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บทคดัย่อ   
 การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุมีความส�าคัญในสถานการณ์ทางสงัคมปัจจุบันภาวะพฤฒพลังเป็น 

กระบวนการท�าให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตที่ด ีซ่ึงเน้นความส�าคญัของสขุภาพ การรวมกลุ่มทางสงัคม และหลักประกนั

ความมั่นคง การวิจัยเชิงพรรณาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัด

อบุลราชธานี กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้สงูอายุ ที่อาศยัอยู่ในจังหวัดอบุลราชธานี จ�านวน 97 คน โดยค�านวณขนาดตวัอย่าง

ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู G*Power และสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมนิ

ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .91 เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณ ์วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน

จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดบัสงู ( x =117.16, SD=13.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามติด้ิานการสร้างความรัก

ความผูกพันในครอบครัวเพ่ือมผู้ีดูแลยามชรา มค่ีาคะแนนเฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.69, SD=.51) รองลงมาคือด้าน

การพ่ึงพาตวัเองได้ ( x =3.55, SD=.45) และด้านการเจริญทางปัญญา ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ทั้งน้ีมติิ

ด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุ ( x =2.73, SD=.74) จากการศึกษาท�าให้เหน็

ลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน และ

ส่งเสริมพัฒนางานด้านผู้สงูอายุ โดยเฉพาะมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ซ่ึงยังคงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง
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Abstract  
 Promoting older adults to increase activity levels as they age is very important for the current social 

situation. Active ageing is a process that leads older adults to improve their  quality of life and highlights the 

importance of health, social integration, and security. The objective of this descriptive research was to study 

the level of active ageing among community-dwelling older adults in Ubon Ratchathani. The sample consisted 

of 97 older adults in Ubon Ratchathani. The sample size was calculated using the G*Power software and 

randomly selected using multi-stage sampling. The research instruments included an interview form for active 

ageing which had a reliability coefficient of .91. The data were analysed using frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The results of this research showed a high level of active ageing among the community-dwelling 

older adults in Ubon Ratchathani ( x =117.16, SD=13.81). When considering each aspect, it was found that 

the dimension of strengthening family ties for being cared for late in life had the highest average ( x =3.69, 

SD=.51), followed by being self-reliant ( x =3.55, SD=.45) and growing spiritual wisdom ( x =3.54, 

SD=.44). The dimension of building up financial security had the lowest average ( x =2.73, SD=.74). The 

study revealed the potential of active aging among the community-dwelling older adults. This findings can 

be used  for planning and promoting the development of older adults, especially regarding to the dimension 

of building up financial security and engaging in active learning, which was found at a medium level.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 องคก์ารสหประชาชาตไิด้ประเมนิสถานการณว่์าปี พ.ศ. 2544-2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สงูอายุ คือ การมปีระชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้สงูอายุจ�านวน 962 ล้านคน ซ่ึงเพ่ิมขึ้น

มากกว่าสองเทา่จากปี พ.ศ. 2523 ที่มผู้ีสงูอายุจ�านวน 382 ล้านคนทั่วโลก และคาดการณว่์าปี พ.ศ. 2593 จะสงูถงึ 

2.1 พันล้านคน1 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรที่ส�าคญัน้ีเช่นกนั จากการเพ่ิมขึ้น

ของประชากรผู้สงูอายุกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรโดยรวมเพ่ิมขึ้นด้วยอตัราเพียง ร้อยละ 0.5 เทา่น้ัน คาดการณว่์า

ประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคมสงูวัยอย่างสมบูรณ ์(complete aged society) คือ มสีดัส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

สงูถงึร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็นสงัคมสงูวัยระดบัสดุยอด (super aged society) เมื่อมสีดัส่วนประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปสงูถงึร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 25742 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรสงูอายุท�าให้เกดิผลกระทบในหลายๆ 

ด้านทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสขุภาพ โดยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมกีารเปล่ียนแปลงไป ผู้สงูอายุต้องเผชิญกบั

