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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยการศึกษาเรื่อง“รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

สุรินทร์”ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ดังน้ันจึงจําเป็นต้อง
แสวงหาแนวทางรูปแบบจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านทั้ง
ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาวะที่ดีสามารถพ่ึงตนเองและอยู่
ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระกับบุคคลอ่ืนและสามารถดํารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ใน
วัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม สังคมไทย จึงควรมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีเป็นผู้นําในการดูแล
สุขภาพของตนเองอย่างมีแบบอย่างเป็นมาตรฐานการมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจและสร้าง
แกนนําชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของตนเองและเพ่ือนสมาชิก สร้างผู้สูงอายุที่
เป็นแบบอย่างมีอายุยืนยาวไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์( บริบูรณ์ พรพิบูลย์. 2535) จากข้อมูลจะสะท้อนให้เห็นว่าควรส่งเสริมผู้สูงอายุอย่างคลอบ
คุมในทุกมิติ หรือที่เรียกว่า สุขภาวะ โดยผลการวิจัยจําเป็นต้องส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 3 ด้าน คือได้
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ  3 รูปแบบ 1)  ด้านสุขภาพ 2)  ด้านสังคม 3)  
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุ สุขภาวะทาง
กายและสุขภาวะทางจิตซึ่งเป็นสุขภาพที่ทําความเข้าใจได้ง่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้
ตลอดเวลา ส่วนสุขภาวะทางสังคมเป็นการแสดงออกร่วมกันของบุคคลสังคม ซึ่งต้องทําความเข้าใจ
และยอมรับรวมกันของทั้งสังคมและสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธซึ่งหมายถึงมิติทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภาพภูมิทางวัตถุ การมีศรัทธา
และมีการเข้าถึงคุณค่าที่สูงส่ง ทําให้เกิดความสุขอันประณีตลึกล้ํา เป็นสุขภาพที่ทําความเข้าใจได้ยาก
และเป็นขั้นสูงสุดของสุขภาพองค์รวม 
คําสําคัญ: กิจกรรมเสริมสร้าง .สุขภาวะ .ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
Educational research article on "Model for organizing activities to promote the 

health of the elderly in Surin Province" which can be seen that the elderly face 
problems both physically and mentally. Enhance health in the elderly to cover all 
aspects. including physical. mental. social and economic health For the elderly Having 
good health. being able to be self-reliant and living in society without being burdened 
with other people and being able to live with self-worth This group is a leader in 
taking care of their own health with a model that is a standard of good health both 
physically and mentally and creates a leader for the elderly club to have Strength in 
the health of themselves and their friends Create an elderly person who is an 
example of longevity. not a burden to the family. the community feels that they are 
valuable. Use your free time to be useful (Boriboonporn Phibun. 1992) From the data. 
it reflects that the elderly should be promoted in every dimension. Or the so-called 
health condition. the research results need to promote the health of the three 
aspects. namely the form of activities to promote the health of the elderly 3 forms 1) 
health 2) social 3) economy Economic aspects. including the development of 
activities to promote Buddhist health of the elderly Physical health and mental well-
being which is easily understood as a change that can be observed at all times. As for 
social well-being. it is a common expression of people. society. Which must 
understand and accept the combination of both society and intellectual health (spirit) 
By organizing activities to promote Buddhist well-being which means the highest value 
of the world. or the landscape Having faith and having access to the highest values 
Resulting in deep and elaborate happiness Is a health that is difficult to understand 
and is the highest level of holistic health. 
Keywords: activities to strengthen. health. elder 
 
