้ ามารถเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมเข้ าร่ วมโปรแกรมซึ่งตรงกับองค์ประกอบ
พื น้ ฐาน 6 ประการ คื อ การมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น (Interaction People) การจัด สถานที่ ท าง
กายภาพ (The Physical Setting) อุปกรณ์ในการใช้ เวลาว่าง (Leisure Object) กฎเกณฑ์ (Rules)
มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน (Relationship) และการเคลื่ อ นไหว (Animation) สอดคล้ อ งกับ ศัก ดิภั ท ร์
เฉลิมพุฒิพงศ์ (2556) ที่ใช้ หลักการนี ้เป็ นกรอบในการออกแบบและสร้ างโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง
เพื่อส่งเสริ มคุณ ภาพผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็ จ นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังได้ คานึงความเหมาะสม
ข้ อจากัด และความต้ องการของผู้สูงอายุเป็ นส าคัญ โดยได้ นาองค์ประกอบทัง้ 3 มาสร้ างเป็ น
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
ดังนี ้
1. องค์ประกอบที่ 3 คือ กลุ่มกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง และการรั บ รู้ อารมณ์ ตนที่ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ
โดยองค์ประกอบนีจ้ ะกล่าวถึงเรื่ องของกิจกรรมเป็ นหลัก ผู้วิจัยได้ ออกแบบโปรแกรมโดยคานึง
องค์ประกอบดังกล่าวรวมถึงได้ นาทฤษฎีนนั ทนาการที่กล่าวว่า คนเราจาเป็ นต้ องมีการพักผ่อนและ
กระทากิจกรรมอันเป็ นการเสาะแสวงหาความรื่ นเริ งบันเทิงใจซึ่งเป็ นทางออกหนึ่งในการสนอง
ความต้ องการตามธรรมชาติ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2556) มาใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบ
โปรแกรมครัง้ นี ้ด้ วย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทาง
จิต ของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่ง เสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ กิจ กรรมนัน ทนาการ 3 ประเภท ได้ แก่
กิ จ กรรมนั น ทนาการเกมกี ฬ าและการละเล่ น กิ จ กรรมนั น ทนาการภาษาและวรรณกรรม
และกิจกรรมนันทนาการกลุม่ สัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมของทัง้
2 ชุ ด โปรแกรม โดยโปรแกรมที่ 1 น าไปทดลองใช้ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 ดิ น แดง
และโปรแกรมที่ 2 น าไปทดลองใช้ กับ ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข 22 วัด ปากบ่ อ ซึ่ ง ทัง้ สองชุด
โปรแกรมนี ้แม้ จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของเกม แต่สาหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นันมี
้ ความเหมือนกันคือเพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านกิจกรรมนันทนาการ คือ กลุ่มกิจกรรม
นัน ทนาการที่ ส่ ง เสริ ม ความภาคภู มิ ใจ ชะลอความเสื่ อ มทางสมอง และการรั บ รู้ อารมณ์ ต น
โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งกิจกรรมของแต่ละโปรแกรมออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้ 1) กิจกรรมสร้ างความคุ้นเคย
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และลายลายพฤติกรรม ได้ แก่ กิจกรรมยินดีที่ได้ ร้ ู จัก และกิ จกรรมสติแห่งปั ญ ญา เพื่ อเป็ นการ
ละลายพฤติกรรมและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ สู งู อายุก่อนเริ่ มกิจกรรมหลัก สอดคล้ องกับ
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั (2556) ซึง่ กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นนมี
ั ้ ประโยชน์เพื่อช่วยในการ
สร้ างความคุ้นเคยและสนิทสนมในกลุ่มสมาชิก ส่งเสริ มให้ บุคคลกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก ส่ง เสริ ม ให้ ร้ ู จัก การท างานร่ วมกัน รู้ จัก ลัก ษณะของบุค คลทั่วไป โดยเฉพาะความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และส่งเสริ มให้ ร้ ู จักการทางานร่ วมกันในลักษณะเป็ นที มงาน เป็ นต้ น
2) กิจกรรมส่งเสริ ม ความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณ ค่าในตัวเอง ช่วยเหลื อผู้อื่นในสังคม ได้ แก่
กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้ และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา ซึ่งทัง้ 2 กิจกรรมนี ้จะเน้ นให้ ผ้ สู งู อายุเล่า
ประสบการณ์ ที่ภาคภูมิใจในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการเสนอความคิดเห็นในการช่วยเหลือผู้อื่นและ
สั ง คม ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ นั น้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในตั ว เอง ยั ง รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองมี คุ ณ ค่ า
และยังสามารถนาองค์ความรู้ที่มีไปช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ สอดคล้ องกับ สอดคล้ องกับ สิรีนาฏ
ตรี รินทร์ และคณะ (2560) ที่สรุ ปผลการวิจยั ไว้ ว่า โปรแกรมการระลึกความหลังนันสามารถเพิ
้
่ม
ความมี คุณ ค่า ในตัวเองได้ 3) กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การชะลอความเสื่ อ มทางสมอง เพิ่ ม ไหวพริ บ
ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล ได้ แก่ กิจกรรมพวกเดียวกัน และกิจกรรมอักษรซ่อนเงื่อน
โดยกิจกรรมคูน่ ี ้จะเน้ นในเรื่ องของการให้ ผ้ สู งู อายุฝึกความจา ฝึ กกระบวนการคิด และใช้ สติในการ
จดจ าภาพต่า งๆ เพื่ อ เรี ย งล าดับ ให้ ถูก ต้ อ ง ซึ่ง กิ จ กรรมนี จ้ ะช่วยกระตุ้น การท างานของสมอง
สอดคล้ อ งกับ จารุ ว รรณ ก้ านศรี และคณะ (2553) ที่ ก ล่ า วว่า กิ จ กรรมการฝึ ก จ าหมายเลข
กลุ่ ม บัต รค าตอบ การฝึ ก วาดภาพรู ป ทรง เรขาคณิ ต ส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้ า นความสนใจจดจ่ อ
ความจา และการบริ หารจัดการ 4) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ ตน การ
ควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตามความเป็ นจริ ง ได้ แก่ กิจกรรมคาสัง่ พระราชา
และกิจกรรมสปอง ซึ่งทัง้ 2 กิจกรรมนี ้ จะช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุสามารถรับรู้ อารมณ์ ในการเคลื่อนไหว
หรื อเหตุการณ์ในขณะนัน้ และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองให้ อยู่กับปั จจุบนั ตามความเป็ นจริ ง
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กิ จกรรมนันทนาการประเภทเกมนัน้ เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ความ
หลากหลาย สามารถเลื อ กเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะน าไปพั ฒ นาได้
สอดคล้ องกับ จิตรา ดุษฎี เมธา และคณะ (2558) ได้ กล่าวโดยสรุ ปว่า กิจกรรมที่ใช้ ในการรักษา
หรื อชะลอความเสื่ อมทางสมองได้ มี 10 ประเภท ได้ แก่ เกม กายบริ หาร ปาร์ ตี ้ ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ทาร่วมกันในสังคม ดนตรี กิจ กรรมการแก้ ปัญหา กีฬา กิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง
และกิ จกรรมการดารงชีวิตประจาวัน ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบตัง้ แต่เริ่ มจน
สิ ้นสุดกิจกรรม เพื่อให้ ผ้ ูสูงอายุได้ รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจมากที่ สุด โดยจัดให้ มีการ
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ลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม มีการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ สาธิตวิธีการเล่น มีการ
สรุปประโยชน์ที่ได้ รับจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประเมินผลกิจกรรม
2. องค์ประกอบที่ 6 กลุ่มลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นากิจกรรม ในองค์ประกอบนี ้
ผู้วิจัยได้ ไปจัดกิ จ กรรมโดยใช้ หลักในการสร้ างมนุษ ยสัม พัน ธ์ ได้ จัดกิ จ กรรมซึ่งตรงกับ ความรู้
ความสามารถเฉพาะ พร้ อมทังใช้
้ หลักจิตวิทยาในการนากิจกรรมควบคูก่ นั ไปตลอดระยะเวลาของ
การจัดกิจกรรม ซึ่งการปฏิบตั ิเช่นนี ท้ าให้ การดาเนินกิจกรรมนันมี
้ ความราบรื่ น สนุกสนาน เต็มไป
ด้ วยรอยยิม้ ของผู้เข้ าร่ วม และก่อให้ เกิ ดความพึงพอใจอย่างดียิ่ง สอดคล้ องกับ เทพประสิ ท ธิ์
กุลธวัชวิชยั (2556) ที่กล่าวว่า ลักษณะของผู้นากิจกรรมนันต้
้ องมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องของ
กิจกรรมนันทนาการและการนากิจกรรมเป็ นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ ากับบุคคลได้ ทกุ เพศและ
ทุกวัย รวมถึงมีจิตวิทยาดี เข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ มีจิตสานึกหรื อสัญชาตญาณในการป้องกัน
อุบตั ิภยั เป็ นผู้ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้ าที่ และมีความสุภาพทังกิ
้ ริยาและวาจา ตลอดจนการ
แต่งกายถูกกาละเทศะ เป็ นต้ น
3. องค์ ป ระกอบที่ 8 กลุ่ ม ช่ อ งทางการรั บ ทราบข้ อมู ล กิ จ กรรม ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสิรม
สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ ผ้ ูสูงอายุที่สนใจเข้ าร่ วมรับทราบเกี่ ยวกับรายละเอียดต่างๆ โดยใช้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ ง รวมทังสื
้ ่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ ใบปลิว ซึ่งเป็ นช่องทางอย่างหนึ่งที่สามารถช่วย
ให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับทราบรายละเอียดของโปรแกรมได้ อย่างถูกต้ องและทัว่ ถึง สอดคล้ องกั บ Kotler P.
and Keller K.L. (2008) โดยกล่าวถึงสื่อกลางของการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด (Marketing
public relations: MPR) ที่ ผ้ ูให้ บ ริ ก ารจะสามารถน าไปใช้ ในการด าเนิ น การติด ต่อ สื่ อ สารเพื่ อ
เผยแพร่ แ ละท าการประชาสัม พั น ธ์ นัน้ มี อ ยู่ ห ลากหลายประเภท ได้ แ ก่ 1) สื่ อ โทรทัศ น์ แ ละ
วิทยุกระจายเสียง 2) สื่อหนังสือพิมพ์ 3) สื่อวารสารและนิตยสาร 4) แผ่นพับ ใบปลิวและใบแทรก
5) การออกร้ านจัดกิจกรรมในงานแสดงต่างๆ และ 6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการน าชุ ด โปรแกรมทั ง้ 2 ชุ ด ไปทดลองใช้ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4
ดินแดง และศูนย์บริ การสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ในระยะที่ 2 ของการวิจยั พบว่า ศูนย์บริ การ
สาธารณสุขทัง้ 2 แห่ง มีคะแนนพัฒนาการของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง แบบวัดการทางาน
ของสมอง แบบวัดสุขภาวะทางจิตที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่วมโปรแกรม ดังนั
้ นโปรแกรมทั
้
ง้
2 ชุด นี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุได้ จริง
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3. การหาประสิทธิ ผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุในระยะที่ 3 ของการวิจัยนี ้ ผู้วิจยั ได้ นากิจกรรมของชุด
โปรแกรมทัง้ 2 ชุด มารวมเป็ นชุดเดียว เพื่อนาไปใช้ หาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุกบั ศูนย์บริการสาธารณสุข
48 นาควัชระอุทิศ โดยภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิต
ของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งผลให้ ผ้ สู ูงอายุมีพัฒ นาการในด้ านต่างๆ ที่ดีขึน้
ดังนี ้
1. ด้ านความมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยผู้สงู อายุมีคา่ เฉลี่ยของแบบวัดความมีคณ
ุ ค่า
ในตัวเองที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมนันทนาการประเภท
ภาษาและวรรณกรรม (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2556) ได้ แก่ กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้ และกิจกรรม
เอาใจเราไปใส่ใจเขา โดยทัง้ 2 กิจกรรมได้ เน้ นให้ ผ้ สู ูงอายุเล่าประสบการณ์ ที่ภาคภูมิใจในอดีตที่
ผ่านมา เน้ นการให้ กาลังใจ รวมถึงการเสนอความคิดเห็นในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ซึ่งจะ
ช่วยให้ ผ้ ูสูงอายุนัน้ เกิ ดความภาคภูมิ ใจในตัวเอง ยังรู้ สึกว่าตัวเองมี คุณ ค่า และยังส ามารถน า
องค์ความรู้ ที่ มี ไปช่วยเหลื อผู้อื่ นในสังคมได้ สอดคล้ องกับ สิรีน าฏ ตรี ริน ทร์ และคณะ (2560)
ที่ ได้ ส รุ ป ผลการวิจัยเรื่ อง ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อความมี คุณ ค่าในตนเองของ
ผู้สงู อายุโรคเรื อ้ รังที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลไว้ ว่า โปรแกรมการระลึกความหลังนัน้ สามารถเพิ่ม
ความมีคณ
ุ ค่าในตัวเองได้
2. ด้ านการทางานของสมอง โดยผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยของแบบวัดการทางานของ
สมองที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ทัง้ นี ้เป็ นเพราะได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการประเภท
เกมกี ฬ าและการละเล่ น (เทพประสิ ท ธิ์ กุล ธวัช วิ ชัย , 2556) ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพวกเดี ย วกัน และ
กิจ กรรมอักษรซ่อนเงื่ อน โดยทัง้ 2 กิ จกรรมได้ เน้ นให้ ผ้ ูสูงอายุได้ ฝึกในของความจ า เช่น จดจ า
รู ป ภาพต่า งๆ แล้ ว น ามาเรี ย งล าดับ ก่ อ นหลัง ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด รวมไป ถึ ง ให้ ผ้ ูสูง อายุไ ด้
กระบวนการทางสมองในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งของให้ ถกู ต้ อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะสามารถช่วย
ในการชะลอความเสื่ อ มทางสมองและช่วยให้ ผ้ ูสูง อายุมี ค วามจ าที่ ดี ส อดคล้ อ งกับ อรพรรณ
แอบไธสง (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นการส่งเสริ มการกระตุ้นที่เหมาะสมกับความบกพร่อง
ของผู้สงู อายุจะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีการพัฒนาขึ ้น ด้ านการปรับพฤติกรรม อารมณ์ และการทาหน้ าที่
ของสมอง โดยกิจกรรมที่ใช้ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวกับการกระทา กิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการฝึ กฝน
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ด้ านความจา จะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุยงั คงมีความจาที่ดี ช่วยชะลอความเสื่ อมทางสมองและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีได้ ซึ่งรู ปแบบลักษณะของกิจกรรมที่ ผ้ ูวิจัยได้ นามาใช้ ได้ สอดคล้ องกับ กรมสุขภาพจิ ต
(2556) ที่ ใช้ กิ จ กรรมสลับ ตัวอัก ษรเพื่ อ กระตุ้น สมองให้ เกิ ด ทัก ษะการคิด แก้ ไขปั ญ หา รวมถึ ง
สหสัมพันธ์ของตาและมือด้ วย
3. ด้ า นสุข ภาวะทางจิ ต โดยผู้สูง อายุมี ค่า เฉลี่ ย ของแบบวัด สุข ภาวะทางจิ ต
ที่เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกี ฬา
และการละเล่น (เทพประสิ ทธิ์ กุล ธวัชวิชัย, 2556) ได้ แก่ กิจกรรมคาสั่งพระราชา และกิ จกรรม
สปอง โดยทัง้ 2 กิจกรรมได้ เน้ นให้ ผ้ สู ูงอายุร้ ู จกั ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ ตื่นเต้ นจากคาสัง่ ที่ได้ รับเพื่อ
จะได้ กลับไปนาสิ่งของมาได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังช่
้ วยในเรื่ องของการฝึ กสมาธิให้ แน่วแน่อยูก่ บั การ
แข่ง ขัน และยอมผลการแข่ง ขัน ตามความเป็ น จริ ง ซึ่ง รู ป แบบลัก ษณะของกิ จ กรรมที่ ผ้ ูวิ จัย ได้
นามาใช้ ได้ สอดคล้ องกับ กรมสุขภาพจิต (2556) ที่ใช้ กิจกรรมฝึ กสมาธิด้วยการเอาจิตจดจ่ออยูก่ บั
การเคลื่อนไหวเพื่อเป็ นการฝึ กสติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้ สอดคล้ องกับ สุจริ ต สุวรรณชีพ
(2554) และกรมสุขภาพจิต (2554) ซึ่งได้ ให้ ความหมายเกี่ ยวกับ สุขสงบ (Peacefulness) ไว้ ว่า
เป็ นความสามารถของบุคคลในการรับรู้ – เข้ าใจในความรู้สึกของตนเอง รู้จกั ควบคุมอารมณ์และ
สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างประสิทธิภาพ สามารถผ่อนคลายให้ เกิดความ
สนุกสนานกับตนเองได้ รวมทัง้ มีความสามารถในการปรับตัวยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริง
โดยเมื่ อ จ าแนกผลของกิ จ กรรมตาม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาวะทางจิ ต ทั ง้
6 องค์ ป ระกอบของรี ฟ ฟ์ และคี เยส (Ryff & Keyes, 1995) ผู้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ว่า กิ จ กรรมที่
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) ได้ แก่ กิจกรรมอักษรซ่อนเงื่อน
และกิ จ กรรมพวกเดี ยวกัน กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ด้ านการยอมรับ ตนเอง (Selfacceptance) และด้ านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose in Life) ได้ แก่ กิจกรรมตัวฉันอยู่ในนี ้
และกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา กิจกรรมที่เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตด้ านการมีสมั พันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น (Positive Relations with others) ได้ แก่ กิจกรรมยินดีที่ได้ ร้ ูจกั และกิจกรรมสติแห่งปัญญา
กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ด้ า นความสามารถในการจัด การกับ สถานการณ์ ต่า งๆ
(Environmental Mastery) ได้ แก่ กิจกรรมคาสัง่ พระราชาและกิจกรรมสปอง และในทุกๆ กิจกรรม
นั น้ สามารถเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ด้ านการมี ค วามงอกงามในตน (Personal Growth)
ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมเหล่านีไ้ ด้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุมีการพัฒ นาตนอย่างต่อเนื่องและ
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สามารถแก้ ไขปั ญ หาต่างๆ และท้ าทายกับสิ่ งใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ซึ่ง นอกจากที่ ผ้ ูวิจัย ได้ น าทฤษฎี
นันทนาการ (Recreation Theory) มาใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมแล้ ว ยังได้ นาทฤษฎี
การผ่ อ นคลายความเครี ย ด (Relaxation Theory) มาเสริ ม เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2556) อีกด้ วย ดังนันโปรแกรมนั
