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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลัง ซึ่งพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคมจะเป็นส่วนช่วยที่จะนำผู้สูงอายุไปสู่การมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น   
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสร้างพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ  โดยการ
วิจัยครั้งนี้ได้นำกรอบอ้างอิง PEOP (Person Environment Occupation Participation) ที่มองมนุยษ์
เป็นองค์รวมทั้งจากส่วนปัจจัยของ บุคคล สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่กระทำเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ของ แบรนดูร่ามาเป็นแนวทาง
ในการจัดโปรแกรม รวมทั ้งยังคำนึงถึงภารกิจพัฒนาการของผู ้ส ูงอายุ และทฤษฎีกิจกรรมที ่เน้น
ความสำคัญของกิจกรรมทางสังคม จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ือที่จะนำมาสู่การจัดทำโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมในผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วน
ร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ และศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม
ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
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วิธีดำเนินงานวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรในงานวิจัยได้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนที่
มีอายุ 60-79 ปี จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ Paired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนน
พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม และใช้ Independent 
sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในกลุ่มที่
เข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โปรแกรมได้รับการพิจาราณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  4 ท่าน 
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 และผลการทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมมีระดับคะแนนพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมแตกต่างจากก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 
คำสำคัญ: พฤฒพลัง, ผู้สูงอายุ, การมีส่วนร่วมทางสังคม 
 
Abstract 
  At present, the world has moved towards a fully aged society.  Encouraging the 
elderly to interact with society on a regular basis is therefore a key factor for becoming a 
powerful elderly person. The active aging of social participation will help lead the elderly 
towards a higher level of quality of life. 
 Therefore, the researcher is interested in studying the process of empowering the 
elderly to participate in society. This research is based on the approach of the Person 
Environment Occupation Participation (PEOP) frame that views humanity is a whole from 
the factors of people, environment, and activities that are done in order to participate in 
that activity to the fullest potential. In addition, the researcher applied the learning theory 
of Brandura as a guideline for organizing the program. As well as taking into account the 
developmental mission of the elderly and activity theory that emphasizes the importance 
of social activities. Based on the above concepts, the researcher analyzed the factors of 
social participation behavior in order to develop a program to promote empowerment of 
participation in the elderly. The purpose of this research is to develop a program that 
promotes active aging in social participation among the elderly. and to study the effect of 
the program to promote social participation of the elderly before and after participating 
in the program. 
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 Method This research is an experimental research. The population in the study was 
the elderly in the community aged 60-79 years (20 people). The samples were divided 
into 2 groups of 10 people Each group was 10 people (the experimental group and the 
control group). The experimental group will receive a program to promote active aging in 
social participation. The researcher used statistics to analyze the data, including: the paired 
sample t-test was used to compare the social participation behavior scores of the elderly 
before and after participating in the program, and the Independent sample t-tests were 
used to compare the participation competency scores. Social participation of older adults 
in the program and control groups. 
 Results this research, it was found that the program that was considered by 4 
experts and received an IOC value of 1. The results showed that the elderly people after 
participating in the social participation competency promotion program had different 
scores on the social participation competency than before participating in the program 
(significantly at .05) 
Keywords: Active Aging, elderly, social participation 
 