บทนํา 

ในจังหวัดสุรินทร์ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.34 ของประชากรทั้งหมด ในจํานวน
น้ีมีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ 96.05 ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ร้อยละ 3.10 และช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ร้อยละ 0.89 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปัญหาสุขภาพ ได้แก่ สภาวะหลอดเลือดสมอง
ถึงร้อยละ 46.01 รองลงมาเป็น ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 39.33 โรคอ้วน เสี่ยงต่อโรคข้อเสื่อม ทันต
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สุขภาพ การหกล้ม และโรคเบาหวาน ส่วนปัญหาในด้านสังคมผู้สูงอายุมักจะถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียง
ลําพังลูกหลานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเข้าไปหางานทําในเมืองหรือกรุงเทพมหานคร ทําให้ผู้สูงอายุ
ที่จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยลูกหลานที่ละทิ้งไล่นาไปทํางานในเมืองต้องอาศัยอยู่เพียงลําพัง ทําให้ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวประสบปัญหาด้วยจึงเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องมีการผลักดันความร่วมมือต้ังแต่ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ของภาคภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เน้นยํ้าให้ร่วมกันส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพใน
ทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจรายได้ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้สังคม
ผู้สูงอายุของจังหวัดสุรินทร์และของประเทศไทย เป็นสังคมที่มีคุณภาพทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว 
โดยจังหวัดสุรินทร์ได้สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน
สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาดไทย และศึกษาธิการ ซึ่งมีเจตจํานงเพ่ือการ
ส่งเสริมความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์
ผู้สูงวัยมีหลักชัยทางสังคม ประกอบด้วย 3S คือ 1) Social Participation (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
สังคม) 2) Social Security (ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัย) 3) Strong Health (ส่งเสริมให้สุขภาพ
แข็งแรง) ด้วยมาตรการส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ผ่านองค์กรชุมชนและศาสนา ส่งเสริม
การมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการประกัน
รายได้ ส่งเสริมพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูอายุ จัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพในโรงพยาบาล มีระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่มีคุณภาพ โดยในงานได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการเพ่ือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ข้างต้นด้วย  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ ของโรงเรียนผู้สูงอายุใน
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ต้องเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ 
พร้อมทั้งการประสานงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลจากการศึกษาคาดว่า
สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์หรือใน
ชุมชนอ่ืนๆได้มีสุขภาพที่ดีอย่างครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์และ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นบูรณาการ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 พ.ศ.2550-2554) ตลอดจนกิจกรรมในเชิงพุทธของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “ รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ ” มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสุรินทร์   2. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในจังหวัด
สุรินทร์  3. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด
สุรินทร์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะด้านสุขภาพ ด้าน
สังคม และด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์  2) ศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะเชิงพุทธที่นํามาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์  3) นํารูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่ได้มาเสนอแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 
  2.ขอบเขตด้านพ้ืนที่/องค์กร  โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สุรินทร์  ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม อําเภอเมืองสุรินทร์ 
  3.ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่  1) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายกเทศมนตรี. 
ปลัดเทศบาล) 2) กลุ่มสมาชิกเทศบาล  3) กลุ่มครูผู้สอนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  4) กลุ่มผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัด
สุรินทร์โดยใช้จํานวน  60 คน       
  4.ขอบเขตเวลา    ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
  รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ เป็น
การวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantity & Research)  โดยการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยและลงเก็บข้อมูลจากสถานที่เก็บข้อมูลของโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํานวน 1 แห่ง ซึ่งมีกระบวนการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่
ละคร้ังที่ทําการเก็บข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่   แยกประเภท   
และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดหรือทฤษฏีเพ่ือหาข้อสรุปแล้วจึงนําเสนอรายงานผลการวิจัยแบบ
บรรยาย โดยการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและลงเก็บข้อมูลจากสถานที่เก็บข้อมูลของ
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โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม อําเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล     