้
นทนาการเพื่อเสริ มสร้ าง
สุข ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ถื อ ได้ ว่าเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า ผู้สงู อายุมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และมีระดับความพึงพอใจที่มากกว่าระดับความคาดหวัง โดยใช้ การ
วิ เคราะห์ ค วามส าคัญ และการประเมิ น ผล (IPA Grid) นั น้ ปรากฏว่ า ตกอยู่ ใน Quadrant 2
หมายถึ ง ท าดี แ ล้ ว รั ก ษาเอาไว้ สอดคล้ อ งกั บ จิ รชัย หมื่ น ฤทธิ์ (2561) ซึ่ง ได้ ใช้ ก ารวิเคราะห์
ความสาคัญ ดังกล่าวเช่นกัน ในการหาประสิทธิ ผลของโปรแกรมท่องเที่ ยวเชิงกี ฬ าส าหรับการ
แข่งขันไตรกีฬาในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิผลอยูใ่ นระดับดีและสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้
จึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้ ว่า โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนันได้
้ รับการยอมรับจากผู้สงู อายุเป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแลศูนย์บริ การสาธารณสุขควรมีการปรับปรุงใน
เรื่ องต่างๆ ซึง่ ได้ สะท้ อนมาจากผลการวิจยั ดังนี ้
1. องค์ประกอบที่ 1 ด้ านการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ในองค์ประกอบนี ้ผู้ให้ บริการควร
ฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมให้ แก่ผ้ สู งู อายุ ให้ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความสุภาพ มีมารยาท ควรแจ้ งให้ ทราบถึงประโยชน์
ในแต่ละกิจกรรม มีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี สร้ างบรรยากาศให้
เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม สามารถสอดแทรกความรู้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้เข้ าร่ วม
รวมทัง้ ควรมี ส ภาพแวดล้ อ ม ร่ ม รื่ น ร่ ม เย็ น แสงสว่า งเพี ย งพอ มี การระบายอากาศที่ ดี หรื อ มี
เครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริ ม
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพขององค์กร
2. องค์ประกอบที่ 2 ด้ านความสมบูรณ์ ของการให้ บริ การ ในองค์ประกอบนี ผ้ ้ ู
ให้ บริ การควรมีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรม โดยใช้ สื่อประกอบเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึน้ ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์และพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น ควรเอาใจใส่ ดูแล
ผู้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง ควรมีบคุ ลากรทางแพทย์พยาบาลเป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ให้ บริการ ควรมีอาคาร
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ที่ลกั ษณะ รู ปลักษณ์ และสีสันสวยงาม ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อวิทยุ/
โทรทัศน์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ในการให้ บริการขององค์กร
3. องค์ป ระกอบที่ 4 ด้ านวิธี การช าระเงิน ในองค์ ป ระกอบนี ห้ ากผู้ให้ บริ ก ารมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ ค่า ใช้ จ่า ยในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัน้ ควรคิด ค่าบริ ก ารเป็ น รายสัป ดาห์
คิดแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม คิดเป็ นรายครัง้ หรื อคิดเป็ นรายเดือน ทังนี
้ ้ทัง้ นันขึ
้ ้นอยู่กับความ
พร้ อมของผู้รับบริการด้ วย
4. องค์ประกอบที่ 5 ด้ านความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก ในองค์ประกอบนี ้ผู้ให้ บริ การควรจัดหาพื ้นที่ที่มีกว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้
อย่างเหมาะสม ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสาหรับผู้รับบริการ ควรมีเครื่ องมือ อุปกรณ์สื่อ
การสอน เครื่ องเสี ยง ส าหรับประกอบกิจ กรรมเพี ยงพอ และสถานที่ ควรมี ระบบระบายอากาศ
แสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้ การบริการนันมี
้ ความสมบูรณ์มากขึ ้น
5. องค์ป ระกอบที่ 7 ด้ านกิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม สมรรถภาพร่ างกายและความสุข
ในองค์ประกอบนีผ้ ้ ูให้ บริ การควรจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม สมรรถภาพร่ างกาย สามารถเคลื่อนไหว
ปฏิ บัติกิจวัตรประจาวันได้ เป็ นอย่างดี ปราศจากความอ่อนล้ า และกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม ความสุข
ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สดชื่น สร้ างพลังความมีชีวิตชีวาอย่างสร้ างสรรค์และดีง าม เพื่อให้ ตอบ
โจทย์ความต้ องการของผู้รับบริการ
6. องค์ประกอบที่ 9 ด้ านลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ ในองค์ประกอบนี ผ้ ้ ู
ให้ บริ การควรจัดสถานที่ให้ มีความสะอาด เรี ยบร้ อย ปลอดภัย และสถานที่ควรเข้ าถึงได้ สะดวก
เพื่อช่วยเสริมให้ การบริการนันมี
้ ความน่าสนใจยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในการจัดโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุนนั ้ ไม่สามารถดาเนินการได้ ครบทุกองค์ประกอบเนื่องจากข้ อจากัดของ
สถานประกอบการณ์ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐซึง่ ผู้วิจยั ไม่สามารถปรับเปลี่ยน โดยองค์ประกอบที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ คือ 1) กลุ่มที่ 1 การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ 2) กลุ่มที่ 2 ความสมบูรณ์ ของ
การให้ บริ การ 3) กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน 4) กลุ่ม ที่ 5 ความพร้ อมของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก 5) กลุ่มที่ 7 กลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถภาพร่างกายและความสุข และ 6)
กลุม่ ที่ 9 ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่
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2. ผู้สูง อายุมี ค วามต้ อ งการด้ า นโอกาสในการรั บ บริ ก ารด้ านนัน ทนาการส าหรั บ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด โดยให้ ความสาคัญ เรื่ องความสะอาด ความเรี ยบร้ อย และความ
ปลอดภัยของสถานที่เป็ นสาคัญ
3. ผู้สงู อายุมีความต้ องการด้ านค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริการด้ านนันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้ อยที่ สุด โดยให้ ความสาคัญ เรื่ องของการไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเป็ นสาคัญ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุในครัง้ นี ้ ไปใช้ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชนบท
และในเมืองว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
2. ควรนาผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ไปดาเนินการทาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่ อถอดบทเรี ยนของ
การทาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สงู อายุ
3. ควรนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุนี ้ ไปทดลองใช้ ในเรื่ องของการสร้ างรายได้ ให้ กบั สถานดูแลผู้สงู อายุเอกชน
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”
(สาหรั บผู้สูงอายุท่ เี ข้ ามาใช้ บริการและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับ นี เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในหลัก สูต ร ปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจัด การกี ฬ าและนัน ทนาการ คณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
จัด ท าขึน้ เพื่ อ ศึกษาเรื่ อ ง การพัฒ นาโปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะทางจิ ต ของ
ผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
1. แบบสอบถามจะประกอบด้ วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการ
และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
ส่วนที่ 3 ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการ
และความคิดเห็นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. กรุณาทาเครื่ องหมาย หรื อกรอกข้ อความในที่ที่กาหนดไว้ ที่ตรงกับตัวของท่านมาก
ที่สดุ
3. ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ อา่ น
แบบสอบถามอย่างละเอียดและตอบให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ นจริง
ทัง้ นี ข้ ้ อมูล ที่ ท่านตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บ เป็ นความลับ และนาไปใช้ ในการศึกษา
เท่านัน้ ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถาม
และขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้
นางสาวศศธร สุมน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริทรวิโรฒ
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ส่ วนที่ 1
คาชีแ้ จง