ความเสื่อมถอยของร่างกาย ปัญหาสขุภาพ โรคเร้ือรังและโรคประจ�าตวั สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคมศกึษา พบว่า

แนวโน้มของผู้สงูอายุที่ไม่สามารถปฏบิตักิจิวัตรพ้ืนฐานได้ด้วยตนเองมจี�านวนเพ่ิมขึ้น โดยจ�านวนผู้สงูอายุที่จ�าเป็นต้องมี

ผู้ดูแลหรือผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงสงูถงึ ร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2559 คาดประมาณว่าในปี พ.ศ. 2580 จะเพ่ิมขึ้น

เป็นร้อยละ 6.73 ผลกระทบที่ตามมารัฐต้องใช้จ่ายเงินทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมการผลิตบุคลากรทางด้านสขุภาพ 

รวมทั้งเพ่ิมการจัดบริการทางด้านสขุภาพให้มคีวามเฉพาะส�าหรับผู้สงูอายุ ส่วนครอบครัวและชุมชนจ�าเป็นต้องเพ่ิมระบบ

ของการสนับสนุนในการดูแลผู้สงูอายุด้วยเช่นกัน3-4 ขณะเดียวกันสภาพสงัคมปัจจุบันที่ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยลง ขาดแคลนผู้ดูแลเมื่อ ความต้องการการดูแลเพ่ิมขึ้นปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว นับตั้งแต่การดูแลผู้สงูอายุที่ต้องพ่ึงพาการคงไว้ของรายได้ผู้สงูอายุ ตลอดจนผล

ที่เกดิต่อพลวัตทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ3,5 การส่งเสริมให้ผู้สงูอายุในสงัคมเป็นผู้สงูอายุที่มีศักยภาพหรือ

มภีาวะพฤฒพลัง (active ageing) จึงมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นในสภาวะสงัคมปัจจุบนั กล่าวคือในระดบับุคคลท�าให้

ผู้สงูอายุคงความสามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกาย สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างอสิระลดการพ่ึงพาผู้อื่น และยังท�าให้ลด

การแยกตวัออกจากสงัคม มคีวามพึงพอใจและความผาสกุในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น6 ในระดบัสงัคมท�าให้ชุมชนมคีวามเข้มแขง็

ลดจ�านวนผู้สงูอายุที่เจบ็ป่วย ช่วยให้ผู้สงูอายุยังคงมสีขุภาพดแีละมีความกระฉับกระเฉงลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในด้านรักษา

และการบริการสขุภาพ ในชุมชนผู้สงูอายุยังมส่ีวนช่วยด้านแรงงานในชุมชนโดยใช้ประสบการณท์กัษะและภมูปัิญญา

ที่สั่งสมมาท�างานเป็นอาสาสมคัร ท�างานต่อเน่ืองหลังเกษียณอายุหรือท�ากจิกรรมอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน7

 องคก์ารอนามยัโลกให้ความหมายภาวะพฤฒพลังไว้ว่าเป็นกระบวนการที่จะน�าไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดเีมื่อเข้า

สู่วัยสงูอายุ8 ในการคงไว้ซ่ึงศกัยภาพของบุคคล ทางด้านร่างกาย สงัคมและความผาสกุด้านจิตใจ ขณะเดยีวกนัมคีวาม

ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต และคงการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางสงัคม โดยได้รับการปกป้อง การดูแลเมื่อถงึคราวจ�าเป็น9 

เป็นแนวคดิที่แสดงถงึภาวะสขุสมบูรณข์องผู้สงูอายุ และเป็นเป้าหมายของผู้สงูอายุ ทั่วโลกโดยคาดว่าภาวะพฤฒพลังเป็น

หนทางหน่ึงที่จะแก้ไขปัญหาของผลกระทบที่เกดิจากการเพ่ิมจ�านวนของผู้สงูอายุทัว่โลก10 องคก์ารอนามยัโลกก�าหนด

กรอบนโยบายพฤฒพลังบนพ้ืนฐานหลัก 3 ประการ8 ได้แก่ 1. ด้านสขุภาพ มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมสขุ

ภาพร่างกายจิตใจ เช่ือมโยงทางสงัคม รวมทั้งการที่ผู้สงูอายุสามารถดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย11 เพ่ือให้มร่ีางกาย

ที่แขง็แรง มีจิตใจเข้มแขง็พัฒนาจิตวิญญาณด้านบวก12 ซ่ึงการส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง 

(Healthy active lifestyles) เป็นกลยุทธส์�าคญัด้านสขุภาพ13 รวมถงึการเข้าถงึแหล่งบริการสขุภาพได้ตามสทิธ ิและความ

จ�าเป็นของตน14 2. ด้านการมส่ีวนร่วม หมายถงึ การที่ผู้สงูอายุมส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งด้าน

สงัคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ตามสทิธขิั้นพ้ืนฐานของตน ตามความสามารถ ความต้องการและความชอบ

ของแต่ละบุคคล8,11 ทั้งน้ีการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมประกอบด้วย 3 มติทิี่ส �าคัญ คือ การมส่ีวนร่วมตลอดชีวิต การมี
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ส่วนร่วมทางสงัคม และการท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์12 3. ด้านหลักประกนัความมั่นคง หมายถงึ การสร้างหลัก

ประกนัให้กบัผู้สงูอายุซ่ึงเมื่อเข้าสู่วัยสงูอายุ จะได้รับการคุ้มครอง การเคารพให้เกยีรติ และได้รับการดูแลเมื่อไม่

สามารถดูแลตนเองได้หรืออยู่ในภาวะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น8 โดยการสร้างนโยบายหรือโปรแกรมที่เน้นหลักประกนัด้าน

สงัคม การเงนิและสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภยัตามความต้องการและสทิธขิองบุคคล รวมถงึการให้การสนับสนุน

ครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลผู้สงูอายุที่อยู่ในความดูแลได้12 ผู้สงูอายุรู้สกึมั่นใจปลอดภัยมคีวามรู้สกึแน่นอน

ถงึปัจจัยต่างๆ ในการด�ารงชีวิตซ่ึงได้แก่ รายได้ ที่อยู่อาศยัและผู้ดูแล11

 พฤฒพลังได้ถูกก�าหนดเป็นนโยบายระดบัประเทศระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิโดยการสนับสนุนจาก

สหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2012 ประกาศเป็นปี European year of active aging and intergenerational solidarity ก�าหนด

เป็นเป้าหมาย และนโยบายระดบัโลก ซ่ึงพฤฒพลังเป็นแนวคดิที่ครอบคลุมผู้สงูอายุที่มสีขุภาพด ี(healthy aging) ผู้สงูอายุ

ที่ประสบความส�าเรจ็ (successful aging) และผู้สงูอายุที่ยังประโยชน์ (productive aging)15 พฤฒพลังเป็นกระบวนการ

ที่เกดิขึ้นตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัภาวะสขุภาพ การมีส่วนร่วม และหลักประกนัความมั่นคงในลักษณะของ

การสร้างเสริมสขุภาพเชิงรกุ การคงกจิกรรมในการด�าเนินชีวิตมส่ีวนร่วมกจิกรรมทางสงัคม และกจิกรรมสาธารณะประโยชน์

และการสร้างหลักประกนัความมั่นคงไว้ส�าหรับบั้นปลายชีวิต12

 ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบนัแนวคิดพฤฒพลังน้ีสะท้อนอยู่ในแผนผู้สงูอายุแห่งชาต ิฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิงนโยบายระดบัชาต ิได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร

เพ่ือวัยสงูอายุที่มคุีณภาพ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สงูอายุ และยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสงัคมส�าหรับ

ผู้สงูอายุ ซ่ึงมกีารก�าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนาที่ส�าคญั ๆ  อาทเิช่น มาตรการหลักประกนัด้านรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ

มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการการปลุกจิตส�านึกให้คนในสงัคมตระหนักถึงคุณค่า 

และศกัดิ์ศรีของผู้สงูอายุ มาตรการส่งเสริมความรู้ ด้านการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัดูแลตนเองเบื้องต้น สนับสนุนให้