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหารูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวิธีการดังน้ี   1. สัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ ที่
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ  2. สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สมาชิกสภาเทศบาล. ครูผู้สอนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เก่ียวกับ
นโยบายในการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวิธีการดังน้ี  
1. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ที่เก่ียวข้องประกอบเก่ียวกับประเภทของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ควรจัดให้
ผู้สูงอายุ 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประชุมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม บุคคลที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ  3. จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกิจกรรมต่างๆในการดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับผลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย 
อารมณ์   ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ   4. สนทนากลุ่มแกนนําผู้สูงอายุ   ผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแสวงหา
แนวทางในการนําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติโดยการกําหนดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สูงอายุ 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีได้กําหนดตามแผนปฏิบัติการ โดยมีวิธีการดังน้ี   1. 
ประชุมสมาชิกผู้สูงอายุเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม   2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยการ
กําหนดหน้าที่ และผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจําแนกกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ (กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย นันทนาการและ การอบรมความรู้ด้าน
สุขภาพ)   ด้านสังคม (กิจกรรมการศึกษาดูงาน การพบปะสังสรรค์) และด้านเศรษฐกิจ (การอบรมทํา
ของชําร่วย   อบรมทําอาหาร) 3. ติดตามผลการดําเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการดําเนินงาน ในขั้นตอนน้ีประเมินทุกกิจกรรมโดยการใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบประเมินความสุขของผู้สูงอายุหลังร่วมโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข    
  การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้
เทคนิคสามเส้าซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการพิจารณาถึงเวลา  สถานที่  บุคคล  ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเวลาสถานที่  และบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุประกอบด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ 1.ใน
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ  ที่เก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสูงอายุ  ปัญหาในผู้สูงอายุ แนวทางการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเกิดปัญหาในผู้สูงอายุการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเพ่ือให้ได้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ  
3 รูปแบบ ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและใช้
เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  2. นํารูปแบบที่ได้มาสู่การปฏิบัติและเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้าง
ความสุขในผู้สูงอายุ  3. เมื่อมีรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนก็สามารถ
นํามาเผยแพร่ให้ประชาชนไปเป็นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งก็นําเสนอใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์และชุมชนอ่ืนๆ 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดต้ังขึ้นมาเป็นแห่งแรกใน
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการกําหนดยุทธศาสตร์ และร่วม
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนมเป็นเทศบาลขนานเล็ก มี 6 
หมู่บ้าน 10 ชุมชน มีชมรมผู้สูงอายุ 7 ชมรม ในเขตเทศบาลมี พ้ืนที่ 5.03 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ครัวเรือน 1.438 ครัวเรือน .มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ 727 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล มีผู้พิการ 254 คน ผู้สูงอายุที่เป็นภาวะพ่ึงพิง 70 คน และผู้สูงอายุที่
เป็นผู้พิการ 150 คนเทศบาลตําบลสนมได้เล็งเห็นความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหา จึงได้ประกาศแนว
ทางการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยได้จัดต้ังโรงเรียนผู้สูง
วัยขึ้น เป็นแห่งแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การจัดการเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน
การดูแลสุขภาพ เพ่ือเป็นการยืดเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากภาวะเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย 
รวมท้ังลดภาวะพ่ึงพิงวัยแรงงาน ในระดับครอบครัวและสังคม โดยจะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม และ
ติดบ้านเป็นหลักที่หอประชุมของเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  นางเพ็ญศรี ชัยนาม 
ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม (2561) ได้กล่าวว่า เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงวัยมา
ต้ังแต่เปิดประกาศรับสมัคร ได้มีผู้สูงวัยที่มีหลังฐานมาย่ืนใบสมัคร ทั้งสิ้น จํานวน 108 คน เป็นชาย 13 
คน หญิง 95 คน ทางเทศบาลได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารกัน
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อย่างเอร็ดอร่อย และมีความสุขกันทุกคน นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสนม
(2561) ได้กล่าวถึงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งน้ีว่า ตนเองได้รับเร่ืองที่มีนางประภัสสร ผิวหอม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการงาน สาธารณสุขเทศบาลตําบล
สนม เป็นผู้นําเสนอโครงการเปิดโรงเรียนสูงวัยตนเองเห็นว่าจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุจะได้เข้า
มาพบประแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการรักษาสุขภาพ ดูแลสุขภาพสุขภาพ เพ่ือเป็น
การยืดเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากภาวะเส่ือมถอยของสภาพร่างกาย รวมท้ังลดภาวะพ่ึงพิงวัย
แรงงานในระดับครอบครัวและสังคมจึงได้มอบหมายให้จัดต้ังโรงเรียนแห่งน้ีขึ้น ซึ่งจะเปิดเป็นทางการ
ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนางประภัสสร ผิวหอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการงาน สาธารณสุขเทศบาลตําบลสนม ได้เข้ามาควบคุมดู
และด้วย ซึ่งการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงวัยน้ี ก็เพ่ือสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการกําหนด
ยุทธศาสตร์และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างพ้ืนที่และโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และผู้สูงอายุ
ด้วยกันเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้เวลาในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดต่อไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยสามารถนําความรู้ที่ได้รับน้ีไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรม
และชุมชนต่อไปได้ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม ระยะเวลาการเรียนการสอนเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) เวลา 8.30 น. – 12.00 
น. โรงเรียนผู้สูงวัยแห่งน้ี มีบุคลากรครูผู้ดูแลจํานวน 13 คน ซึ่งเป็นข้าราชการบํานาญทั้งหมด เป็นพ่ี
เลี้ยงคอยดูแล 
  ผลการวิจัยศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ 

การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ และเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนมอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแจกแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 60 คน ผลการวิจัย สรุปผลดังน้ี 1. ในการค้นหาสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และการรับรู้ เก่ียวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาพปัญหา ดังน้ี 1) ปัญหาด้านสุขภาพของสูงอายุ มีดังน้ี มีโรคประจําตัว สุขภาพไม่
แข็งแรง 2) ปัญหาด้านจิตใจของสูงอายุ มีดังน้ี เหงา และเครียด 3) ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของ
สูงอายุ มีดังน้ี 1) ผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีสถานที่ออกกําลัง
กาย และทํากิจกรรมร่วมกัน  2) ผู้สูงอายุต้องการความเอาใจใส่จากครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมถึง
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หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพ  3) ผู้สูงอายุต้องการมีรายได้เสริม มีอาชีพ และมีตลาดรองรับผลผลิต 
ปัญหาสุขภาพของสูงอายุ มีดังน้ี 1) ผู้สูงอายุรับรู้ว่าการออกกาลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  การ
ตรวจสุขภาพประจําปี  จะช่วยให้ ทราบถึงปัญหาสุขภาพ และแนวทางป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 2) 
ผู้สูงอายุรับรู้ว่า การได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก ครอบครัว ผู้ใกล้ชิด การมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน 
ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น 3) ผู้สูงอายุรับรู้ ว่าการมีรายได้เสริมจากอาชีพที่ สุจริต  อาชีพที่ ผู้สูงอายุ
สามารถทําได้  ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 2. ได้โครงการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมธรรมบําบัด 3) กิจกรรมออก
กําลังกาย 4) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ 5) กิจกรรมอาชีพเสริมสําหรับผู้สูงอายุ เสริมรายได้ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลสนม และได้จัดทําโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้สูงวัยด้วยภูมิ
ปัญญาไทยพ้ืนบ้านในจังหวัดสุรินทร์ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสนม  มี 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาผู้ สูงอายุ  กิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมรายได้  ซึ่งการ
ดําเนินงานในกิจกรรมตามโครงการพบว่าได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายสามารถดําเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม   ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีการออกกําลังกาย ด้วยการทํากิจกรรม
เพ่ือยืดเส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา ก่อนออกกําลังกาย มีการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการ
ออกกําลังกาย และผู้สูงอายุออกกําลังกายตามสภาวะไม่ถึงขั้นมีความรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น 
ทั้งน้ีผู้สูงอายุมีการออกกําลังกายเป็นประจําด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามตารางสอนที่โรงเรียน
ผู้สูงอายุกําหนดไว้ อาทิเช่น  เต้นแอโรบิค กิจกรรมเข้าจังหวะรําวง  
  ผลการวิจัยการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในจังหวัด
สุรินทร์ 