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ

1. เพศ
 1) หญิง
 2) ชาย
2. อายุ
 1) 60 – 64 ปี
 2) 65 – 69 ปี
 3) 70 – 74 ปี
 4) 75 – 79 ปี
 5) 80 ปี ขึ ้นไป
 6) อื่นๆ...............
3. การศึกษา
 1) ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
 2) ระดับปริญญาตรี
 3) สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. อาชีพ
 1) ข้ าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 2) ข้ าราชการบานาญ
 3) พนักงานบริ ษัทเอกชน
 4) เจ้ าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
 5) อาชีพอิสระ
 6) ไม่ได้ ประกอบอาชีพ
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ส่ วนที่ 2

พฤติ ก รรมด้ า นนัน ทนาการของผู้ สู ง อายุ ที่ เข้ ามาใช้ บริ ก ารและเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู

ให้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
คาชีแ้ จง
กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สดุ
หมายเหตุ
คาว่า “นัน ทนาการ” หมายถึ ง กิ จ กรรมซึ่งมี รูป แบบที่ หลากหลาย บุค คลหรื อ
ชุมชนสามารถเข้ าร่วมตามความสนใจ แล้ วก่อให้ เกิดผลในการพัฒนาอารมณ์สขุ สนุกสนาน และ
สุขสงบ
1. ท่านมีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างไรกับศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
1) เป็ นผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการ
2) เป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
2. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับ “นันทนาการ” มากน้ อยเพียงใด
1) มากที่สดุ
2) มาก
3) ปานกลาง
4) น้ อย
5) น้ อยที่สดุ
3. ท่านเห็นว่า “นันทนาการ” มีความจาเป็ นสาหรับท่านมากน้ อยเพียงใด
1) มากที่สดุ
2) มาก
3) ปานกลาง
4) น้ อย
5) น้ อยที่สดุ
4. สิ่งใดเป็ นแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม “นันทนาการ” (ให้ เลือก 3 ข้ อ)
1) ต้ องการเข้ าสังคม
2) ต้ องการเสริมสร้ างสุขภาพทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
3) ต้ องการได้ รับความรู้ที่เป็ นประโยชน์
4) ได้ รับการชักชวนจากครอบครัว
5) ได้ รับการชักชวนจากเพื่อน

191
5. กิจกรรมนันทนาการประเภทใดที่ทา่ นเคยเข้ าร่วม (เลือกได้ 3 ข้ อ)
1) ศิลปหัตถกรรม
2) เกมและกีฬา
3) การเต้ นรา/กิจกรรมเข้ าจังหวะ
4) ละคร/ภาพยนตร์
5) งานอดิเรก
6) ดนตรี และการร้ องเพลง
7) กิจกรรมกลางแจ้ ง/นอกเมือง
8) วรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด)
9) กิจกรรมทางสังคม
10) กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ
11) กิจกรรมบริการอาสาสมัคร
6. ค่าใช้ จา่ ยของท่านในการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็ นอย่างไร
1) ไม่มีการเสียค่าใช้ จา่ ย
2) เสียค่าใช้ จา่ ยเป็ นรายครัง้
3) เสียค่าใช้ จา่ ยเป็ นรายสัปดาห์
4) เสียค่าใช้ จา่ ยเป็ นรายเดือน
5) เสียค่าใช้ จา่ ยแบบเหมาจ่าย
7. ท่านเลือกสถานที่สาหรับทากิจกรรมนันทนาการอย่างไร (เลือกได้ 3 ข้ อ)
1) ใกล้ บ้าน
2) เดินทางสะดวก
3) มีความสะอาด
4) มีสภาพแวดล้ อมดี ร่มรื่ น
5) มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
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8. ท่านทราบข้ อ มูล ในการให้ บ ริ ก ารของศูนย์ ส่ง เสริ ม สุขภาพผู้สูง อายุจ ากช่อ งทางใด
(เลือกได้ 3 ข้ อ)
1) ทราบข้ อมูลด้ วยตนเอง
2) การบอกเล่า/การแนะนาของญาติ/เพื่อน
3) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์
4) สื่อวิทยุ/โทรทัศน์
5) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
6) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม
7) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กลางแจ้ ง เช่น คัทเอ้ าท์ บิลบอร์ ด
9. ท่ า นเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางไปเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการในลั ก ษณ ะใด
(เลือกได้ 3 ข้ อ)
1) เดินทางด้ วยตนเองใช้ รถประจาทาง/รถยนต์ส่วนตัว/จักรยานยนต์/จักรยาน/
รถรับจ้ าง
2) เดิ น ทางร่ ว มกั บ กลุ่ ม เพื่ อ นด้ วยรถยนต์ / จั ก รยานยนต์ แ ละช่ ว ยกั น
ออกค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
3) เดินทางร่วมกับกลุม่ เพื่อนด้ วยรถประจาทาง/รถรับจ้ าง
4) เดินทางโดยพาหนะที่หน่วยงานให้ บริการจัดไว้ ให้
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ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การและความคิดเห็น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
คาชีแ้ จง
กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความสาคัญที่ตรงกับความต้ องการ
ของท่านมากที่สดุ
ระดับความสาคัญ
ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สูงอายุ
มาก
น้ อย
ที่เข้ ามาใช้ บริการและความคิดเห็นเจ้ าหน้ าที่
ที่สุด มาก น้ อย ที่สุด
ผู้ให้ บริการในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
4
3
2
1
ส่ วนที่ 3

1. ความต้ องการกิจกรรมการนันทนาการ ด้ านต่ างๆ ของ
ผู้รับบริการ
1.1 กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพร่ า งกาย ให้ สามาร
เคลื่อนไหวปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ เป็ นอย่างดี เช่น ความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อ ความอ่อนตัว ความว่องไวและการทรงตัว เป็ นต้ น
1.2 กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความสุข ความสนุกสนาน รื่ นรมย์ สด
ชื่น เช่น การเล่นกีฬา เกม ดนตรี กิจกรรมเข้ าจังหวะ ศิลปะ
ท่องเที่ยวและงานอดิเรก เป็ นต้ น
1.3 กลุม่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าใน
ตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน การมีจิตอาสาและการให้ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็ นต้ น
1.4 กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหว
พริ บ ความจา การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ความจา
ความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วยหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผล และใส่ใจ
เรี ยนรู้ ทกั ษะใหม่ๆ เป็ นต้ น
1.5 กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นความสามารถในด้ านการรู้ อารมณ์ตน การ
ควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง
เช่น การรู้ อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์และการยอมรับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง เป็ นต้ น
2. ความต้ องการด้ านค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ารั บบริการด้ าน
นันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
2.1 ผู้ให้ บริ การควรให้ บริ การโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
2.2 ผู้ให้ บริ การควรคิดราคาบริ การในราคาย่อมเยา
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ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สูงอายุ
ที่เข้ ามาใช้ บริการและความคิดเห็นเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริการในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
2.3 ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม
2.4 ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้
2.5 ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์
2.6 ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน
3. ความต้ องการด้ านโอกาสในการให้ บริการด้ านนันทนาการ
สาหรั บผู้สูงอายุ
3.1 สถานที่เข้ าถึงได้ สะดวก
3.2 สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อย และปลอดภัย
3.3 สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่ องเสียง สาหรับ
ประกอบกิจกรรมเพียงพอ
3.4 สถานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสาหรับผู้รับบริ การ
เช่น ห้ องเปลี่ยนชุด ตู้ลอ็ กเกอร์ ห้ องอาบน ้า ห้ องสุขา ห้ องพยาบาล
เป็ นต้ น
3.5 สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้
อย่างเหมาะสม
3.6 สถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ
4. ความต้ องการด้ านช่ องทางการรั บข้ อมูลการให้ บริการด้ าน
นันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
4.1 ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ ง เช่น คัทเอ้ าท์ บิลบอร์ ด เป็ นต้ น
4.2 ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้ น
4.3 ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อวิทยุ/
โทรทัศน์
4.4 ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ระดับความสาคัญ
มาก
น้ อย
ที่สุด มาก น้ อย ที่สุด
4
3
2
1
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ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สูงอายุ
ที่เข้ ามาใช้ บริการและความคิดเห็นเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริการในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
4.5 ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เป็ นต้ น
5. ความต้ องการด้ านบุคลากรที่ให้ บริการด้ านนันทนาการ
สาหรั บผู้สูงอายุ
5.1 ผู้ให้ บริ การควรมีวยั ที่เหมาะสม
5.2 ผู้ให้ บริ การควรมีจิตใจรักการบริ การ
5.3 ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่
ให้ บริ การ
5.4 ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถในการสร้ างมนุษย
สัมพันธ์
5.5 ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ จิตวิทยาใน
การนากิจกรรม
5.6 ควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ให้ บริ การ
5.7 ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการเป็ นผู้นา
5.8 ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ จดั ให้ บริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้เข้ าร่ วม
5.9 ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป
5.10 ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท
5.11 ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
5.12 ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
ได้ เป็ นอย่างดี
6. ความต้ องการด้ านกระบวนการในการให้ บริการด้ าน
นันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
6.1 มีการสารวจความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้ บริ การ

ระดับความสาคัญ
มาก
น้ อย
ที่สุด มาก น้ อย ที่สุด
4
3
2
1
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ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สูงอายุ
ที่เข้ ามาใช้ บริการและความคิดเห็นเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริการในศูนย์ ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
6.2 มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิค วิธีการทากิจกรรมโดยใช้ สื่อ
ประกอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน
6.3 ผู้ให้ บริ การควรมีกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ น
ระบบ เช่น มีจดุ ลงทะเบียนก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรม มีการแจ้ ง
ระยะเวลาและกิจกรรม เป็ นต้ น
6.4 ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่
ละกิจกรรม
6.5 ผู้ให้ บริ การควรสร้ างความพร้ อมแก่ผ้ รู ับริ การก่อนทากิจกรรม
6.6 ผู้ให้ บริ การควรเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
6.7 ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนานในการ
ทากิจกรรม
6.8 ผู้ให้ บริ การควรสรุ ปประเมินผลการดาเนินกิจกรรมเมื่อสิ ้นสุด
เวลาการทากิจกรรม
7. ความต้ องการด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสถานที่
ให้ บริการด้ านนันทนาการสาหรั บผู้สูงอายุ
7.1 ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่ มรื่ น ร่ มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการ
ระบายอากาศที่ดี หรื อมีเครื่ องปรับอากาศ มีเครื่ องเสียง พื ้นที่
กว้ างขวาง สามารถทากิจกรรมได้ อย่างปลอดภัย
7.2 ควรมีสถานที่จอดยานพาหนะให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ
7.3 ควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รู ปลักษณ์ และสีสนั สวยงาม
7.4 ควรมีการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบ
7.5 ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ เช่น ห้ องเปลี่ยนชุด ห้ องอาบน ้า ห้ องสุขา เป็ นต้ น
7.6 ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์และพยาบาล ในกรณี
ฉุกเฉิน