ผู้สงูอายุได้รับความรู้  และสามารถเข้าถงึข่าวสารและสื่อมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สงูอายุมีที่อยู่อาศยัและ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภยั มาตรการหลักประกนัด้านสขุภาพ มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง

มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน14,16 พฤฒพลังยังถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายส�าคญัในมาตรการขบัเคล่ือน

ระเบยีบวาระแห่งชาต ิเร่ืองสงัคมสงูอายุ17 ซ่ึงจากการศกึษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่าระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุไทย

อยู่ในระดบัปานกลาง18-19 การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังจึงมคีวามส�าคัญและจ�าเป็น

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ ด้านสถาปัตยกรรมด้าน

ประวัตศิาสตร์ ด้านประเพณแีละกจิกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจ เช่น ประเพณแีห่เทยีนเข้าพรรษาซ่ึงเป็นประเพณคู่ีบ้าน

คู่เมอืงทีก่่อให้เกดิการร่วมกจิกรรมทางสงัคมการสบืสานประเพณด้ีวยความเช่ือศรัทธาจนกลายเป็นสญัลักษณท์ีส่ �าคญั

ของจังหวัด ประเพณบูีชาหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในทุกๆ ปี ด้วยความเช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

มีวัดเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงสู่วิถกีารด�าเนินชีวิตพฤติกรรมและค่านิยม จังหวัดอบุลราชธานียังเป็นเมืองเก่าแก่ทาง

ประวัตศิาสตร์มสีถานที่ทอ่งเที่ยวที่มสีถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลักษณ ์ซ่ึงมส่ีวนช่วยพัฒนาด้านจิตใจคนในชุมชน ปลูกฝงั

ค่านิยมคุณธรรมของสงัคม20-21 เอกลักษณท์างวัฒนธรรมที่โดดเด่น มรดกภมูปัิญญาก่อให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชน 

ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และอทิธพิลของสิ่ง ต่าง ๆ  เหล่าน้ีมคีวามเกี่ยวข้องกบัวิถกีารด�าเนินชีวิตของผู้คน ทั้งน้ีพบว่า

จังหวัดอบุลราชธานีมปีระชากรผู้สงูอายุมากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้โดยมปีระชากรสงูอายุ

จ�านวน 235,150 คดิเป็นร้อยละ 12.86 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 1,828,823 คน สะท้อนให้เหน็การเป็นสงัคม

ผู้สงูอายุอย่างแท้จริง และแนวโน้มสงูมากขึ้นในอกี 10 ปีข้างหน้าจังหวัดอบุลราชธานีจะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์22 

จึงเป็นจังหวัดที่มคีวามน่าสนใจในการศกึษาภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุและมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเตรียมความพร้อม

รองรับสถานการณส์งัคมผู้สงูอายุ ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะช่วยให้ทราบข้อมูลผลสรปุที่ชัดเจนตรงตามบริบทพ้ืนที่ น�าไปสู่
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การพัฒนา และสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนางาน ด้านการพยาบาลผู้สงูอายุ เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชิงพรรณนา (descriptive research) มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาภาวะพฤฒพลังของ

ผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานี

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 ประชากรในการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้สงูอายุที่มอีายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณข์ึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่

อาศยัอยู่ในจังหวัดอบุลราชธานี จ�านวน 235,150 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวิจัยคือ ผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ใน

จังหวัดอบุลราชธานี ในช่วงระหว่างเดอืน กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยมเีกณฑก์ารคัดเข้าตามคุณสมบตัิ

ดงัน้ี 1) มสีตสิมัปชัญญะสมบูรณ ์สามารถได้ยิน และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 2) การรู้คดิปกต ิประเมนิโดยใช้แบบทดสอบ

สภาพสมอง (Abbreviated Mental Test [AMT]) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ23 โดยมคีะแนนมากกว่า 7 คะแนน

ขึ้นไป ทั้งน้ีบทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจึงค�านวณ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธกีารวิเคราะห์อ�านาจในการทดสอบ (power analysis) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปู 