ผู้วิจัยศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
1.การให้ทาน การให้ทานโดยให้ผู้สูงอายุทําทานเป็นประจําทุกวัน จนเกิดเป็นนิสัยรักในการให้

ทาน ซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆ หลาย ประการด้วยกัน เช่น การทําบุญ ตักบาตร โดยอาจคอยใส่กับ
พระภิกษุหรือสามเณร ที่เดินบิณฑบาตอยู่ในละแวกบ้าน หรือจะนําเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระท่ี
วัด หรือจะถวายสังฆทาน คือการถวายแก่สงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปหน่ึงรูปใดซึ่งทําได้หลายวิธี ด้วยกัน 
เช่น การนําสิ่งของไปถวายที่วัด หรือนิมนต์คณะสงฆ์มารับที่บ้าน แต่ที่นิยมทํากันมาก คือ การทําบุญ
เลี้ยงพระเน่ืองในโอกาสสําคัญต่างๆ เช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ทําบุญวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น จากการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสนม พบว่า “การ
ให้”หรือ “ทาน” ตามนัยพระพุทธศาสนานั้น เป็นเคร่ืองชําระสิ่งไม่สะอาดออกไปจากจิตใจของตน จน
มีคุณสมบัติที่ดีน่าเคารพยกย่อง “การให้” ได้ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน แบ่งปันกันร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของตนได้ “การให้” ที่จะส่งผลเช่นน้ีได้น้ัน ต้องมีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน 3 ประการ
ด้วยกัน คือ ผู้ให้ ผู้รับ และวัตถุสิ่งของที่ให้ถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 ประการน้ีสมบูรณ์ คือทั้งผู้ให้และผู้รับ
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มีคุณธรรมและจริยธรรม วัตถุสิ่งของที่มอบให้ก็ได้มาโดยสุจริต และเหมาะสมหรือสมควรแก่ผู้รับ”การ
ให้” ก็จะมีอานิสงส์มากย้ังผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ได้ขจัดสิ่งไม่สะอาดออกไปจากจิตใจของ
ตน แม้ผู้ให้บางคน ชุมชนหรือสังคมจะช่ืนชมว่าเป็นคนดี แต่ถ้ามี“เจตนา” ที่ประกอบไปด้วยอกุศล คน
ที่ให้ก็จะไม่สําเร็จประโยชน์ใดๆ คือไม่ได้อานิสงส์เท่าที่ควร จะเป็นด้วยเหตุน้ัน ทางพระพุทธศาสนาจึง
ให้ดูที่ “เจตนา” อีกทีว่า”ก่อนให้” มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาหรือไม่ ปรารถนาจะฝึก
ตนให้เป็นคนเสียสละมากน้อยแค่ไหน “ขณะให้” ทําด้วยความจริงใจหรือไม่ทําด้วยความเมตตากรุณา
ปรารถนาให้คนอ่ืนแก้ปัญหาปากท้องของตน พ้นจากความทุกข์ความยากจนจริงหรือไม่และ “หลังให้” 
มีความดีใจสุขใจมากน้อยแค่ไหน ถ้าการให้น้ันเป็นไปโดยนัยน้ี ไม่มีอะไรแอบแฝง ผู้ให้ก็จะเอิบอ่ิมและ
สุขใจ ชุมชนหรือสังคมก็จะดํารงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ ร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้  