ระดับความสาคัญ
มาก
น้ อย
ที่สุด มาก น้ อย ที่สุด
4
3
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ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
นางสาวศศธร สุมน
ผู้วิจัย

198

แบบสอบถาม
ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิต
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ระดับความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ า
ก่อนที่จะได้ รับบริ การโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุฯ
โดยท่านมีความคาดหวัง มากน้ อย ระดับใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง
4 เมื่อท่านมี ความคาดหวังว่าน่าจะได้ รับมากที่สดุ
3 เมื่อท่านมี ความคาดหวังว่าน่าจะได้ รับมาก
2 เมื่อท่านมี ความคาดหวังว่าน่าจะได้ รับน้ อย
1 เมื่อท่านมี ความคาดหวังว่าน่าจะได้ รับน้ อยที่สดุ

ระดับความพึงพอใจ คือ ความรู้สกึ หลังจาก
ได้ รับการบริ การ โปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุฯ
โดยท่านมีความพึงพอใจ มากน้ อย ระดับใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง
4 เมื่อท่านมี ความพึงพอใจ มากที่สดุ
3 เมื่อท่านมี ความพึงพอใจ มาก
2 เมื่อท่านมี ความพึงพอใจ น้ อย
1 เมื่อท่านมี ความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) 60 – 69 ปี
 2) 70 – 79 ปี
 3) 80 ปี ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 การยินยอมชาระค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. หากมีคา่ ใช้ จา่ ยในการจัดโปรแกรมในครัง้ ต่อไป ท่านคิดว่าท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการฯ ต่อ 1 ครัง้ ในราคา 299 บาท หรื อไม่
 1) ชาระค่าใช้ จา่ ย
 2) ไม่ชาระ (ถ้ าตอบข้ อนี ้ไม่ต้องทาต่อในข้ อที่ 2)
2. ท่านคิดว่า การชาระค่าเข้ าร่วมโปรแกรมควรเป็ นอย่างไร
 1) ชาระรายเป็ นครัง้
 2) ชาระรายเป็ นรายสัปดาห์
 3) ชาระรายเป็ นเดือน
 4) ชาระรายแบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม
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ส่ วนที่ 3 ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุฯ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคาดหวังและระดับ
ความพึงพอใจ
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ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของ
ผู้สงู อายุ
คาชีแ้ จง โปรดแสดงความคิดเห็นตามความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. กิจกรรมใดที่ทา่ นชอบมากที่สดุ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. กิจกรรมใดที่ทา่ นชอบน้ อยที่สดุ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่ากิจกรรมใดที่ท่านสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
แบบวัดสุขภาวะทางจิต

203

204

205

206

ภาคผนวก ค
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง
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ภาคผนวก ง
แบบวัดการทางานของสมอง

209

210

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์การตรวจความสอดคล้ องของแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์ การตรวจความสอดคล้ องของแบบสอบถามการพัฒนาโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คาชี ้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง
โปรดพิจารณาว่าแบบสอบถาม ความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ แก่ผ้ สู งู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ด้ านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และสอดคล้ องตาม
ความมุง่ หมายของการวิจยั หรื อไม่ โดยได้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี ้
+1
0
-1

หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความเหมาะสม

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ
คาถาม
1
2
3
4

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
1+
1+
1+
+1
5
1
1+
1+
1+
0
+1
4 0.8
1+
1+
1+
1+
+1
5
1
1+
1+
1+
1+
+1
5
1

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมด้ านนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ข้ อ
คาถาม
1
2
3
4

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
+1
+1
+1
0
+1
4 0.8
0
+1
+1
+1
0
3 0.6
+1
+1
+1
0
1
4 0.8
+1
+1
+1
+1
0
4 0.8
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ข้ อ
คาถาม
5
6
7
8
9

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
+1
+1
+1
0
4 0.8
1+
+1
+1
+1
+1
5 1.0
1+
+1
+1
+1
+1
5 1.0
1+
+1
+1
+1
+1
5 1.0
1+
+1
1+
0
+1
4 0.8

ส่ วนที่ 3 ความต้ องการด้ านนันทนาการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริการและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ข้ อ
คาถาม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
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
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
-1

-1
-1
-1

-1

ค่า
IOC
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.8
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ข้ อ
คาถาม
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

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

-1

-1
-1

-1

ค่า
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
5 1.0
0
3 0.6
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
3 0.6
+1
3 0.6
+1
3 0.6
+1
5 1.0
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
3 0.6
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
+1
4 0.8
+1
5 1.0
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ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อคาถาม
+1
ข้ อเสนอแนะ +1

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4

คนที่ 1
0

-1

+1
+1

0

-1

+1
+1

0 -1 +1
+1

0 -1 +1
+1

คนที่ 5

รวม

ค่า
IOC

5

1.0

0 -1
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ผลการวิเคราะห์ การตรวจความสอดคล้ องของแบบสอบถามความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คาชี ้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง
โปรดพิจารณาว่าแบบสอบถาม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริ ม สุขภาพผู้สูงอายุ ด้ านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา มี ค วามเหมาะสมในการน าไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั และสอดคล้ องตามความมุง่ หมายของการวิจยั หรื อไม่ โดยได้ กาหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี ้
+1
0
-1

หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความเหมาะสม

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ
คาถาม
1
2

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
+1
+1
1+
1+
5 1.0
1+
+1
+1
1+
+1
5 1.0

ส่ วนที่ 2 การยินยอมชาระค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ข้ อ
คาถาม
1
2

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
1+
1+
1+
0
4 0.8
1+
1+
1+
1+
0
4 0.8
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ส่ วนที่ 3 ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ข้ อ
คาถาม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5.1
5.2
5.3

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0
1+
1+
1+
1+
1+
5 1.0

217
6.1
6.2
7

1+
1+
1+

1+
1+
1+

1+
1+
1+

1+
1+
1+

1+
1+
1+

5
5
5

1.0
1.0
1.0

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ข้ อ
คาถาม
1
2
3

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
+1
+1
+1
+1
+1
5 1.0
+1
+1
+1
+1
+1
5 1.0
+1
+1
+1
+1
+1
5 1.0
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ผลการวิ เคราะห์ ก ารตรวจความสอดคล้ อ งของร่ างโปรแกรมนั นทนาการเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คาชี ้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง
โปรดพิจารณาว่าร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุใน
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ ด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ น
ร่างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
ผู้สงู อายุ และสอดคล้ องตามความมุง่ หมายของการวิจยั หรื อไม่ โดยได้ กาหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี ้
+1
0
-1
ข้ อ
คาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความเหมาะสม
หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความเหมาะสม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
รวม
IOC
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1+
1+
1+
1- +1
3 0.6
1+
1+
1+
1+
+1
5 1.0
1+
1+
1+
1+
+1
5 1.0
1+
1+
1+
0
0
3 0.6
+1
+1
+1
1+
1+
5 1.0
+1
+1
+1
1+
1+
5 1.0
+1
+1
+1
1+
1+
5 1.0
+1
+1
+1
1- 1+
3 0.6
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ผลการวิเคราะห์ การตรวจความสอดคล้ องของคู่ มือ โปรแกรมนั นทนาการเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คาชี ้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง
โปรดพิจารณาว่าคูม่ ือโปรแกรมนันทนาการฯ ด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา มีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ นคูม่ ือโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ และสอดคล้ องตามความมุง่ หมายของการวิจยั หรื อไม่ โดยได้
กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี ้
4
3
2
1
ข้ อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องอย่างยิ่ง
แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ อง
แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความสอดคล้ อง
แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่มีความสอดคล้ องอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
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
1.0





1.0









 1.0




 1.0




 1.0
0.8









 1.0
1.0









 1.0
0.8





1.0





1.0









 1.0
1.0









 1.0
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความต้ องการของผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ จานวน 400 คน
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบความต้ องการของผู้สูงอายุท่ เี ข้ ามาใช้ บริการ
ในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 400 คน
ตัววัด
กลุ่มที่ 1 การบริการที่มีคุณภาพ
ผู้ให้ บริ การมีความเป็ นมิตรกับบุคคลทัว่ ไป
มีการสร้ างความเข้ าใจ เทคนิ ค วิธีการทากิ จกรรมโดยใช้ สื่อประกอบเพื่ อให้ เกิ ด
ความชัดเจน
ผู้ให้ บริ การควรมีความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ควรมีการจัดบริ การทางการแพทย์และพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน
ให้ บริ การควรเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
ผู้ให้ บริ การควรมีวยั ที่เหมาะสม
ผู้ให้ บริ การมีความสุภาพ มีมารยาท
ผู้ให้ บริ การควรแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงคุณประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม
ควรมีอาคารที่มีลกั ษณะ รู ปลักษณ์ และสีสนั สวยงาม
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี
ผู้ให้ บริ การควรสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม
ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับความต้ องการของผู้รับบริ การ
ควรมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การควรมีความสามารถในการสอดแทรกความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ
ที่ได้ จดั ให้ บริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าร่ วม
ควรมีสภาพแวดล้ อม ร่ มรื่ น ร่ มเย็น แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี หรื อ
มี เครื่ อ งปรั บ อากาศ มี เครื่ องเสี ย ง พื น้ ที่ ก ว้ างขวาง สามารถท ากิ จ กรรมได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ชะลอความเสื่อมทาง
สมอง และการรู้ อารมณ์ ตน
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริ บ ความจา การมีสติ การ
คิดอย่างมีเหตุผล
กลุม่ กิจกรรมที่เน้ นความสามารถในการรับรู้ อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การ
ยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง

Factor
loading

.839
.832
.820
.812
.791
.786
.784
.777
.749
.737
.723
.714
.708
.701
.691

.859
.806
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ตัววัด

Factor
loading

กลุ่มกิจกรรมที่สง่ เสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนัก คุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สังคม
กลุ่มที่ 3 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ควรมีพื ้นที่กว้ างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
สถานที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์สอื่ การสอน เครื่ องเสียง สาหรับประกอบกิจกรรม
เพียงพอ
สถานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสาหรับผู้รับบริ การ
สถานที่ควรมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอ
สถานที่สะอาด เรี ยบร้ อย และปลอดภัย
กลุ่มที่ 4 วิธีการชาระเงิน
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายสัปดาห์
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายครัง้
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน
ผู้ให้ บริ การควรคิดค่าบริ การในระบบเหมาจ่ายรายโปรแกรม
กลุ่มที่ 5 ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้นากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามรถในการใช้ จิตวิทยาในการนากิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์
ผู้ให้ บริ การควรมีความรู้ ความสามารถเฉพาะในกิจกรรมที่ให้ บริ การ
กลุ่มที่ 6 ช่ องทางการรั บทราบข้ อมูลกิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยป้ายโฆษณาประสาสัมพันธ์
กลางแจ้ ง
ผู้ให้ บริ การควรเผยแพร่ ข้อมูลการให้ บริ การโดยสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มที่ 7 การกาหนดอัตราค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ผู้ให้ บริ การควรคิดราคาบริ การในราคาย่อมเยา

.715

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Barttlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi - Square
df
P – value

.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
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

อาจารย์ประจาคณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีว์ิ ขวัญบุญจันทร์ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชยั ร้ องขันแก้ ว อาจารย์ประจาคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อไุ รวรรณ ขมวัฒนา
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ ดร.จุฑา ติงศภัศทิย์
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพนั ธ์
อาจารย์ประจาคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
8. อาจารย์ ดร.จิระชัย หมื่นฤทธิ์
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ภาคผนวก ซ
คูม่ ือโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ
ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
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นางสาวศศธร สุมน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คานา
คู่มื อ การใช้ “โปรแกรมนัน ทนาการเพื ่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของ ผู้สูงอายุ
ในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ ” นี ้ กิ จ กรรมนัน ทนาการเพื่ อ สร้ างความคุ้น เคยและละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น
ในสังคม กิจกรรมที่สง่ เสริมการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ การคิด
อย่างมีเหตุผล และกิจกรรมที่ส่ง เสริ มความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์
การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง จานวน 8 กิจกรรม ระยะเวลาในการจัดโปรแกรม
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 60 – 90 นาที
โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิต ของผู้สงู อายุ ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สูงอายุออกแบบโดยใช้ APIE (Austin, 2004) และ Six Elements of Situated Activity System
ของโรสแมนและสแลทเทอร์ (Rossman; & Schlatter) ที่ ผ้ ู น าโปรแกรมจะต้ องค านึ ง ถึ ง คื อ
1) ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น 2) การจัดสถานที่ 3) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ 4) กฎกติกาในการ
ประกอบกิจกรรม 5) ผู้นามีความสัมพันธ์กบั ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม และ 6) กิจกรรมต้ องให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมี
การเคลื่ อนไหว นอกจากนี ย้ ังใช้ แบบวัด ความคาดหวังและความพึงพอใจของการจัดกิ จ กรรม
ทังหมดของโปรแกรม
้
เพื่อเป็ นดัชนีนามาประเมินถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโปรแกรม
สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คูม่ ือการใช้ โ ปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะ
ทางจิ ต ของผู้ ส ูง อายุ ในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุนี ค้ งเป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้น าโปรแกรม
นัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของผู้ สูง อายุ ในศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุที่จะ
นาไปใช้ อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนาไหวพริบ ความจา สติ การควบคุมอารมณ์ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในสังคม
นางสาวศศธร สุมน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้จดั ทา
พ.ศ. 2562
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สารบัญ
หน้ า
วิธีการใช้ คมู่ ือ
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กิจกรรมที่ 1

232

กิจกรรมที่ 2

236

กิจกรรมที่ 3

239

กิจกรรมที่ 4

242

กิจกรรมที่ 5

246

กิจกรรมที่ 6

247

กิจกรรมที่ 7

250

กิจกรรมที่ 8

253
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วิธีการใช้ ค่ มู ือ
วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ผู้น านัน ทนาการหรื อ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน/องค์ ก รนัน ทนาการ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุไปใช้ อย่างถูกต้ อง
วัตถุประสงค์ โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่ งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
1. เพื่ อเสริ ม สร้ างให้ ผ้ ูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักคุณค่าในตัวเอง ช่วยเหลื อ
ผู้อื่นในสังคม
2. เพื่อเสริมสร้ างการชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบ ความจา การมีสติ
การคิดอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในด้ านการรู้อารมณ์ตน การควบคุมอารมณ์ การยอมรับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความจริง
4. เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
แนวทางการใช้ โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่ งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้น านัน ทนาการหรื อ บุ ค คลที่ ส นใจสามารถใช้ โปรแกรมนัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุโดยดาเนินการ ดังนี ้
1. ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดของขัน้ ตอนต่างๆ ในการปฏิ บัติตามโปรแกรม
นัน ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุข ภาวะทางจิ ต ของผู้สูง อายุในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพ
ผู้สงู อายุ
2. ทดลองปฏิบตั โิ ปรแกรมด้ วยตัวเอง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจก่อนจะนาไปใช้ อย่างถูกต้ อง
3. จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ ให้ มีจานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
4. จัดเตรี ยมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ทางจิตให้ เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรม เช่น ห้ องประชุม ลานกิจกรรม เป็ นต้ น
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หลัก การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมนั น ทนาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะทางจิ ต ของผู้ สู ง อายุ
ในศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
1. ผู้สงู อายุเข้ าร่วมด้ วยความสมัครใจ
2. การทากิจกรรมนันทนาการสามารถส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุพฒ
ั นาความเสื่อมทางสมอง
เพิ่มไหวพริ บ ความจาการมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล การควบคุมอารมณ์ การยอมรับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความจริง
3. การทากิจกรรมสามรถสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุให้ ดียิ่งขึ ้น
ข้ อควรปฏิบัติ
1. ในกิ จ กรรมที่ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ น าควรจัด กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ให้ มี ลัก ษณะ
ทางกาย เช่น เพศอายุ ทักษะในแต่ละกิจกรรมใกล้ เคียงกัน
2. กฎกติกา เกณฑ์ ระยะเวลา อาจมี การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
สภาพร่างกายและทักษะของผู้สงู อายุ
3. ระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรม ผู้ น ากิ จ กรรมควรหมั่ น สัง เกตพฤติ ก รรม จดจ าเรี ย นรู้
พฤติกรรมของผู้เข้ าร่ วมในกรณี ที่เกิ ดเหตุก ารณ์ ที่ ไม่ค าดคิด ผู้น าควรมี ส ติและใช้
ปัญญาในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า
4. ผู้สูงอายุเป็ นช่วงวัยที่มีเจตคติที่หลากหลาย ผู้นากิจกรรมควรใช้ ภาษาและคาพูดที่มี
ลักษณะ เชิญชวน ขอความร่วมมือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ไม่ใช้ คาพูดเชิงบังคับ
หรื อไม่สภุ าพ
5. ผู้น าควรมี บ ทบาทในการช่วยเหลื อ สนับ สนุน แต่จ ะไม่ล งมื อ ท ากิ จ กรรมนัน้ แทน
เนื่องจากผู้สงู อายุจะขาดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ระหว่างการดาเนินกิจกรรม
6. ผู้น ากิ จ กรรมควรมี ค วามสุภ าพเรี ย บร้ อย ทัง้ การแต่ง กาย วาจา และการกระท า
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อโปแกรมที่ชว่ ยเสริมสร้ างสุขภาวะทางจิต
ระยะเวลาในการดาเนินโปรแกรม
4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 60 – 90 นาที
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ตารางภาคผนวก 1 โปรแกรมนั นทนาการเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทางจิตของผู้ สูงอายุใน
ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สัปดาห์ ครัง้ ที่
1 และ 3