บทนำ 
  พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่กล่าวถึง Active 
Ageing (WHO’s Active Ageing framework) ว่าเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้
มีความเป็นอยู่ที่ดี นําไปใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเท่าที่ผู ้สูงอายุจะทําได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สุขภาพ หลักประกันในชีวิต และการมีส่วนร่วมทางสังคม (participation) คือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของครอบครัว ชุมชน และสังคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะช่วยสร้าง
ความรู้สึกมีคุณค่า มีเกียรติศักดิ์ศรี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุตรหลาน ได้มีการสนับสนุนให้ผู้งสูงอายุ
มีส่วนร่วมกับบุคคลและชุมชน มีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของตนสู่ชุมชนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทำให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีและจะส่งผลต่อ
สุขภาพกายด้วย (WHO,2002) 
  การมีพฤฒพลังที่สูงจะช่วยเพิ่มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยประเทศไทยนั้นถือว่าก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 
2564 (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2560) วัยสูงอายุนั้นถือเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นวัยที่ต้องเผชิญ
กับความเสื่อมถอยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา รวมไปถึงบทบาทที่ลดลงของ
ผู้สูงอายุ การเกษียณ การว่างงาน รายได้ที่ได้รับลดลง เหล่านี้กระทบต่อความสามารถในการดำเนิน
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ชีวิตประจำวัน ทั้งการทำกิจกรรมการดูแลตนเอง การทำงาน การดูแลบุตรหลาน หรือการมีส่วนร่วมใน
สังคม ก่อให้เกิดภาวะพ่ึงพิงของวัยสูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ปัจจัยทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นลดลง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางชุมชน/สังคมน้อยลง ซึ่งการมีส่วนร่วมในสังคม
นั้นถือเป็นเรื ่องสำคัญอย่างยิ ่ง สอดคล้องกับการศึกษาที ่พบว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือการมี  
ปฏิสัมพันธ์นั้นช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า มีความหมาย แต่ผลสำรวจกลับพบว่า ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วม
ทางสังคมอยู ่ ในระดับต่ำ (Pinto Juliana Martins & Neri Anita Liberalesso, 2017) และจากการ
รวบรวมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่าพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่าง
สม่ำเสมอ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสูงวัยอย่างมีพลัง ที่จะนำไปสู่การมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมี
ความพึงพอใจในชีวิตสูง ทั้งหมดนี้จะช่วยชะลอกระบวนการการสูงวัยด้วย 
 ผู ้ว ิจ ัยเล็งเห็นความสำคัญของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู ้ส ูงอายุ จึงได้
ทำการศึกษากระบวนการพัฒนาพฤฒพลังในผู้สูงอายุ และผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของพฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมในผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่ม/ชุมชน 2) การมีส่วนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 3) การมีส่วนร่วมในการทำงาน 4) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมบริการสังคม และได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมในผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคมในผู้สูงอาย ุ
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ 
 2. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ได้รับ
โปรแกรม และไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การวิจัยครั้งนี้ได้นำแนวทางของกุณฑลี เงาแสงธรรม  และคณะ (2551) ที่ได้อธิบายถึงขั้นตอน
และเงื่อนไขในการพัฒนาพฤฒพลังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) การตระหนักและยอมรับที่จะทำ 
(realization and made commitment) 2) การพึ่งพิงตนเอง (self-reliance) 3) การทำเพื่อทุกคนและ
ทุกคนทำ (everyone does and does for everyone) 4) การทำอย่างต่อเนื่อง (do continuously) 
(กุณฑลี เงาแสงธรรม, 2551; ระวี สัจจโสภณ, 2556) ร่วมกับกรอบอ้างอิง PEOP (Person Environment 
Occupation Participation) ที่มองมนุยษ์เป็นองค์รวม ทั้งจากส่วนปัจจัยของ บุคคล สิ่งแวดล้อม และ
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 ตัวแปรต้น 
การได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม 
 

กิจกรรมที่กระทำ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ และได้นำทฤษฎีการเรียนรู้
ของแบรนดูร่า (Albert Bandura) มาเป็นแนวทางในการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมสี่วน
ร่วมทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนกทม. 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี ของผู้สูงอายุในชุมชน
เขตกทม. ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนผู้สูงอายุที่ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่ยินดีเข้า
ร่วมงานวิจัย โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่ม  
 วิธีดำเนินการทดลอง 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ 
1. ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมส่งเสริม

พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แนวคิดจากการศึกษากระบวนการการสร้างพฤฒพลังของ กุณฑลี 
เงาแสงธรรม และคณะ (2551) โดยนำทฤษฎีการเรียนรู ้ของแบรนดูร่ามาเป็นแนวทางในการจัดทำ
โปรแกรม (Albert Bandura) (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) ทั้งแนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) แนวคิดการกำกับตนเอง (Self - regulation) แนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (Self – efficacy) 

2. ผู้วิจัยออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมซึ่งมีทั ้งหมด 8 กิจกรรม ใช้เวลา 2 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมละ 1 ชั่วโมง มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนำ ขั้นกิจกรรม และข้ันสรุป 

3. นำโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู ้สูงอายุที ่พัฒนาขึ ้นให้
ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ จิตแพทย์ 
พยาบาลผู้ชำนาญการผู้สูงอายุ และอาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด 