2. รักษาศีล โดยให้ผู้สูงอายุรักษาศีล 5 หลังจากที่ต่ืนนอนขึ้นมาในตอนเช้าแล้วทําการนั่งสงบ
จิตหรือน่ังสมาธิ 30 นาที ก่อนจะลุกขึ้นไปทํากิจกรรมต่างๆ แล้วทําการสมาทานศีล 5 เพ่ือที่จะรักษา
ศีลให้ดี ผลจาการสัมภาษณ์พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขทางจิตจากการรักษาศีลเพราะเช่ือว่าเมื่อรักษาศีล
แล้วจะทําให้ได้อานิสงส์คือ 1) ย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจของมนุษย์และเทวดา 2) ดําเนินชีวิตไปได้เป็น
ปกติ สุข สงบ เย็นใจ ไม่เดือดเน้ือร้อนใจ 3) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้4) เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและ
มากด้วยคุณค่าในสังคม 5) เป็นผู้มีความองอาจ กล้าหาญ ไม่เก้อเขินในสังคม6) เป็นผู้นําที่ดีในสังคม 7) 
เป็นที่เคารพ ยกย่อง และนับถือในสังคม 8) เป็นผู้นอนหลับอย่างเป็นสุข ไม่ฝันร้าย 9) เป็นต้นเหตุ
เบ้ืองต้นแห่งการทําตนให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป 10) เป็นผู้มีสติสมบูรณ์จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต ไม่หลง
ตาย 11) เป็นผู้ควรแก่การนับถือบูชาหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว นอกจากน้ีการผู้สูงอายุยังเช่ือว่าเมื่อรักษา
ศีลแล้วจะทําให้เกิดผลคือ 1) เป็นสังคมท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) เป็นสังคมที่มีความสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน 3) เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีการเบียดเบียนในกรรมสิทธ์ิ
ของกันและกัน 4) เป็นสังคมที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 

สรุปได้ว่าการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วย
การให้ทานรักษาศีล การเจริญสติภาวนา การแผ่เมตตา การอธิษฐานจิตสวดมนต์ ซึ่งสอนให้ผู้สูงอายุทํา
ความดีโดยการให้ทาน ละเว้นช่ัวโดยการถือศีล และทําจิตใจให้บริสุทธ์ิโดยการภาวนา เพราะการให้
ทานเป็นการกําจัดความโลภ ทําให้เกิดความเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจ ใจเป็นสุข ก่อให้เกิดความสุข 
ความสงบไม่เห็นแก่ตัว รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ฝึกฝนตนให้เกิดสมาธิและปัญญา ผู้สูงอายุก็จะมี
ความรู้สึกเบิกบานกับการทําหน้าที่และการใช้ชีวิต  
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ผลการวิจัยแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด
สุรินทร์ 
  ผลการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สู่การปฏิบัติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชนได้นํารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะไปสู่การปฏิบัติต้ังแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน  2561 
โดยกิจกรรมด้านสุขภาพ  มีกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การออกกําลังกายด้วยวิธีการรําเข้าจังหวะดนตรี  
โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่    กิจกรรมกีฬาในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสนม และการอบรมความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ส่วนด้านสังคม มีกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่  ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ การฝึกน่ังสมาธิและเดินจงกรม 
ด้านเศรษฐกิจ มีกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่  กิจกรรมสร้างรายได้โดยการฝึกอบรมอาชีพทําการทําขนม
กล้วยฉาบ ขนมไทยจากวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น และการแปรรูปสมุนไพร ที่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ผลักดันเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ิมรายของผู้สูงอายุได้ในชุมชน 

การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ ในส่วนน้ีเป็นประเมินในภาพรวม
ในหลากหลายวิธีการ ได้แก่การใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินของความพึงพอใจความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  การประเมินจากแบบสอบถาม  พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ
ทุกครั้ง(ร้อยละ89.4) กิจกรรมท่ีชอบมากที่สุดคือ  กิจกรรมการให้ความรู้ทางสุขภาพ (ร้อยละ89.5) 
กิจกรรมที่คิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือ กิจกรรมการให้ความรู้ทางสุขภาพ( ร้อยละ89.5 )การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะได้รับประโยชน์มาก  (ร้อยละ100.0) การนําความรู้ที่ได้ปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติ
เป็นประจํา (ร้อยละ94.7 ) เอกสารที่ได้รับแจกได้นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ100 ) 
  การประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม ในส่วนน้ีได้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ร่วม
กิจกรรมโดยผู้สูงอายุทุกคนต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ก่อนไม่มีกิจกรรมทําส่วนใหญ่จะอยู่บ้านดูทีวีและผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพอใจที่ได้มารวมกลุ่มนอกจากท่ีได้มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลสนมแล้วยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเรื่องต่างๆพูดคุยเรื่องครอบครัวลูกหลานเรื่อง
สุขภาพซึ่งทําให้ทุกคนต่างเพลิดเพลินไม่เหงาไม่ต้องอยู่บ้านตามลําพังได้ออกจากบ้านมารวมกลุ่มได้ทํา
กิจกรรม ได้ร้องเพลงร่วมกัน และได้ทําสิ่งแปลกๆที่ไม่เคยทําเช่นการทําขนมกล้วยฉาบ ขนมไทย และ
การแปรรูปสมุนไพรเป็นต้น 
 
สรุป 

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกครั้ง(ร้อยละ89.4) กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือ  
กิจกรรมการให้ความรู้ทางสุขภาพ(ร้อยละ89.5) กิจกรรมที่คิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด คือ กิจกรรมการ
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ให้ความรู้ทางสุขภาพ (ร้อยละ89.5 )การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะได้รับประโยชน์มาก  (ร้อย
ละ100.0)   การนําความรู้ที่ได้ปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติเป็นประจํา (ร้อยละ94.7) เอกสารที่ได้รับแจกได้
นําไปใช้ประโยชน์  (ร้อยละ100 )   ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีเพราะผู้สูงอายุตระหนักในประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมทั้งทางสุขภาพ  สังคมและเศรษฐกิจ  เหตุผลที่ผู้สูงอายุชอบ
กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะผู้สูงอายุสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เน่ืองจากในวัยน้ีมีความเสื่อมทางร่างกายผู้สูงอายุจึงเจ็บป่วยบ่อย จึงต้องการการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังน้ันผู้สูงอายุจึงให้ความสนใจในกิจกรรมการให้ความรู้มากที่สุด ผลการศึกษา
ครั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Pender (1996)  ที่ได้สรุปสาระสําคัญว่าปัจจัยที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพคือการได้รับรู้ประโยชน์ของ
การกระทํา  การที่บุคคลจะทําพฤติกรรมใด ๆ มักจะคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับการคาดการณ์ถึง
ประโยชน์ของการกระทําเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ ประโยชน์จากการปฏิบัติพฤติกรรม 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก ประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในได้แก่ การเพ่ิมการต่ืนตัว ความรู้สึก
เหน่ือยล้าลดลง ประโยชน์ภายนอกได้แก่ รางวัล ทรัพย์สิน เงินทอง หรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ในช่วงแรกประโยชน์ภายนอกจะเป็นแรงจูงใจในการเริ่มมีพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งต่อมาประโยชน์ภายใน
อาจเป็นแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเน่ืองมากกว่าประโยชน์ภายนอก โดยที่การเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้สูงอายุนั้นเกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายใน  ได้แก่ การได้รับความรู้ทําให้มีความต่ืนตัวเรื่อง
การดูแลสุขภาพ และ ประโยชน์ภายนอกได้แก่ ผลผลิตซึ่งสามารถนําไปขายได้เงินและการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างเพ่ือนๆวัยเดียวกัน 
  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการการวิจัยได้เสริมสร้างสุขภาวะในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้  ส่วนการพัฒนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 1) การพัฒนากลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งจําเป็นอย่างย่ิงที่สมาชิกกลุ่มทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม
และมีความสามัคคี 2) กลุ่มควรมีการศึกษาดูงานในกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน รวมท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
  2. ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเมืองรวมท้ังการ
ประเมินผลการนํารูปแบบสุขภาวะของผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ  
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