1

2 และ 4

2

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
ยินดีที่ร้ ูจกั
ตัวฉันอยูใ่ นนี ้
พวกเดียวกัน
คาสัง่ พระราชา
สติแห่งปัญญา
เอาใจเราไปใส่ใจเขา
อักษรซ่อนเงื่อน
สปอง

เวลา
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
10 – 20 นาที
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กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมยินดีท่ ีร้ ู จัก (สวัสดี 4 ภาษาและแม่ ไก่ หาคู่)
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมละลายพฤติกรรม (icebreaking) และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้ างความคุ้นเคยระหว่างผู้สงู อายุด้วยกัน รวมถึงผู้นากิจกรรมกับผู้สงู อายุ เสริ มสร้ าง
การเคลื่อนไหวรวมถึงการปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. เพลงสวัสดี
2. ดนตรี เพลง chicken dance
วิธีดาเนินการกิจกรรม :
ผู้วิจยั นากิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ จานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมสวัสดี 4 ภาษา
โดยให้ ผ้ ูสูงอายุจับคู่กัน ร้ องเพลงสวัสดี (สวัสดีแบบไทย ไทย แล้ วก็ไปแบบสากล สวัสดี
ทุก ๆ คน แบบสากลแล้ วก็ แบบไทย) จากนัน้ ทักทายกัน เป็ น ภาษาต่างๆ ได้ แก่ จี น ญี่ ปุ่ น และ
อังกฤษ เมื่อทักทายเสร็จแล้ วให้ แต่ละคูส่ ลับกันถามชื่อเล่นและอาหารที่ชอบ
สวัสดีแบบไทย สวัสดีครับ/ สวัสดีคะ่
สวัสดีแบบจีน

หนีหา่ ว

สวัสดีแบบญี่ปนุ่ โอะฮาโย
สวัสดีแบบอังกฤษ เฮ็ลโล
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมไม่ควรเลือกใช้ สถานที่ที่มีลักษณะแคบและเล็ก เพราะกิจกรรมมี ความ
เคลื่อนไหวอาจทาให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้
2. ผู้นากิจกรรมควรเน้ นย ้ากิจกรรมในเรื่ องของเพลง และการทักทายก่อนทากิจกรรม
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ภาพผนวก 1 แสดงลักษณะการเคลื่อนทีข่ องผูส้ งู อายุในกิจกรรมยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั (สวัสดี 4 ภาษา)
หมายถึง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
หมายถึง ผูน้ ากิจกรรม
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ภาพผนวกที่ 2 บรรยากาศกิจกรรมสวัสดี 4 ภาษา
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2. กิจกรรมแม่ไก่หาคู่ โดยให้ผู้สูงอายุออกท่าทางประกอบจังหวะเพลง chicken dance
ทันทีท่เี พลงจบให้จบั คู่กนั พร้อมทัง้ ส่งยิม้ และจับมือทักทายกันเบาๆ และทาซ้าเมื่อเพลงเริม่ วน
ใหม่แต่ให้มกี ารเปลีย่ นคู่กนั
ข้อควรปฏิ บตั ิ :
1. ผู้นากิจกรรมควรเลือ กสถานที่เป็ นลานกว้าง หรือ ลานกีฬ าไม่ร้อ นจนเกินไปเพื่อ
สะดวกต่อการออกกาลังกายและการเคลื่อนไหว
2. ผูน้ ากิจกรรมควรเน้นยา้ ท่าทางประกอบจังหวะก่อนเริม่ ทากิจกรรม
3. ผูน้ ากิจกรรมควรสังเกตผู้เข้าร่วมหากมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป อาจส่งผลต่อการ
ควบคุมร่างกาย เช่น อาการหน้ามือ เวียนศีรษะ

ผูส้ งู อายุเข้าแถวตอนลึก

ผูส้ งู อายุจบั คู่ 2 คน

หมายถึง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
หมายถึง ผูน้ ากิจกรรม
ภาพผนวกที่ 3 แสดงลักษณะการเคลื่อนทีข่ องผูส้ งู อายุในกิจกรรมแม่ไก่หาคู่

ภาพผนวกที่ 4 บรรยากาศกิจกรรมประกอบจังหวะเพลง chicken dance
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กิจกรรมที่ 2
ตัวฉันอยู่ในนี ้
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความภาคภูมิใจในอดีต เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง สร้ างความภาคภูมิใจในตัวเอง
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. เก้ าอี ้
วิธีดาเนินกิจกรรม :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุแต่ละคนเขียนเรี ยงความหรื อออกมาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์ความ
ภาคภูมิใจของตัวเองในอดีตที่ผา่ นมา
2. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุแต่ละคนออกมาเล่าเรื่ องราวตามที่เขียนเรี ยงความไว้ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุ
แต่ละคนรับฟั งและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง (ทินกร วงศ์ปการันย์, 2554: 59 – 70)
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมควรเลือกใช้ สถานที่เป็ นห้ องประชุม หรื อสถานที่ที่สามารถนัง่ บรรยายได้
2. ผู้นากิจกรรมควรบริหารจัดการอุปกรณ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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ชื่อ..............................นามสกุล............................เพศ....................อายุ............
บอกเล่าเรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์ความภาคภูมิใจของตัวเองในอดีตที่ผา่ นมา
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

ภาพผนวกที่ 5 ภาพใบงานตัวฉันอยูใ่ นนี้
.

ภาพผนวกที่ 6 ภาพบรรยากาศผูส้ งู อายุเล่าประสบการณ์ทภ่ี าคภูมใิ จในอดีต
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ภาพผนวกที่ 7 ภาพแบบวัดคุณค่าในตัวเอง
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กิจกรรมที่ 3
พวกเดียวกัน
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการทางานของสมอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อกระตุ้นในเรื่ องของความจา การคิดแก้ ปัญหา กระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ
รวมทังสร้
้ างความสุข สนุกสนาน
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
สื่อและอุปกรณ์ :
1. เก้ าอี ้
2. บัตรภาพ
3. ตะกร้ า
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
วิธีดาเนินการ :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
2. ผู้วิจยั จะนาบัตรภาพซึง่ จะกาหนดไว้ เป็ นหมวดหรื อจาพวกต่างๆ เช่น หมวดเครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน หมวดผัก และหมวดอาหาร เป็ นต้ น โดยแต่ละกลุ่มจะต้ องจัดเรี ยงภาพต่างๆ ลงตะกร้ า
หรื อกล่องที่เตรี ยมไว้ ให้ ตรงตามหมวดหรื อจาพวกของคาเหล่านัน้ กลุ่มใดสามารถจาแนกคาได้
ถูกต้ องมากที่สดุ จะเป็ นผู้ชนะ
3. ผู้วิจยั สรุปผลการแข่งขัน
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดการทางานของสมอง (กลุม่ ฟื น้ ฟูสภาพสมอง ศิริราชพยาบาล, 2536: 359 – 347)
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้ น ากิ จ กรรมควรเลื อ กสถานที่ เป็ นลานกว้ าง/ลานกิ จ กรรม เพื่ อ สะดวกต่ อ การ
เคลื่อนไหวของผู้สงู อายุ
2. ผู้นากิจกรรมควรเน้ นย ้ากฎกติกา การแยกหมวดหมูจ่ าพวกสิ่งต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม
3. ผู้นากิจกรรมควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และจานวนว่ามีความถูกต้ องและพร้ อมใช้ งาน
ก่อนนากิจกรรมให้ แต่ละกลุม่
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ภาพผนวกที่ 8 อุปกรณ์ของกิจกรรมพวกเดียวกัน

241

ภาพผนวกที่ 9 ภาพแบบแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
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กิจกรรมที่ 4
คาสั่งของราชา
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูอารมณ์ตนเอง ควบคุมอารมณ์ และยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความ
เป็ นจริง
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. เก้ าอี ้
2. ฉลากคาสัง่
วิธีดาเนินกิจกรรม :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน และให้ นงั่ เก้ าอี ้เป็ นวงกลมในแต่ละกลุม่
2. ผู้วิจยั ทาการจับฉลากเพื่อเป็ นการกาหนดคาสัง่ ของราชา
3. ผู้วิจยั จะให้ ผ้ สู งู อายุแต่ละกลุม่ ผลัดกันส่งตัวแทนออกมาครัง้ ละหนึ่งคนเพื่อมารับคาสัง่
ของราชา เช่น ราชาสัง่ ว่าให้ กลับไปนากาไรมา 1 วง ให้ ผ้ สู ูงอายุกลับไปยังกลุ่มของตัวเองเพื่อนา
สิ่งของมาให้ ราชา หากกลุ่มใดนาสิ่งของมาให้ ราชาก่อนจะได้ รับคะแนนสะสมในคาสัง่ นันไป
้ และ
ทาซ ้าแบบเดิมในคาสัง่ ถัดไป
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดสุขภาวะทางจิต (สมทรัพย์ สุขอนันต์ และคณะ, 2559: 153 – 155)
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมควรเลือกสถานที่เป็ นลานกว้ าง/ลานกิจกรรม เพื่อสะดวกต่อการ
เคลื่อนไหวของผู้สงู อายุ
2. ผู้นากิจกรรมควรเน้ นย ้ากฎกติก่อนเริ่มกิจกรรม