G* Power 3.1.9.2 ก�าหนดสถติิทดสอบ correlation bivariate normal model ในการทดสอบเลือกรูปแบบการ

ทดสอบสมมตฐิานแบบทางเดยีว ระบุขนาดอทิธพิล (effect size) เทา่กบั .25 ก�าหนดความเช่ือมั่นทางสถติทิี่ระดบั 

.05 อ�านาจการทดสอบ (power of test) เทา่กบั .80 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเทา่กบั 97 คน และสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก

ประชากร โดยอาศยัความน่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 

โดยการจัดกลุ่มออกเป็นช้ันตามเกณฑข์องการแบ่งเขต การปกครอง และก�าหนดตามขนาดอ�าเภอแบ่งเป็นอ�าเภอขนาดใหญ่

อ�าเภอขนาดกลาง และอ�าเภอขนาดเลก็ จากน้ันเลือกอ�าเภอที่เป็นตวัแทนในแต่ละช้ันอ�าเภอ ด้วยการสุ่มอย่างง่ายใช้วิธี

การจับสลากจากช้ันของอ�าเภอที่แบ่งไว้รวม 3 อ�าเภอ และสุ่มอย่างง่ายใช้วิธกีารจับสลากอ�าเภอละ 1 ต�าบล รวม 3 ต�าบล

จากน้ันเลือกหมู่บ้านโดยการสุ่ม อย่างง่ายด้วยวิธกีารจับสลาก หมู่บ้านในแต่ละต�าบลจ�านวน 3 หมู่บ้านให้ได้เท่ากบั

จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจ�านวนกลุ่มตวัอย่างคดิสดัส่วนเทา่ๆ กนัในแต่ละระดบัช้ันอ�าเภอและสุม่ตวัอย่างผู้สงูอายุในแต่ละ

หมู่บ้านจากรายช่ือผู้สงูอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ�าต�าบล รวมเป็นจ�านวนทั้งหมด 97 คน

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
 1. แบบสมัภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค�าถามที่สมัภาษณ์เกี่ยวกบั อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ 

สถานภาพสมรส การศกึษา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ สมาชิกในครอบครัวโรคประจ�าตวั และการตรวจสขุภาพประจ�าปี

 2. แบบประเมินภาวะพฤฒพลัง ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบประเมินการสงูวัยอย่างมีศักยภาพส�าหรับ

ประชาชนไทย (active ageing scale for Thai people [AAS-Thai]) ของ Thanakwang et al.12 ในการประเมินภาวะ

พฤฒพลังของผู้สงูอายุซ่ึงพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบพฤฒพลังขององคก์ารอนามยัโลกร่วมกบัแนวคดิผู้สงูอายุเชิงบวกเป็น

ฐานในการออกแบบและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พัฒนาเคร่ืองมอืขึ้นให้เฉพาะเจาะจงกบับริบทวัฒนธรรม

ไทย มค่ีาดชันีความตรงเชิงเน้ือหาในระดบัสงู (CVI = .91) มค่ีาความเช่ือมั่น เทา่กบั .95 ประกอบด้วย 7 มติิ ได้แก่ การ

พ่ึงพาตัวเองได้ การร่วมกจิกรรมและการท�าประโยชน์ให้สงัคม การเจริญทางปัญญา การสร้างความมั่นคงด้านการ

เงนิ การมวิีถชีีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และการสร้างความรักความผูกพัน ในครอบครัวเพ่ือมผู้ี

ดูแลยามชรา จ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 36 ข้อ มลัีกษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 อนัดบั     
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การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบประเมนิการสงูวัยอย่างมศีกัยภาพส�าหรับประชาชนไทย (active ageing scale for Thai 

people [AAS-Thai]) ของ Thanakwang et al.12 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแล้ว ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบ

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืโดยน�าไปทดลองใช้ (try out) กบัผู้สงูอายุที่มลัีกษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 30 ราย 

ณ ต�าบลเมอืงศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอบุลราชธานี แล้วน�ามาค�านวณหาค่าสมัประสทิธิ์อลัฟาตามวิธขีองครอนบาค

