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ABSTRACT
This research aims to encourage the elderly to participate in social activities with others in the
community and create a strategy for accepting participation in group activities of elderly. The research
were Integrated, quantitative and qualitative research. Review of actual problems that have caused the
slow the deterioration of the elderly. The problem is analyzed to create corrective strategies. The study
population were the Social Group’s Elderly of Khun Padpeng Municipality, 297 persons. Sampling were
purposive sampling, 200 persons. The research period is 9 months. Data collection uses questionnaires
and interviews generated. Content analysis statistics used are mean, standard deviation and Pearson
correlation. The research findings revealed that: Four main factors that support the elderly to participate
in group activities. There were interaction, support, group information perception and raising awareness
( X =3.75, S.D. = 0.773, X =3.56, S.D. = 0.765, X =3.49, S.D. = 0.687, และ X = 3.36, S.D. = 0.717
respectively). Synthesized as the Strategy for Acceptance of Participation to Group Activities. There are 4
sub strategies: group awareness, awareness, support and interact. Which was have a relationship
(Statistically significant at .05 level) with the decision to participate in group activities of the elderly (r =
0.756), were acceptance of group activities (r = 0.815), satisfaction of group activity (r = 0.744) and
decision to group participation (r = 0.752). This strategy should be trial and corrected before it can be
applied to the actual context. And when have the next research, should consider adding social support
strategies.
Keyword: The slow the deterioration, Strategies, Group activities of elderly.
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บทคัดย่อ
บทความวิจั ยนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจั ยที่สนั บสนุนให้ ผู้ สู งอายุ กลุ่มติดสั งคมเข้ าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับผู้อื่นในชุมชน และ สร้างกลยุทธ์สร้างการยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทบทวนสภาพปัญหาจริงที่ทาให้ผู้สูงอายุมีความเสื่อม
ถอย เพื่อนามาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์แก้ไข ประชากรศึกษาเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 297 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 200 คน เวลาวิจัย 9 เดือน ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เก็บ
ข้อ มูล และวิเคราะห์ ด้ว ยสถิติอ ย่า งง่ าย เป็ นค่ าร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า มี 4 ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้า
ร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมกลุ่ม คือ การปฏิสัมพันธ์ การได้รับการสนับสนุน การทาให้มีความตระหนัก และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม ( X = 3.75, S.D. = 0.773, X =3.56, S.D. = 0.765, X =3.49, S.D. = 0.687, และ
X = 3.36, S.D. = 0.717ตามลาดับ) โดยสังเคราะห์สร้างเป็นกลยุทธ์การยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มี 4
กลยุทธ์ย่อย คือ กลยุทธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่ม, สร้างความตระหนัก, ให้ได้รับการสนับสนุน และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ (มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) กับการตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรม
กลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (r=0.756) ประกอบด้วย ยอมรับกิจกรรมกลุ่ม (r=0.851) ความพึงพอใจ
กิจกรรมของกลุ่ม (r=0.774) และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม (r=0.752) กลยุทธ์น้ีควรนาไปทดลองใช้
จริงเพื่อตรวจทานและปรับปรุงให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้ และควรพิจารณาเพิ่มกลยุทธ์
ด้านการสนับสนุนจากสังคมในการวิจัยครั้งต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร; หลักสูตรมหาบัณฑิต; ศิลปะการจัดการ

บทนา
ผู้สูงอายุ คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของชาติ
เป็นผู้ที่สามารถ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
อีกทัง้ ยังเป็นผู้นา และเป็นผู้ทาประโยชน์ให้แก่สังคม
(กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 1) โดยผู้สูงอายุเป็นผู้
สั่ ง สมควา มรู้ ทั ก ษะ คว ามเชี่ ย ว ชาญ ผ่ า น
ประสบการณ์ต่างๆ มาแล้วมากมาย ตั้งแต่เยาว์วัย
จนถึงวัยเกษียณอายุ ดังเห็นได้จากพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ใน
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ เป็น
อย่ า งมาก จึ ง ได้ มี ประเด็ น รั บ สั่ ง ในที่ ป ระชุ ม มหา
สมาคม ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระต าหนั ก จิ ต รลดา
รโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในเรื่อง
“ธ น า ค า ร ส ม อ ง ” โ ด ย ม อ บ ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
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ดาเนินการจัดตั้งธนาคารสมอง ให้เป็นคลังปัญญา
ของประเทศ ซึ่งแนวคิดเรื่องธนาคารสมอง มีความ
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ ให้ความ
เคารพนั บ ถื อ ต่ อ ผู้ อ าวุ โ สเป็ น พื้ น ฐานอยู่ แ ล้ ว
ผู้ สู ง อายุ จึ ง เปรี ย บ เสมื อ นญาติ ผู้ ใ หญ่ ที่ เ ป็ น ผู้
ถ่ายทอด ภูมิความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ
ที่ จ ะให้ ลู ก หลานสืบ ทอดต่อ กั น มาจนปั จ จุ บัน จน
น าเอาชื่อ ผู้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า วมาเป็ น ชื่อ ทางการค้ า
หลายชนิดที่เห็นอยูใ่ นทุกวันนี้
ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากประชากรทั่วทั้งโลกจาก 6,070.6 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2543 จะเพิ่มเป็น 7,851.4 ล้านคนในอีก 25
ปีข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยการคาดประมาณ
ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.0 ในปี
พ.ศ.2568 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2555: 1)
ส าหรั บประเทศไทย ในปี พ.ศ.2556 มีป ระชากร
สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9
ของประชากรทั้ง ประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาผู้ สูง อายุ ไ ทย (มส.ผส.)และสถาบั น วิจั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557:
22) และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้
ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลเกื้อหนุน
ผู้ สู ง วั ย เ พิ่ ม ขึ้ น โ ด ย อั ต ร า ส่ ว น ก า ร พึ่ ง พิ ง
(Dependency Ratio) ที่เป็นผู้สูงอายุ (ต่อประชากร
อายุ 15-59 ปี 100 คน) ในปี พ.ศ. 2533, 2543
และ 2553 คิดเป็นร้อยละ 11.6,14.4 และ 19.2
ตามลาดับ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลั ย และมู ล นิธิ ส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา
ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2555: 10) และผู้สูงอายุสว่ น