ตัวแปรตาม 
พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคม 
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4. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน และนำให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในส่วน
การนำไปใช้ในการวิจัย 
 5. นำโปรแกรมส่งเสริมพฤมพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุที่พัฒนาปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 20 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน กลุ่มแรกคือ กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรม และอีกกลุ่มจะไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางสังคม 
 6. ได้นำผลการทดลองของแบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าความเชื่อถือได้  (Reliability) 
ของแบบประเมิน พบว่าค่าความเชื่อม่ัน (Conbach’Alpha) มีระดับที ่.908 ซึ่งมีค่าความเชื่อถือได้ 
 การทดลองนี้ดำเนินการทดลองในผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี คัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
(เป็นกลุ่มที่มีพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมปานกลางถึงต่ำ) จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มควบคุม 10 คน กลุ่มทดลอง 10 คน และทำการทดสอบด้วยแบบประเมินระดับพฤฒพลังด้านการ
มีส่วนร่วมทางสังคมก่อนเข้ารับโปรแกรมในกลุ่มทดลองและไม่ได้โปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลั งด้านการมี
ส่วนร่วมทางสังคม ทั้ง 2 กลุ่ม ดำเนินการทดลองโดยผู้วิจัย ให้กลุ่มควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมปกติตามที่
ชุมชนจัดเป็นปกติ และกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมตาม
โปรแกรมท่ีผู้วิจัยจัดไว้ให้ กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง จำนวน 8 กิจกรรม ต่อเนื่องกัน โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 
2 วัน รวมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ืออธิบายลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
การทดสอบที (t-test) แบบ Paired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนพฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม และใช้ Independent sample t-test 
เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในกลุ่มที ่เข้าร่วม
โปรแกรมและกลุ่มควบคุม 
 
ผลการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม 
 โดยได้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องทั้งภาพรวมและแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมมี ค่าIOC 
เท่ากับ 1 ทุกหัวข้อ มีรายละเอียดการประเมินมี ดังนี้ 
   1) ความสอดคล้องของความสำคัญของปัญหากับภาพรวมของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ  
   2) ความสอดคล้องของกระบวนการจัดโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วน 
   3) ความสอดคล้องของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ 
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   4) ความสอดคล้องเหมาะสมของลำดับกิจกรรมร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ  
  และรายการประเมินแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ชื่อกิจกรรมมีความสอดคล้องกับกิจกรรม ,วัตถุประสงค์ 
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม,ระยะเวลาในการทำกิจกรรม,ขั้นตอนในการทำกิจกรรม,วัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การทำกิจกรรม,การประเมินผลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ,ความสอดคล้องของกิจกรรมกับการ
ส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม ซึ ่งประกอบด้วยจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเมิน
ระดับพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม, กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน”,กิจกรรม What I want 
to do?,กิจกรรม “Happy Family time”,กิจกรรม “ตัวอยู่ไกล ใจอยู่ใกล้”,กิจกรรม “ชุมชนของเราน่า
อยู่”,และกิจกรรม “อาสาพากันทำ”  
 และได้นำผลการทดลองของแบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าความเชื่อถือได้(Reliability) 
ของแบบประเมิน พบว่าคา่ความเชื่อมั่น (Conbach’Alpha) มีระดับที ่.908 ซึ่งมีค่าความเชื่อถือได้ 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลทางสถติ แบ่งเป็น ด้านข้อมูลทั่วไป และผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  

 กลุ่มตัวอย่าง N Mean S.D. 
อายุ Program 10 69.20 5.99 

 Control 10 70.60 7.10 

 
  ผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ทางสังคมมีระดับคะแนนพฤฒพลังสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ทางสังคมผลแสดงใน  ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 

ผลรวมPosttest 

กลุ่มตัวอย่าง N Mean S.D. p 

Program 10 83.90 6.41 .178 
Control 10 80.20 5.32  

 
  จากตาราง พบว่าการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มทดลอง(M=83.90,SD=6.40), มีคะแนนไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม(M=80.20,SD=5.30) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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  ผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 หลังสิ้นสุดการรับโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ทางสังคม ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมมีระดับพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมมีระดับคะแนนพฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุและ

หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ผลรวม 
Pretest-Posttest 

กลุ่มตัวอย่าง N Mean 
(Pretest) 

S.D. Mean 
(Posttest) 