(Cronbach’s alpha coefficient) ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืเทา่กบั .91 อยู่ในเกณฑท์ี่เช่ือถอืได้  

การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง
 การวิจัยน้ีได้รับใบรับรองจริยธรรม การวิจัยจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสจริยธรรมเลขที่ 11-04-2561 ผู้วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล

แจ้งวัตถุประสงคใ์นการวิจัย รายละเอยีดในการเกบ็ข้อมูล และขอความร่วมมอืในการตดิต่อประสานงานกบัอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน รวมทั้งขอรายช่ือ และทีอ่ยู่ของผู้สงูอายุในพ้ืนทีต่วัอย่าง เพ่ือสามารถคัดเลือกและสุม่ตวัอย่าง

ตามคุณสมบตั ิที่ก�าหนดไว้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณผู้์สงูอายุ ณ บ้านหรือพักอาศยัของผู้สงูอายุ

โดยก่อนการสมัภาษณผู้์วิจัยแนะน�าตวั ช้ีแจงเกี่ยวกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ของการวิจัย

พร้อมทั้งอธบิายให้ทราบถงึสทิธทิี่จะปฏเิสธการเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากงานวิจัยได้เมื่อต้องการทนัท ี โดยไม่มี

ผลกระทบใดๆ

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รูป โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั
 1. จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ�านวน 97 คน ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 70-79 ปี (ร้อยละ 43.30) รองลงมามอีายุ

อยู่ระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 39.18) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.29) นับถอืศาสนาพุทธทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.58) การศกึษาระดบัช้ันประถมศกึษามากที่สดุ (ร้อยละ 93.81) ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมากที่สดุ (ร้อยละ 61.86) รายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 60.82) 

แหล่งที่มาของรายได้ มาจากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและบุตร มากที่สดุ (ร้อยละ 41.24) รองลงมา คือได้จากเบี้ยยังชีพ

ผู้สงูอายุอย่างเดยีว (ร้อยละ 39.17) มจี�านวนสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-5 คนมากที่สดุ (ร้อยละ 34.02) มีผู้สงู

อายุที่อาศยัอยู่เพียงล�าพังร้อยละ 10.31 ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ มโีรคประจ�าตวัร้อยละ 58.76 โดยเจบ็ป่วยด้วยโรคความดนัโลหิต

สงูมากที่สดุคดิเป็นร้อยละ 56.14 ของจ�านวนผู้สงูอายุที่มโีรคประจ�าตวั และเข้ารับการตรวจตามนัดตรวจสขุภาพประจ�า

ปีร้อยละ 92.78 

 2. ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามระดบัของพฤฒพลัง พบว่า ผู้สงูอายุส่วนมากมภีาวะพฤฒพลังอยู่ใน

ระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 73.20 คะแนนสงูสดุเท่ากบั 144 คะแนน และคะแนนต�่าสดุเทา่กบั 86 คะแนน มค่ีาเฉล่ีย

คะแนนเทา่กบั 117.16 คะแนน (SD=13.81) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 1 

 3. ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามมติริายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

เพ่ือมผู้ีดูแลยามชรา (strengthening family ties for being cared for in the late life) มค่ีาคะแนนเฉล่ียมากที่สดุ ( x
=3.69, SD=0.51) รองลงมาคือ ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้ (being self-reliant) ( x =3.55, SD=.45) และด้านการ
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เจริญทางปัญญา (growing spiritual wisdom) ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ทั้งน้ีมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้าน

การเงนิ(building up financial security) มค่ีาคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.73, SD=.74) 

รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่1 ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามระดบัของพฤฒพลัง (n = 97) 

ระดบัภาวะพฤฒพลงั ช่วงคะแนน ความถี่ รอ้ยละ

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัปานกลาง

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัต�่า 

(109-144)

  (72-108)

    (36-71)

71

26

  0

73.20

26.80

       0

                                                  (Mean = 117.16, SD=13.81, Min = 86, Max = 144)