ใหญ่ในชนบทไม่ได้รับการดูแลที่ดี ไม่ได้รับการส่งเสริม
ให้พึ่งพาตนเอง จึงทาให้ผู้สูงอายุมีสัดส่วนภาวะพึ่งพิง
สูงขึ้น และมี ปัญหาทั้ งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้ าน
สั ง คม และด้ า นสติ ปั ญ ญามากขึ้ น รั ฐ บาลต้ อ ง
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 25,315 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ.2523 เป็น 434,974 ล้านบาทในปี
พ.ศ.2548 หรือเพิ่มขึ้น 17.2 เท่าในช่วง 25 ปี (ชมพู
นุช พรหมภักดิ์ , 2556: 13) รัฐบาลยิ่งจะต้องใช้
งบประมาณจานวนมากขึ้นในการดูแลประชากรสูง
วัยที่เพิ่มขึ้น เช่น "เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ" ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
"ก้ าวกระโดด" จากปี พ.ศ. 2545 มีวงเงิ นอยู่ที่
1,438 ล้านบาท เป็น 53,608 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2555 (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556: 1) และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
ผู้สูงอายุถ้ามีกิจกรรมให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เหมือนช่วงก่อนที่จะหยุดการทางาน โดยมีงานทา มี
กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจา ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
สภาพจิตใจที่ปกติ ไม่เหงา เพราะต้องออกจากสังคม
ซึ่ งส่ งผลต่ อสุ ขภาพร่ างกายให้ เสื่ อมถอย อ่ อนแอ
เจ็ บป่วย และเป็ นโรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อ รั ง (NonCommunicable
Disease)ได้ ง่ า ย โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคมะเร็ง ที่
เป็นภาวะวิกฤตระดับโลก (Global Crisis) ทั้งในอดีต
ปัจจุบันและอนาคต (Strong et al., 2005 อ้างถึงใน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 1)
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมที่ จ ะช่ ว ย
เสริ มสร้ างให้ ผู้ สู งอายุ มี บทบาท มีศั กยภาพในการ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคม ตามแนวคิดว่า
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ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การออกก าลั ง กาย หรื อ มี ก าร
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่าเสมอ จะทาให้ร่างกายไม่
ทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ และก้าวไปสู่ในกลุ่มภาวะพึ่งพิง
(Dependency) ช้าลง หรืออยู่ในสภาพเดิมให้นานที่สุด
การปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เป็นการ
ออกก าลั ง กายท าให้ อ วั ย วะทางร่ า งกายเกิ ด การ
เคลื่อนไหว รู้สึกสนุ กสนาน และมีการสื่อสารพบปะ
ผู้คน ทาให้จิตใจ อารมณ์เบิกบาน ไม่เหงา ว้าเหว่ หรือ
อยูเ่ ดียวดาย ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีการ
ชะลอความเสื่อมถอยให้เสื่อมถอยช้าลง
การพัฒนาผู้สูงอายุของรัฐที่ผ่านมา ไม่มีการ
ดาเนิน งานอย่ า งต่อ เนื่อ งสม่ าเสมอ ไม่ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานการศึกษา
ในโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
เรื่องความไม่สาเร็จของการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ในประเด็ น ปั ญ หาการขาดการบูร ณาการทั ้ง ใน
ด้า นความร่ ว มมือ และการประสานงานในทุก
ระดับ รวมถึง ขาดความ เชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ที่
เกี่ยวข้องและที่สาคัญ คือ นโยบายการดาเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุยังอยู่ในรูปของ “การให้” อย่างเดียว
ซึ่งไม่ทั่วถึง และยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ สู ง อายุ อย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีบทบาท มี
ศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
คนอื่นและช่วยเหลือสังคมได้ (วิพรรณ ประจวบ
เหมาะ และคณะ, 2556:197-198) ทาให้ผู้สูงอายุ
จานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อ ยู่ใ นชนบท จึ ง มีค วาม
เสื่อมถอยเร็วขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ดาเนินชีวิตในสังคม