S.D. p 

Program 10 73.90 4.67 83.90 6.41 .00 

Control 10 75.90 8.82 80.20 5.32  

 
 จากตารางที่ 3 ข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการรับ
โปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ผู้สูงอายุมีระดับคะแนนพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 
73.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.67 และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมผู้สูงอายุมีคะแนนค่าเฉลี่ย
พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมเพิ่มขึ้น เท่ากับ 83.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.41 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย ดังนี้ 
 1.เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นโปรแกรมที่
เน้นการทำกิจกรรมกลุ่มครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 8 กิจกรรม แสดงรายละเอียดกิจกรรมดังตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ 

ครั้งที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ คำอธิบายกิจกรรม 

1 ประเมินระดับ 
พฤฒพลังด้านการ
มีส่วนร่วมทาง
สังคม ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม 

-เพ่ือประเมินระดับพฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม
ของผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และทำความรู้จักกับ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการวิจัย 

ประเมินระดับพฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมด้วยแบบประเมินที่
ถูกพัฒนาขึ้นและทำความรู้จักกับ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรม 
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ครั้งที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ คำอธิบายกิจกรรม 

2 กิจกรรม “รู้จักฉัน 
รู้จักเธอ รู้จักกัน” 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการสำรวจ
ตนเองเกี่ยวกับความสามารถ 
ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่ม/ชุมชน 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิด
การสำรวจตนเอง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจุบัน 
เกี่ยวกับความสามารถ ปัญหา 
อุปสรรค และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม/ชุมชน  

3 กิจกรรม What I 
want to do?  

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสำรวจ
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ และพึง
กระทำ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต  

เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุ สำรวจ
กิจกรรมที่เคยทำในอดีต จนถึง
ปัจจุบัน และคาดว่าอยากจะทำใน
อนาคต ผ่านการเลือกภาพกิจกรรม
ต่างๆที่มีหลากหลาย เช่น อาชีพ งาน
อดิเรก  เป็นต้น และให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดกัน
ในกลุ่ม และกำหนดกิจกรรมเพ่ือทำใน
ครั้งถัดไป 

4 กิจกรรม “Happy 
Family time” 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสำรวจ
กิจกรรมที่ทำร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว บุตร หลาน หรือ
ญาติพ่ีน้อง  

เป็นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุสำรวจ
กิจกรรมที่ทำร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ บุตรหลาน 

5 กิจกรรม  
“ตัวอยู่ไกล ใจอยู่
ใกล้” 

- เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารและรับ
ข่าวสาร ครอบครัว เพื่อน 
ชุมชน เพื่อให้เกิดการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เกีย่วกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน 
และสมาชิกชุมชน  
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ครั้งที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ คำอธิบายกิจกรรม 

6 กิจกรรม “ชุมชน
ของเราน่าอยู่” 

- เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรม
ยามว่าง หรือกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิธีการ ในการทำ
กิจกรรมที่เป็นประโยนช์ต่อ
สังคมอาชีพในชุมชน 

เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในช่วงวันแรก 
หลังจากการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดย
ผู้วิจัยได้ทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ และขั้นตอนดำเนินการที่
เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมนั้นๆ 

7 กิจกรรม “อาสาพา
กันทำ” 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 

เป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในวันแรก 
หลังจากการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการสังคม 
โดยผู้วิจัยได้ทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ และขั้นตอนดำเนินการที่
เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมนั้นๆ 

8 - ประเมิน
ระดับพฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วม
ทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ  
- สรุปผลการเข้า
ร่วมโปรแกรม 

- เพ่ือประเมินระดับพฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม
ของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วม
โปรแกรม 
- เพ่ือสรุปผลการดำเนิน
โปรแกรมการส่งเสริมด้านการมี
ส่วนร่วมทางสังคม 

ประเมินระดับพฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมด้วยแบบประเมินที่
ถูกพัฒนาขึ้น 
สรุปผลการดำเนินโปรแกรมการ
ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม 