พระราชาขอแหวน 1 วง
ภาพผนวกที่ 10 ลักษณะของฉลากกิจกรรมคาสัง่ พระราชา
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ภาพผนวกที่ 11 ภาพแบบวัดสุขภาวะทางจิต
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กิจกรรมที่ 5
สติแห่ งปั ญญา
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมละลายพฤติกรรม (icebreaking) และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ เ กิ ด สมาธิ แ ละเตรี ย มพร้ อมส าหรั บ กิ จ กรรมต่ อ ไป พร้ อมทั ง้ ให้ เกิ ด
ความคุ้นเคยระหว่างผู้สงู อายุด้วยกัน รวมถึงผู้วิจยั กับผู้สงุ อายุด้วย
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
สื่อและอุปกรณ์ :
1. เก้ าอี ้
2. นกหวีด
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
วิธีดาเนินกิจกรรม :
1. ผลไม้ แห่งสมาธิ โดยให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน พร้ อมทังเลื
้ อกหัวหน้ ากลุม่
ตังชื
้ ่อกลุม่ เป็ นผลไม้ 2 พยางค์ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จะทบทวนชื่อกลุม่ โดยทันทีที่ผ้ วู ิจยั ผายมือไปทาง
กลุม่ ใด ให้ สมาชิกในกลุม่ จับมือกันแล้ วพูดชื่อกลุม่ พร้ อมทังชู
้ มือและลง
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมไม่ควรเลือกใช้ สถานที่ที่มีลกั ษณะแคบและเล็ก เพราะกิจกรรมมีความ
เคลื่อนไหวอาจทาให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้
2. ควรเน้ นย ้ากิจกรรมในเรื่ องของชื่อกลุม่

ภาพผนวกที่ 12 ภาพบรรยากาศผู้สงู อายุชมู ือและพูดชื่อกลุม่
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กิจกรรมที่ 6
เอาใจเราไปใส่ ใจเขา
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความภาคภูมิใจในอดีต เกิดความ
ตระหนักในคุณ ค่าของตัวเอง สร้ างความภาคภูมิใจในตัวเอง พร้ อมทัง้ สร้ างในเรื่ องของการอยู่
ร่วมกันในสังคม และการช่วยเหลือผู้อื่น
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. เก้ าอี ้
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
2. ผู้วิจัย ให้ แต่ก ลุ่ม เสนอความคิด เห็ น ว่าผู้สูง อายุอ ยากช่ว ยเหลื อ สัง คมในรู ป แบบใด
ถ้ าช่วยแล้ วรู้สกึ ภาคภูมิใจและมีคณ
ุ ค่าอย่างไร
3. ผู้วิจัยให้ แต่ล ะกลุ่ม ออกมานาเสนอแลกเปลี่ ยนความภาคภูมิ ใจ และคุณ ค่าที่ จ ะได้
ช่วยเหลือสังคม
4. ผู้วิจยั และผู้สงู อายุร่วมกันอภิปรายถึงกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง (ทินกร วงศ์ปการันย์, 2554: 59 – 70)
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมควรเลือกใช้ สถานที่ที่มีบริ เวณและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้
เพื่อเหมาะแก่การเขียน และนาเสนอ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เห็นและทากิจกรรมไปพร้ อมกัน
2. ผู้นากิจกรรมควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้ พอดีแก่ผ้ เู ข้ าร่วม
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ด้านหน้าสาหรับนาเสนอ

หมายถึง ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
หมายถึง ผู้นากิจกรรม
ภาพผนวกที่ 13 แสดงลักษณะการนาเสนอกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา

ภาพผนวกที่ 14 บรรยากาศกิจกรรมเอาใจเราไปใส่ใจเขา
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ภาพผนวกที่ 15 ภาพแบบวัดคุณค่าในตัวเอง
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กิจกรรมที่ 7
อักษรซ่ อนเงื่อน
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการทางานของสมอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อกระตุ้นในเรื่ องของความจา การคิดแก้ ปัญหา กระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ
รวมทังสร้
้ างความสุข สนุกสนาน ส่งเสริมการชะลอความเสื่อมทางสมองเพิ่มไหวพริบ ความจา
การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม : 10 – 20 นาที
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. บัตรภาพ
2. เก้ าอี ้
3. ที่ตงบั
ั ้ ตรภาพ
4. ผ้ าคลุม
วิธีดาเนินการกิจกรรม :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
2. ผู้วิจยั แจกบัตรภาพให้ แต่ละกลุม่ จากนันผู
้ ้ วิจยั เรี ยงบัตรภาพ 4 ภาพติดกัน ให้ แต่ละ
กลุม่ จาภายใน 5 วินาที เมื่อหมดเวลาให้ ผ้ สู งู อายุแต่ละกลุม่ เรี ยงภาพตามแบบที่ผ้ วู ิจยั เรี ยงไว้ ก่อน
หน้ าให้ ถกู ต้ อง กลุม่ ใดเสร็จก่อนและถูกต้ องที่สดุ ถือเป็ นผู้ชนะ
3. ผู้วิจยั สรุปผลการแข่งขัน
ขัน้ สรุป :
ผู้วิจยั และผู้สงู อายุร่วมกันอภิปรายถึงกิจกรรมอักษรซ่อนเงื่อน
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดการทางานของสมอง (กลุม่ ฟื น้ ฟูสภาพสมอง ศิริราชพยาบาล, 2536: 359 – 347)
ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้น ากิ จ กรรมควรเลื อกใช้ สถานที่ เป็ น ลานกว้ าง หรื อสถานที่ เหมาะสมกับ กิ จ กรรม
เพื่อลดอุบตั เิ หตุตอ่ การเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุในการทากิจกรรม
2. ผู้นากิจกรรมควรตรวจสอบจานวนอุปกรณ์ให้ มีความพร้ อมสาหรับการทากิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 16 บรรยากาศกิจกรรมอักษรซ่อนเงื่อน
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ภาพผนวกที่ 17 ภาพแบบแบบวัดการทางานของสมอง
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กิจกรรมที่ 8
สปอง
รู ปแบบกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อสร้ างความสนุกสนาน ช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยด และเป็ นการช่วยในการ
ฝึ กฝนสมาธิ การรู้อารมณ์ตนเอง ควบคุมอารมณ์ การยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง
ให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม: 10 – 20 นาที
สถานที่ : ลานกิจกรรม/ห้ องประชุม มีเก้ าอี ้ และสถานที่กว้ างที่สะดวกต่อการทากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์ :
1. นกหวีด
2. ช้ อน
3. ลูกปิ งปอง
4. ตะกร้ า
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม :
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ สู งู อายุจบั กลุม่ ๆ ละ 10 คน จานวน 3 กลุม่
2. ผู้วิจยั ให้ แต่ละกลุม่ ยืนเป็ นแถวตอนลึกและให้ คนแรกของแต่ละแถวถือช้ อนไว้
3. เมื่อผู้วิจยั ให้ สญ
ั ญาณนกหวีด คนแรกของแถวจะเดินไปตักลูกปิ งปองที่อยู่ฝั่งตรงข้ าม
เพื่อนากลับมาใส่ลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้ เมื่อใส่เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ สง่ ช้ อนต่อให้ คนถัดไปภายในแถว
และทาเช่ น นี ค้ รบทุ ก คนในกลุ่ ม กลุ่ ม ใดทาเสร็ จ ก่ อ นและได้ จานวนลู ก ปิ งปองมากที่ สุ ด
ภายในระยะเวลา 15 นาทีจะเป็ นผู้ชนะ (หากลูกปิ งปองตกให้ กลับไปเริ่มต้ นใหม่)
4. ผู้วิจยั สรุปผลการแข่งขัน
การวัดและประเมินผล :
แบบวัดสุขภาวะทางจิต (สมทรัพย์ สุขอนันต์ และคณะ, 2559: 153 – 155)
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ข้ อควรปฏิบัติ :
1. ผู้นากิจกรรมควรเลือกใช้ สถานที่เป็ นลานกว้ าง หรื อสถานที่เหมาะสมกับกิจกรรม
เพื่อลดอุบตั เิ หตุตอ่ การเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุในการทากิจกรรม
2. ผู้นากิจกรรมควรเน้ นย ้ากฎกติกาก่อนทากิจกรรม
3. ผู้นากิจกรรมควรระมัดระวังอุบตั เิ หตุในการเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุ ควรมีผ้ ดู แู ลความ
ปลอดภัยในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ด้ วย

หมายถึง ผู้เข้ าร่วม
หมายถึง ภาชนะใส่ลกู ปิ งปอง
หมายถึง ทิศทางการเคลื่อนไหว

ภาพผนวกที่ 18 แสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของผู้เข้ าร่วมในกิจกรรมสปอง

255

ภาพผนวกที่ 19 อุปกรณ์กิจกรรมสปอง

ภาพผนวกที่ 20 บรรยากาศผู้สงู อายุทากิจกรรมสปอง

256

257

258

ภาพผนวกที่ 21 ภาพแบบวัดสุขภาวะทางจิต
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ภาคผนวก ฌ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บข้ อมูลวิจยั
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ภาคผนวก ญ
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นริ นทรวิโรฒ
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวศศธร สุมน
6 กรกฎาคม 2530
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
สาขานันทนาการศาสตร์ และการจัดการกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2562

ที่อยู่ปัจจุบัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
สาขาการจัดการกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบณ
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