ได้โดยอิสระ และมักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมในด้าน
สุขภาพ สามารถทากิจวัตรพื้นฐานประจาวัน (Activity
of Daily Living: ADL) และกิจวัตรประจาวันต่อเนื่อง
(Instrumental Activity of Daily Living: IADL) ได้ ตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL
index) (วรรณภา อรุณแสง และลัดดา ดาริการเลิศ,
2553: 81) แต่มีค วามเสื่อมถอยลงเร็ วกว่าปกติ
กลายเป็นกลุ่มติดบ้าน ที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
แต่ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่นเฝ้าผู้ดูแล และกลายมาเป็น
กลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องนอนป่วย
อยู่บนเตียงตลอดเวลา จนเสียชีวติ เร็วขึน้ กว่าปกติ
ปัญหาที่ผู้สูงอายุ สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อ เนื่อ งไม่มี สิ้ น สุ ด ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ
สามารถปฏิบัตกิ ิจกรรมได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการ
ออกกาลังกาย (Exercise) เป็นการการเคลื่อนไหว
ของกล้ ามเนื้อ ระบบต่า งๆ ในร่ างกายมีการใช้
พลั ง งาน การออกก าลั ง กาย อย่ า งมี แ บบแผน
กระท าเป็ น ประจ าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพของ
ร่างกายและคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี (American College
of Sports Medicine, 2011: 1334-1359) ซึ่งจะช่วย
สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ
แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ ล ด
ความเครียดได้ (Hu, F. B., Stampfer, M. J.,
Solomon, C. G., Liu, S., Colditz, G. A., Speizer, F.
E., Willett, W. C.,& Manson, J. E.,2005: abstract)
ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลต าบลขุ น พั ด เพ็ ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริม
สนั บสนุ น ให้ มีก ารออกก าลั ง กายอย่า งสม่ าเสมอ
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โดยการปฏิบัติต ามยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ มด้ วยตนเอง หรือ “PATI Model” ที จ ะทาให้
ผู้สูงอายุมีพลังในการทากิจกรรม มีความสามารถ
คิด เลือก และปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบได้อย่าง
ต่อ เนื่ อ งตลอดไป ไม่ต้ อ งรอหรือ พึ่ง พาบุ ค คลอื่ น
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (ขนิ ษ ฐา วั ฒ นจิ น ดาเลิ ศ ,
2559)แต่ ยั งพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ติ ด สั ง คมร้ อยละ
11.38 ยังไม่เข้าร่วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม และผู้สู งอายุ ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มร้อยละ 44.06 ของสมาชิกกลุ่มยังไม่
เข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง จึงต้องศึกษาปัจจัยที่
ทาให้ ไ ม่เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เพื่ อ ก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้ ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคมเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่นในชุมชน
2. เพื่อสร้างกลยุทธ์สร้างการยอมรับการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง และสนับสนุนการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การสร้างกลยุทธ์ เป็นการค้นคิดแนวทาง
ด้วยวิธกี ารอันแยบยล เพื่อนาไปใช้ในแก้ไขปัญหา หรือ
การพัฒนา โดยไม่อาจใช้วิธีตามปกติธรรมดาได้ ซึ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. เฉลียว บุรีภักดี (คณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, 2550: 3 - 6) ได้สร้าง
รูปแบบแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ที่มีวิธีการ 5
ขั้นตอน (ดังแสดงในภาพที่ 1) ได้แก่ (1) การระบุ

และวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อน (ปัญหาที่ต้องการ
พั ฒ นาหรือ แก้ ไ ข) (2) การก าหนด และวิเคราะห์
ปัญหาเป้า (ปัญหาหลักที่เลือกจะแก้ไข) (3)การ
กาหนดเป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ (เป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้น) 4() การสร้างหน่วยระบบทางาน
(กลยุทธ์ที่จะต้องทาเพื่อบรรลุเป้าหมาย) และ (5)
การจัดหาทรัพยากร (ทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการ
ทางานกลยุทธ์ที่มีอยูใ่ นบริบท
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ต ามแนวคิ ด ในการสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ คือ (1) กาหนดประเด็นที่เป็นปัญหาที่จะ
แก้ไข (ปัญหาเป้า) ให้ชัดเจน ได้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สั งคมไม่ ร่ วมปฏิ บั ติ กิ จกรรมกลุ่ มในชุ มชน (2)
พิจารณาสาเหตุ (ปัญหาปัจจัย ) ที่ทาให้ผู้สูงายุไม่
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ ไม่มีเพื่อนที่จะไปเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ไม่ทราบข่าวว่ามีกิจกรรม ไม่มี
เวลาที่จะไปเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ไม่มีความพร้อม
ในการเดินทาง คิดว่าไม่มคี วามมั่นใจในการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับผู้อ่ืนไม่มีความพึงพอใจในการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับผู้อ่ืน โดยมีสาเหตุหลัก (ปัญหาเป้า) คือ
ไม่รู้ข่าวสารและเป้าหมายในกิจกรรมของกลุ่ม เลย
ตั ด สิ น ใจไม่ เ ข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของกลุ่ ม แล้ ว น า
ปัญหาเป้านี้ไปกาหนดผลลัพธ์ ที่เป็น (3) เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการได้รับเพื่อไปใช้แก้ปัญหา
และ (4) วิเคราะห์ และเลือกแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์รวมเป็นเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจาก 5) ทรัพยากรที่มีอยู่
ที่หาได้ง่ายในบริบท
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ภาพที่ 1 แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยท้องถิ่นที่จะพัฒนา
ปัญหาปัจจัย

หน่วยระบบทางานของ ย.พ.



ทรัพยา
กรที่มีใน
บริบท

หน่วยระบบที่ 1
I

P

O

หน่วยระบบที่ n
I

P







เป้าหมาย
ของ ย.พ.