 
  2. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม หลังสิ้นสุดการรับโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคม ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมมีระดับพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 73.90 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.67 และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมผู้สูงอายุมีคะแนนค่าเฉลี่ยพฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมเพิ ่มขึ ้น เท่ากับ 83.90 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.41  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากผลที่ได้จากการทำโปรแกรรมนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าการมีส่วน
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ร่วมกับสังคมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ผู้สูงอายุควรได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงทำกิจกรรมและเข้า
สังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมในผู้สูงอายุ ของผู้วิจัยได้
เอื้อต่อการนำไปปรับใช้กับผู้สูงอายุโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มพฤฒพลังในผู้สูงวัยได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บทความของอัญชลีพร อมาตยกุล (2557) ที่สรุปไว้ว่า 3 สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องมีคือ 1. ผู้สูงอายุต้องมีสังคม  
2. ผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรม และ 3. ผู้สูงอายุต้องมีงานทำ แต่ละคนก็เลือกสังคม เลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบ
หรือสนใจ เลือกงานที่ตัวเองต้องการทำ แน่นอนที่ไม่ใช่งานประจำ แต่เป็นงานที่ยังต้องทำอยู่ เป็นงานที่ทำ
ให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ขณะเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่
ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีภาวะพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมลดลงได้ เช่น เวลา ผู้ที่มีเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมย่อมมีภาวะพฤฒพลังสูงกว่าผู้มีเวลาน้อย เช่นเดียวกันกับการศึกษาของอัจฉริยา ปัญญาแก้ว,  
Hsiu-Yun Hsu,  สุจิตรพร เลอศิลป์,  สุภาวดี พุฒิหน่อย (2563) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับพฤฒพลังสูงและ
ปานกลางมีสัดส่วนการใช้เวลาในกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ใกล้เคียงกัน  ขณะที่ผู ้สูงอายุที่มี
ระดับพฤฒพลังต่ำไม่มีการใช้เวลาในกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมมี
ความจำเป็นมากในวัยสูงอายุและเป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญสำหรับการมีภาวะพฤฒพลัง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พุทธชาติ แผนสมบุญ (2561) ที่ศึกษาผลการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างภาวะพฤฒพลังใน
ผู้สูงอายุ ที่อธิบายว่า กระบวนการเสริมสร้างภาวะพฤฒพลังผู้สูงอายุเป็นพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่าของการร่วมกลุ่มทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน  
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ได้รับ
โปรแกรม และไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม พบว่าการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี 
2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง (M=83.90, SD=6.41) มีคะแนน
ไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม (M=80.20, SD=5.32) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 อย่างไรก็ดี 
แม้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่จะพบได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มควบคุม 
  ทั้งนี้จากการสังเกต สัมภาษณ์ การเข้าร่วมโปรแกรมทางสังคมของผู้สูงอายุยังทำให้ผู้สูงอายุ
กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม จึงช่วยเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพรพิมล เพ็ชรบุรี, ชมชื่น สมประเสริฐ, ประนอม โอทกานนท์ (2017) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ  
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้สูงอายุในชุมชนที่พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการทดลองมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่จากการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองคะแนนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างอย่างชัดเจน แม้ว่าจะไม่แตกต่างกันแต่กลุ่มทดลองก็มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าเล็กน้อย แสดงถึงการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมกับสังคมนั้นทำให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลังเพิ่มขึ้น แม้กลุ่ม
ควบคุมจะไม่ได้รับกิจกรรมจากโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลัง แต่ก็มีกิจกรรมประเมินก่อนหลังที่ทำให้
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ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยกัน จึงทำเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำให้ผู้ดำเนินกิจกรรมไม่สามารถควบคุม
สิ่งเร้าเหล่านี้ได้จึงเป็นที่มาของผลคะแนนในกลุ่มควบคุมที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

จากผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤฒพลังด้านการมีส่วน
ร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และด้านการดำเนินกิจกรรม และยังสามารถปรับใช้เป็นกิจกรรมประจำชุมชนได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อในการสอนการเข้าถึงเทคโนยีต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุจะได้รับการพัฒนาช่วยเหลือ
ในด้านนี้ที่มีความจำเป็นในปัจจุบัน ในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกด้วย 
 
คุณค่าของงานวิจัย 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชุมชนของผู้สูงอายุ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุได ้
 3. เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในแหล่งชุมชน รวมทั้งขั้นตอนที่ไม่
ยุ่งยาก จึงง่ายต่อการนำไปต่อยอดให้เป็นกิจกรรมประจำชุมชนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ควรนำวิจัยไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น มีความหลากหลายทางอายุ เพศ  
 2. ควรมีกิจกรรมให้กลุ่มควบคุมได้ทำด้วยเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 
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