ตารางที ่2 ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามมติริายด้าน (n = 97) 

มิติรายดา้นภาวะพฤฒพลงั Mean SD ระดบั

1. ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้

    (Being self-reliant)

2. ด้านการร่วมกจิกรรมและท�าประโยชน์ให้สงัคม  

    (Being actively engaged with society)

3. ด้านการเจริญทางปัญญา

   (Growing spiritual wisdom)

4. ด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ

   (Building up financial security)

5. ด้านการมวิีถชีีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ

   (Maintaining healthy lifestyle)

6. ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

   (Engaging in active learning)

7. ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

3.55

3.10

3.54

2.73

3.36

2.79

3.69

.45

.61

.44

.74

.47

.75

.51

มากที่สดุ

มาก

มากที่สดุ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มากที่สดุ
   (Strengthening family ties for being cared for in the late life)

อภิปรายผล
 ผลการศกึษาคร้ังน้ีพบว่า ระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดบัสงูค่าคะแนน

เฉล่ียเทา่กบั 117.16 คะแนน (SD=13.81) โดยผู้สงูอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 73.20 มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง มีอายุเฉล่ีย 72.13 ปี อยู่ในช่วงวัยผู้สงูอายุตอนกลางที่ยังคงความสามารถ

ในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร ร้อยละ 61.86 จึงยังคงท�างาน

พ่ึงพาตนเองตามความสามารถของตนเอง ทั้งน้ีผู้สงูอายุกลุ่มเกษตรกรมกัมองว่าหากตนเองยังสามารถท�างานได้อยู่
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ไม่ถอืว่าเป็นผู้สงูอายุ และจะยังคงท�าการเกษตรอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเช่ือว่าจะท�าให้ได้ออกก�าลังกายทุกวันท�าให้ร่างกายแขง็แรง24 

ซ่ึงผู้สงูอายุเปราะบางที่มปัีญหาสขุภาพ และต้องการบริการสนับสนุน ให้สามารถปรับตวักบัการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

ส่วนใหญ่จะมอีายุ 80 ปีขึ้นไป สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จ�าลอง ชูโต และวรรณ ีศริิสนุทร25 ที่ศกึษาถงึระดบัความมี

พฤฒพลังของผู้ที่มอีายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอบุลราชธานี พบว่า ผู้สงูอายุมภีาวะพฤฒพลังในระดบัสงูเช่นกนัเน่ืองจาก

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอตัภาพ สามารถท�ากจิวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และมคีวามพอใจในสภาพ

ความเป็นอยู่ รู้สกึมคุีณค่าในตนเองเพราะลูกหลานให้ความเคารพนับถอืให้การดูแลที่ด ีนอกจากน้ีบริบททางสงัคม

วัฒนธรรมประเพณอีนัดงีาม ความเช่ือมั่นศรัทธาในศาสนาที่สบืทอดต่อกนัมาท�าให้ยังคงมแีหล่งสนับสนุนทางสงัคม

ที่ช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ26 

 เมื่อพิจารณามติริายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวเพ่ือมผู้ีดูแล ยามชรา มค่ีาคะแนน

เฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.69, SD=.51) รองลงมาคือ ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้ ( x =3.55, SD=.45) และด้านการเจริญ

ทางปัญญา ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ซ่ึงความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวเป็นรากฐานของความสขุแห่งชีวิต 

ความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวท�าให้เกดิความอบอุ่น ตลอดจนก่อให้เกดิการร่วมมือในการส่งเสริมสขุภาพ

แห่งบุคคลในครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการงานต่างๆ27 จึงยังคงภาวะสขุภาพและการมส่ีวนร่วม

ทางสงัคม รวมถงึผู้สงูอายุมคีวามสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ท�าให้ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงูทั้งน้ี

จังหวัดอบุลราชธานีมปีระเพณทีี่ส �าคญัอนัเป็นมรดกทางวัฒธรรมที่สบืทอดกนัมาอย่างยาวนานเช่ือมโยงสู่วิถ ีการด�าเนินชีวิต