ปัญหา
สืบเนือ่ ง

ปัญหาทุกข์ร้อน

O

ปัญหา
ปัญหาปัจจัย
เป้า

ปัญหา
สืบเนือ่ ง

โดยอาศัย บรรดาทฤษฎี หลักวิชา เทคนิควิธี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร. เฉลียว บุรีภักดี
(Need For Self Actualization) โดยผู้สูงอายุส่วน
2. ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมาสโลว์ ใหญ่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ความต้ อ งการจน
(Maslow's hierarchy of needs) เป็นสมมติฐานว่า ประสบความสาเร็จถึงขั้นที่ 4 แล้ว หรือ อย่างต่าใน
มนุษย์มคี วามต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อ ขั้ น ที่ 3 เกื อ บทุ ก คน แต่ ใ นปั จ จุ บั น เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย
ความต้ อ งการใดได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ความ สูงอายุ สิ่งที่ได้มาในอดีตได้เปลี่ยนแปลงสูญหายไป
ต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ความต้องการ เมื่อรู้สึกว่าความรักและความเป็นเจ้าของตาแหน่ง
ของคนเราอาจจะซ้าซ้อนกัน ความต้องการอย่าง ในสั งคมหมดไป ทาให้เหงา ว้าเหว่ ซึม เศร้ า และ
หนึ่งอาจจะยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่าง หลายคนคิดว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดการยอมรับ
หนึ่ ง ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง ความต้ อ งการจะเป็ น ไป ในสายตาผู้อื่น จึงมีความต้องการใฝ่หาความรักและ
ตามล าดั บ คื อ (1) ความต้ อ งการด้ า นสรี ร ะ ความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) และ ความ
(Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นมูลฐาน ต้องการการเห็นตนเองมีคุณ ค่า (Esteem Need)
ของมนุ ษ ย์ แ ละเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ สุ ด ส าหรั บ การ จากสังคม ซึ่งหลายคนยังยอมรับสภาพไม่ได้ และไม่
ดารงชีวติ (2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety สามารถสนองความต้ องการนี้ได้ จึ ง มี สภาพปั ญหา
Need) เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ ต้ อ งการความมั่ น คง ภาวะสุขภาพเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว
3. ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) เป็น
ปลอดภัยในชีวิต (3) ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) (4) ความ ทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย Robert Havighurst ในปีค.ศ.
ต้องการการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Need) 1960 เชื่อว่า กิจกรรมทางสังคมเป็ นแก่นแท้ของ
และ (5) ความต้องการที่จะทาความเข้าใจตนเอง ชีวิต และจ าเป็ น ส าหรั บทุ ก วั ย กิ จ กรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง
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สาคัญสาหรับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ (Cockerham,
1997: 55; Victor, 1994: 32) เนื่องจากการมี
กิจกรรมที่ดีทางสังคมของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความ
แคล่วคล่องว่องไว ที่ยังคงอยู่ ทฤษฎีกิจกรรมยืนยัน
ว่า ผู้สูงอายุทีส่ ามารถดารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้
จะเป็ น ผู้ มี ค วามพึ ง พอใจในชี วิ ต สู ง มี ภ าพพจน์
เกี่ยวกับตนเอง ในด้านบวก โดยทฤษฎีกิจกรรมนี้
เชื่ อ ว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ชี วิ ต เป็ น สุ ข ได้ โดยมี ค วาม
ต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และต้องการจะคง
ลักษณะนิสัยนี้ไว้เหมือนเมื่ออยู่วัยกลางคนให้มาก
ทีส่ ดุ นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ยังเป็นการทดแทนบทบาท ที่เสียไปจากการที่ต้อง
เกษียณอายุจากการปฏิบัติงาน (Lemon, Bengtson,
and Peter, 1972: 511-523) ทฤษฎีกิจกรรมยังเชื่อ
ว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตเมื่อ
ได้ทากิจกรรมต่อเนื่องจากที่ เคยทามาในอดีต จน
เป็นวิถีชีวิตในปัจจุบัน การปฏิบัติกิจกรรม เป็นการ
ออกกาลังกาย (Exercise) คือ มีการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ พร้อมกับการใช้พลังงาน โดยมีการ
ทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายช่วยสนับสนุน
เพื่อการออกกาลังกาย มีประสิทธิภาพ และมีแบบ
แผน กระทาเป็นประจาเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของ
ร่า งกายและคงไว้ซึ่ งสุ ข ภาพที่ดี (American
College of Sports Medicine, 2011) การออกกาลัง
กายทาให้เกิดการสร้างและผลิตสาร ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ความคิด การทางานของ
สมอง และช่วยในการต้านทานต่อความเครียดอัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ (G. C. Gauchard, 2003:
71–74) การออกก าลัง กายอย่างสม่าเสมอจะช่ว ย
สร้ า งเสริ ม ระบบภู มิคุ้ ม กั น ช่ว ยป้ องกั นโรคต่างๆ

และยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียด
ได้ (Hu, F. B., Stampfer, M. J., Solomon, C. G., Liu,
S., Colditz, G. A., Speizer, F. E., Willett, W. C.,&
Manson, J. E.,2005: abstract)
4. ทฤษฎี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจรั บ
นวัตกรรม (The Innovation Decision Process
Theory) Rogers (1995) กล่าวว่า การเผยแพร่เป็น
กระบวนการรวม 5 ขั้น ที่เริ่มจากผู้ที่มีศักยภาพที่จะ
รั บ นวั ต กรรมได้ เ รี ย นรู้ (Knowledge) เกี่ ย วกั บ ตั ว
นวั ต กรรม จนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในนวั ต กรรม
อย่า งดี และถู ก ชัก นาโน้ม น้า ว (Persuasion) ให้
เชื่ อ ถื อ จากคุ ณ งามความดี ข องตั ว นวั ต กรรมนั้ น
หลั งจากนั้น จะมีการตั ดสิ น ใจ (Decision) ว่า จะรั บ
เอานวั ตกรรมนี้มาใช้ เมื่อตั ดสิ นใจแล้ว ก็ล งมือ
ป ฏิ บั ติ น า เ อ า น วั ต ก ร ร ม สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ
(Implementation) และขั้นสุดท้าย คือ การยืนยัน
(Confirmation) (หรืออาจจะปฏิเสธ) การตัดสินใจ
ยอมรับและใช้นวัตกรรมนัน้ ต่อไป
จากแนวคิด ทฤษฎีที่กล่าวมา ได้สังเคราะห์
เป็นกลยุทธ์สร้างการยอมรับการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูง อายุกลุ่ มติดสังคม คือ เป้าหมายกลยุ ทธ์
ได้ แ ก่ การตั ดสิ น ใจเข้ า มาร่ ว มกิ จกรรมกลุ่ ม ของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยมีกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นตาม
กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ รวม 4 กลยุทธ์ และ
จากองค์ความรู้ตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับ
นวัต กรรมของโรเจอร์ ประกอบด้ วย (1) การรับ รู้
ข้อมูลข่าวสารกลุ่ม โดยการสื่อ สารแบบสองทาง
เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อออกกาลังกาย (2) มีความ
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ตระหนั ก ให้เห็น ความสาคัญ การออกกาลั งกาย
เพื่อชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน
3) ได้รั บ การสนั บ สนุ น เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ 4) มี
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อได้มีบทบาท และหน้าที่ รวมทั้งมี
เพื่อ นร่ ว มที ม ในการปฏิบัติกิ จกรรม ซึ่ งเมื่อมีก าร
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติด สั ง คม ได้ มีก ารยอมรั บ มี ค วามพึง พอใจ และ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับกลุ่มผู้สูงอายุ ทุก
ครัง้ เมื่อมีโอกาส

วิธีการวิจัย
เป็ น การศึก ษาวิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) โดยการบูรณาการ การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพเข้าด้วยกัน ทั้งเทคนิค
วิธีการ เพื่อให้ส ามารถตอบคาถามการวิจัย และ

การศึก ษาหาแนวทางที่ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ย อมรั บ มี
ความต้องการพึงพอใจ และตัด สิ นใจร่วมกิ จกรรม
กลุ่ มในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสมได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดไป โดยได้มีการทบทวนประเด็นปัญหาที่พบ
จากสภาพจริ งในการปฏิบั ติง านให้แ น่ชัด ถูก ต้อ ง
และตรงประเด็นที่จะนาไปเป็นประเด็นการสร้างกล
ยุ ทธ์ ส ร้ า งการยอมรั บการร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม ของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาจากประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน
เขตเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพ รรณบุ รี ที่ไ ม่ไ ด้เข้ า เป็ น สมาชิก จานวน 67 คน
เลือ ก 40 คน และที่ เป็ น สมาชิก แต่ไ ม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทุกครั้ง จานวน 230 คน เลือก 160 คน
รวมทั้งสิ้น 200 คน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง และที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลขุนพัด
เพ็ง
ประเภทผูส้ ูงอายุ จานวน (คน)
กลุ่มติดสังคม
กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มติดเตียง
รวม

589
94
35
718

สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
จานวน (คน)

ร้อยละ

522
0
0
522

88.63
0
0
72.71

ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่ม
คน / ร้อยละของสมาชิกกลุ่มทัง้ หมด
จานวน (คน) เข้าร่วมทุกครัง้ เข้าร่วมบางครั้ง
รวม
67
94
35
196

95 / 18.20
0/0
0/0
95 / 18.20

230 / 44.06
0/0
0/0
230 / 44.06

325 / 62.26
0/0
0/0
325 / 62.26

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง. 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
จานวน 33 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ จานวน 7 ข้อ ที่
สร้างขึน้ จากนิยามของตัวแปรที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ด้วย
สถิติอย่างง่าย เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient)
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วมปฏิบัตกิ จิ กรรมกับผู้อ่นื ในชุมชน
ปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม เข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ความคิดเห็นให้การยอมรับ
X S.D. ระดับการยอมรับ
3.36 0.717
สูง
3.27 0.650 ปานกลาง
3.38 0.822
สูง
3.40 0.848
สูง
3.39 0.814
สูง
3.49 0.687
สูง
3.58 0.828
สูง
3.41 0.607
สูง
3.56 0.765
สูง
3.65 0.870
สูง
3.54 0.765
สูง
3.49 0.763
สูง
3.75 0.773
สูง
3.66 0.872
สูง
3.85 0.845
สูง

ประเด็น
A การรับรู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
A1. มีการสื่อสารแบบสองทาง
A2. รู้จุดมุ่งหมายกิจกรรมของกลุ่ม
A3. รู้วธิ ีการปฏิบัติ
A4. รู้แผนปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มที่ชัดเจน
B มีความตระหนัก
B 1. ต้องแก้ปัญหาความเสื่อมถอยผู้สูงอายุ
B 2. ต้องออกกาลังอย่างสม่าเสมอ อย่างเหมาะสม
C ได้รับการสนับสนุน
C1. มีพ่เี ลี้ยงคอยสนับสนุนช่วยเหลือ
C2. มีการให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินกิจกรรม
C3. มีการสนับสนุนทางด้านอารมณ์
D สร้างปฏิสัมพันธ์
D 1. มอบหมายบทบาท หน้าที่
D 2. การทางานร่วมกันเป็นทีมงาน

ผลการวิจัย
ตอบวั ตถุ ประสงค์ ข้ อที่ 1 พบว่ามีปั จ จั ย ที่
สนั บสนุ น ให้ ผู้ สู งอายุ กลุ่ มติ ดสั งคมเข้ าร่ วมปฏิบั ติ
กิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน รวม 4 ปัจจัยหลัก สรุปได้
คื อ ปั จ จั ย สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
เห็น ชอบมากที่ สุด ( X =3.75, S.D. = 0.773)
รองลงมา เป็นปัจจัยได้รับการสนับสนุน ปัจจัยการ
ท าให้ มี ค วามตระหนั ก และปั จ จั ย การรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของกลุ่ม ( X =3.56, S.D. = 0.765, X =
3.49, S.D. = 0.687 และ X =3.36, S.D. = 0.717
ตามลาดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ากลยุทธ์สร้าง
การยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ
กลุ่ ม ติด สั ง คม ได้ แ ก่ กลยุ ทธ์ ก ารยอมรั บการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม ซึ่ ง มี แ นวทางการปฏิ บั ติ 4
ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย ขั้ น สร้ า งการรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารกลุ่ม ขั้นกระตุ้นให้มีความตระหนัก ขั้นจัด
ให้ได้รับการสนับสนุน และขั้นสร้างปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
จะส่งผลทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมี การตัดสินใจ
เข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีการยอมรับกิจกรรมกลุ่ม
( X = 3.51, S.D.=0.806) มีความพึงพอใจกิจกรรม
ของกลุ่ม ( X = 3.88, S.D. = 0.613) และทาให้เกิด
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ( X = 0.358,
S.D. = 0.626) โดยผลการวิเคราะห์ยังพบว่า กล
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ยุ ท ธ์ ก ารยอมรั บ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม มี
ความสั มพั นธ์ กั บการตั ดสิ นใจเข้ ามาร่ วมกิ จกรรม

กลุ่ ม ของผู้ สู งอายุกลุ่ มติดสั งคม ดังแสดงในตาราง
แสดงความสัมพันธ์ ตามตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 การตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
การตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ความคิดเห็นให้การยอมรับ
X S.D. ระดับการยอมรับ
3.51 0.806
สูง
3.45 0.936
สูง
3.58 0.797
สูง
3.88 0.613
สูง
3.92 0.891
สูง
3.80 0.797
สูง
3.58 0.626
สูง
3.58 0.626
สูง

ประเด็น
E การยอมกิจกรรมของกลุ่ม
E1. กิจกรรมของกลุ่มปฏิบัติด้วยตนเองได้
E2. ยอมรับในประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม
F มีความพึงพอใจกิจกรรมของกลุ่ม
F 1. มีความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม
F 2. มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
G ตัดสินในเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
G 3. ตัดสินใจจะร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ติ ด สั ง คมเข้ า
ม า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ทั้ ง 4 ปั จ จั ยห ลั ก มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=0.756) กับผู้สูงอายุ มี
การตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถ
สร้างเป็น กลยุทธ์การยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ ม ใช้ ส ร้ า งเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ เพื่ อ ท าให้

ผู้สู งอายุ กลุ่มติดสังคม ที่ ยั งไม่เข้ามาร่วมกิ จกรรม
กลุ่ม ให้ยอมรับและตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ให้
มีการออกกาลังกายเพื่อลดความเสื่อมถอยให้ช้าลง
ได้ ดังแสดงรูปแบบกลยุทธ์
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่ม กับ การ
ตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ปัจจัยที่ทาให้ร่วมกิจกรรม
การตัดสินใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
E การยอมรับกิจกรรมของกลุ่ม
E1 กิจกรรมของกลุ่มปฏิบัติด้วยตนเองได้
E2 ยอมรับในประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม
F มีความพึงพอใจกิจกรรมของกลุ่ม
F1 มีความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม
F2 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
G ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
G1 ตัดสินใจจะร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม

ปัจจัยทีท่ าให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่ม
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารกลุ่ม
r
Sig.
.918 .000*
.923 .000*
.716 .000*
.790 .000*
.550 .000*
.595 .000*
.555 .000*
.555 .000*
.663 .000*

มีความ
ได้รับการ
ตระหนัก
สนับสนุน
r
Sig.
r
Sig.
.750 .000* .839 . 000*
.728 .000* .819 .000*
.783 .000* .820 .000*
.653 .000* .687 . 000*
.309 .000* 297 .000*
.607 .000* .677 .000
.594 .000* .653 .000*
.594 .000* .653 .000*
.648 .000* .667 . 000*

มีปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยที่ทาให้
ร่วมกิจกรรม
r
Sig.
r
Sig.
.760 .000* .851 .000*
.724 .000* .832 .000*
.724 .000* .808 .000*
.747 .000* .774 . 000*
.189 .007* .340 .000*
.864 .000* .752 .000*
.871 .000* .730 .000*
.871 .000* .730 .000*
.835 .000* .756 .000*

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ภาพที่ 2 รูปแบบกลยุทธ์สร้างการยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

สรุปผล
ปัจ จั ย ที่ ส นับสนุ น ให้ ผู้สู งอายุ กลุ่มติดสั งคม
เข้าร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน ซึ่งได้รับการ
ยอมรับ ได้แก่ ปัจจัยสร้างปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย
มีการทางานร่วมกันเป็นทีมงาน ( X = 3.85, S.D. =

0.845) และการมอบหมายบทบาท หน้าที่ รับความ
เห็นชอบ ( X = 3.66, S.D. = 0.872) รองลงมาเป็น
ปัจจัยได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ต้องมีพ่ีเลี้ยงคอย
สนับสนุนช่วยเหลือ ( X = 3. 65, S.D. = 0.870) ต้อง
มีการให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินกิจกรรม ( X =
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3.54, S.D. = 0.765) และมีการสนับสนุนทางด้าน
อารมณ์ X = 3.49, S.D. = 0.763) ถัดไปเป็น ปัจจัย
การท าให้ มี ค วามตระหนั ก ได้ แ ก่ ต้ อ งแก้ ปั ญ หา
ความเสื่อมถอยผู้สูงอายุ ( X = 3.58, S.D. = 0.828)
และต้องออกกาลังอย่างสม่าเสมอ อย่างเหมาะสม
( X = 3.41, S.D. = 0.607) และ ปัจจัยการรับรู้ข้อมูล
ข่ า วสารของกลุ่ ม ประกอบด้ ว ย รู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
( X = 3.40, S.D. = 0.848) รู้แผนปฏิบัติการกิจกรรม
กลุ่มที่ชัดเจน ( X = 3.39, S.D. = 0.814) การรู้
จุดมุ่งหมายกิจกรรมของกลุ่ม ( X = 3.38, S.D. =
0.822) และมีการสื่อสารแบบสองทาง ( X = 3.27,
S.D. = 0.650) โดยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลทาให้
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรม
กลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ใน 3 ประเด็นหลัก มี
รายละเอียด คื อ 1) เกิ ดการยอมรั บกิ จกรรมกลุ่ ม
ประกอบด้วย กิจกรรมของกลุ่มปฏิบัติด้วยตนเองได้
( X = 3.45, S.D. = 0.936) และยอมรับในประโยชน์
ของกิจกรรมกลุ่ม ( X = 3.58, S.D. = 0.797) 2) มี
ความพึงพอใจกิ จกรรมของกลุ่ ม ประกอบด้ วย มี
ความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม ( X = 3.92, S.D. =
0.891) และมีค วามต้อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม
( X = 3.80, S.D. = 0.797) และ 3) ตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม ( X = 3.58, S.D. = 0.626) โดยที่
ปัจจั ยที่ สนั บสนุ นให้ ผู้ สู งอายุ กลุ่ มติดสังคมเข้ าร่ วม
ปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง กับการตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (r = 0.756) ประกอบด้วย มี
ความสัมพั นธ์ กับ ยอมรับในประโยชน์ของกิจกรรม
กลุ่ม (r = 0. 851) มีความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม (r = 0.