ก่อให้เกดิความร่วมมอืของชุมชน เช่น ประเพณแีห่เทยีนพรรษาที่เป็นสญัลักษณท์ี่ส�าคญัของจังหวัด กุศโลบายส�าคญั

ของประเพณน้ีีคอื หลอมเทยีน หลอมใจ หลอมบุญ ท�าให้เกดิความสามคัคใีนหมู่คณะและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น21 จึงยังคง

การมส่ีวนร่วมทางสงัคม ท�าให้ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู

 ทั้งน้ีมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ มค่ีาคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.73, 

SD=.74) จากข้อมูลทั่วไปพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อเดอืน (ร้อยละ 60.82) แหล่งที่มา

ของรายได้ มาจากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและบุตรมากที่สดุ (ร้อยละ 41.24) รองลงมา คอืได้จากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุอย่างเดยีว

(ร้อยละ 39.17) และมผู้ีสงูอายุ ที่อาศยัอยู่ตามล�าพังถงึร้อยละ 10.31 สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อความมั่นคงทาง การเงนิ

ซ่ึงรายได้ มีความเกี่ยวข้องกบัภาวะพฤฒพลัง รายได้หรือฐานะทางเศรษฐกจิเป็นปัจจัยก�าหนดด้านเศรษฐกจิตามแนวคดิพฤฒ

พลังขององคก์ารอนามยัโลก กล่าวคอืการที่ผู้สงูอายุมรีายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย มเีงนิเกบ็ออม เงนิจากกองทุนต่างๆ

และการมีโอกาสท�างานอย่างมีศักดิ์ศรีจะช่วยส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สงูอายุที่ยากจนมีความเสี่ยงที่จะเจบ็ป่วย 

และทุพพลภาพเพ่ิมขึ้นการไม่มเีงินเกบ็ออม ไม่มเีงินบ�านาญ หรือเงินประกนัสงัคม หรืออยู่ในครอบครัวที่มรีายได้ต�่า

รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อเร่ืองภาวะโภชนาการที่อยู่อาศยัและการบริการสขุภาพได้28 ความเพียงพอของรายได้ต่อเดอืน

มผีลต่อการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม ช่วยลดภาวะพ่ึงพามคีวามสมัพันธก์บัการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม ของผู้สงูอายุ

และพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ29 การสร้างความมั่นคงด้านการเงินจึงมีความส�าคัญ ในการส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง

ในผู้สงูอายุ

สรุปและขอ้เสนอแนะ
 จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดับสงู ซ่ึงบริบท

ประเพณวัีฒนธรรมทางสงัคมมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาวะพฤฒพลัง ผู้สงูอายุในบริบทสงัคมวัฒนธรรมอสีาน 

มองว่าการดูแลสขุภาพตนเองให้แขง็แรง มแีรงที่สามารถท�างานหาเงนิได้ หรือท�ากจิวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ไม่ต้องพ่ึงพาใคร ท�าให้ผู้สงูอายุเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง และการได้ท�ากจิกรรมในสงัคม รวมถงึการได้ดูแลลูกหลาน

ท�าให้ผู้สงูอายุ สขุใจ จึงยังคงท�างานและมส่ีวนร่วมทางสงัคม30 รวมทั้งความเช่ือ ประเพณทีางศาสนา วัฒนธรรมทางสงัคม
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ที่ท�าให้ยังคงมแีหล่งสนับสนุนทางสงัคมที่ช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ ท�าให้มี

ขวัญก�าลังใจ มคุีณค่าในตนเอง มคีวามหวังและมคีวามมั่นใจในการด�าเนินชีวิต26 ผลจากการศกึษาวิจัยในคร้ังน้ีท�าให้เหน็

ลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน และ

ส่งเสริมพัฒนางานด้านผู้สงูอายุ โดยเฉพาะมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ซ่ึงยังคงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับพยาบาล นักวิชาการ และนักวิจัยที่

มคีวามสนใจในการศกึษา สามารถศกึษาถงึปัจจัยที่มคีวามสมัพันธภ์าวะพฤฒพลังภายใต้บริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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