774) และ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (r =
0.752)
นามาสังเคราะห์เป็น กลยุทธ์การยอมรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ย่อย
ได้แก่ กลยุทธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
กลยุทธ์สร้างความตระหนัก กลยุทธ์การสนับสนุน
และกลยุ ทธ์ ส ร้า งปฏิสัม พั น ธ์ ใช้เป็น แนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ให้ยอมรับ
และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีการออกกาลัง
กายเพื่อลดความเสื่อมถอยให้ช้าลง
อภิปรายผล
กิ จ กรรมของกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ด าเนิ น ตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเอง (PATI
Model) จะทาให้ผู้สูงอายุมพี ลังในการคิด เลือก และ
ปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ตนเองชอบได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้อง
พึ่งพาบุคคลอื่น ทาให้ผู้สูงอายุสามารถสนองความ
ต้องการของตนเองที่เคยมีแต่สูญหายไปเมื่อเข้าสู่วัย
ชรา เช่น การยอมรับคุณค่ า โอกาสแสดงออกใน
สังคม เป็นต้น กิจกรรมยังเป็นการออกกาลังกายทา
ให้ช่วยชะลอความเสื่อมถอยให้ช้าลง ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สั งคม ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ ช่ วยเหลือตนเองได้ แต่ไ ม่ ออก
มาร่วมกิจกรรมของกลุ่มในชุมชน ซึ่งอาจส่งผลทาให้
ผู้สูงอายุดังกล่าวมีความเสื่อมถอยเร็วขึ้น กลายเป็น
กลุ่มติดบ้าน เป็นกลุ่มติดเตียง และเสียชีวติ ในที่สุด
กลยุทธ์การยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เป็ น แนวทางการด าเนิน งานที่ จู ง ใจและชั ก น าให้
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสั งคมที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ ไปร่วมกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นการออกกาลังกาย เป็น
พัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อชะลอ
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ความเสื่ อ มถอยให้ คงสถานะเป็ นกลุ่ ม ติ ด สั ง คมที่
ยาวนาน โดยมี แนวทางการปฏิ บั ติ 4 กลยุ ทธ์ ย่ อย
ได้แก่ กลยุทธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ ม
เนื่องจากกลไกลของกลุ่ มจะช่ว ยให้ผู้ สูงอายุ ได้ มี
การรวมพลั ง ที่ จ ะประกอบกิ จ กรรมได้ แต่ ถ้ า
ผู้สูงอายุยังไม่รู้รายละเอียดว่ากลุ่มมีการดาเนินการ
อะไรบ้าง และทาไปเพื่ออะไร ก็จะไม่ได้เข้ามาร่วมใน
กิจกรรม และเมื่อถ้าทราบข้อมูล อาจยังเฉยหรือไม่
สนใจ จึงต้องมีกลยุทธ์สร้ างความตระหนัก เพื่อให้
ผู้สู งอายุ ได้ เกิ ด ความตระหนั กในเรื่องการปฏิบัติ
กิจกรรม ที่เป็นการออกกาลังกาย พบปะบุคคลใน
สังคม และใช้สมองคิด ไม่ซึมเศร้า โดยมีกลยุทธ์การ
สนั บ สนุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง ขาดความ
พร้ อ มในด้ า นต่า งๆ เช่น เพื่อ นที่ คุ้ น เคย หรือ การ
คมนาคม เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้ามาร่วมกิจกรรม รวมถึงจะต้องสนับสนุนในเรื่อง
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ส ร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการดาเนิน
กิจกรรมแต่ละครั้ง โดยมีการแบ่ง การมอบหมาย
อานาจ หน้าที่ให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับผิดชอบ ซึ่งจะ
ทาให้ไม่รู้สกึ ว่าเป็นส่วนเกินในกิจกรรมที่ปฏิบัติ การ
ปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ทธ์ น้ี ท าให้ ผู้ สู ง อายุ เกิ ด การรั บรู้
ข้อมูลของกลุ่มทาให้ยอมรับกิจกรรมกลุ่ม ว่ากลุ่ม
ปฏิบัติด้วยตนเองได้ และยอมรับว่ามีประโยชน์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความ
พึงพอใจกิจกรรมของกลุ่ ม ที่มีความสนุกสนาน
ได้พบปะเพื่อนๆ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความ
ต้องการ และตัดสินใจจะร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสุ วิ ณี
วิ วั ฒ น์ ว านิ ช , รั ช พั น ธุ์ เชยจิ ต ร แ ล ะ จิร า พ ร

เกศพิช ญวัฒ นา (2548: บทคัด ย่อ ) ที่ศ ึก ษา
สถา นก ารณ์ค ว ามยา กจนในผู ้ส ูง อา ยุ แล ะ
รูป แบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุไทย พบว่า การจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ สูง อายุ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อ น
ผ่ า นกระบวนการกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ สามารถด าเนิ น
กิจ กรรมที่ ต อบสนองความต้อ งการของผู้ สู ง อายุ
และจากการศึกษาของ อารดา ธีระเกียรติกาจร
(2554: 9) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ผู้สูงอายุสว่ นใหญ่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมการออก
กาลังกายตอนเย็น ไม่ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณี
และทางศาสนา ทาให้ไม่มีความสุข ไม่มีความพอใจ
ในชีวิต เพราะต้องอาศัยอยูเ่ พียงลาพัง คุณภาพชีวิต
จึงไม่ค่อยดี มีความเสื่อมถอยเร็วกว่าปกติ และตรง
กับงานวิจัยของวราภรณ์ คารศ และคณะ (2556:
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรม ด้า นการ
ออกก าลัง กาย การเข้า ถึง การออกก าลัง กาย
ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ พฤติก รรมและการเข้า ถึง การ
ออกกาลังกายของคนชุมชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า
การออกก าลั ง กายช่ว ยทาให้ อ ารมณ์ ดี และการ
ออกกาลังกายที่ถูกต้อง ทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การรัก ษาโรค และมี ร ายงานวิ จั ย สถาบั น ของ
จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ (2557) เรื่องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนัก ศึก ษาของนัก ศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีการศึกษา 2556 ที่
ศึก ษาพบว่ า สาเหตุ ข องการไม่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นั ก ศึ ก ษา เกิ ด จากการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ ดี พ อ และไม่ มี ผู้ แ นะน า

 51 

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม และ กิจกรรมไม่น่าสนใจ
ค่าใช้จ่ายมาก และรูปแบบของกิจกรรมไม่นา่ สนใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อจากัด ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้าง
กลยุทธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมที่มีบริบทเฉพาะ
กับกลุม่ ผู้สูงอายุที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมด้วย
ตนเองไม่ต้องพึงพาบุคคลอื่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม
จึ ง มี ต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี จึ ง อาจไม่ เ หมาะสมกั บ

สภาพบริบททั่วไป หากนาไปใช้ควรปรับปรุงกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาในบริบท
2. การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปใช้ จะต้อ งค านึง ถึ ง
คุ ณ สมบั ติ แ ละสภาพร่ า งกายของผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ความคิดอ่านที่อาจช้า การร่วมปฏิบัติที่ต้องใช้เวลา
สั้นๆ ในแต่ละครั้ง จึงจะต้องพิจารณาการใช้เวลา
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม ประเด็ น กลยุ ทธ์ การ
สนับสนุนจากสังคม เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุน
การเข้าร่วมกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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