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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษา ผลของการประยุกต์ใช้ กระบวนการสร้ างความรู ้ สร้ างแนวทางการ
พัฒนา และสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (AIC) ต่อความรู ้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจยั กึ งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ีมีอายุ 60 ปี ขึนไป ในเขตตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 30 คน ทีได้จากการเลือกแบบ เจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู ้และแนวทางการปฏิบตั ิตวั จากการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการAIC ในการประชุ มแบบมีส่วนร่ วม จํานวน 1 ครังเป็ นระยะเวลา 2 วัน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ความรู ้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี ยความรู ้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ
.001 นอกจากนี ผูส้ ู งอายุให้ความ สําคัญกับเรื องเศรษฐกิ จเฉพาะตน ครอบครัว และภาวะสุ ขภาพในวัยเสื อม
ตามลําดับ ดังนันการให้ความรู ้โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการAIC ทีมีการปรับความเข้าใจ ให้ความรู ้เพิมเติม
จึงทําให้ประสบความสําเร็ จในการเสริ มสร้างให้เกิดความรู ้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูส้ ู งอายุ AIC จึง
เป็ นวิธีการหนึ งทีสามารถนําไปใช้ในการให้ความรู ้แก่กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มใกล้วยั สู งอายุเพือเตรี ยมความพร้อม
และกลุ่ มเสี ยงอื นๆเพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และคุ ณภาพงานบริ การสาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างยังยืน
ต่อไป
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The Effectiveness of the Appreciation Influence Control (AIC) Process to Improve Knowledge
and Behavior on Self-care of Older People at Banped Subdistrict, Muang District,
Khon Kaen Province
Abstract
This quasi-experimental study was designed to determine the effectiveness of the application of the
Appreciation Influence Control process (AIC) on knowledge and self-care behaviors of older people. The
participants were the older people, over 60 years old, living in Banped Sub-district, Muang District,
Khon kaen Province. Thirty older people were recruited to participate in the study voluntarily by a purposive
sampling technique. The AIC program was implemented by setting up a two day seminar. Data concerning
each individual’s knowledge and self-care behaviors were collected using questionnaires at pre- and postexperiment. The data were analyzed using t-test. The results showed that knowledge and self-care behavior
scores of older people who attended the AIC program at post-experiment were significantly higher than those
of the pre-experiment (p< .001). Furthermore, specific topics that the older people and their families paid
attention to were: 1) individual or family economy due to their low income, 2) their health status in the
degeneration and personal illness. In conclusion, application of the AIC process in the education program was
effective to increase health knowledge and self-care behaviors of older people. Thus, AIC program should be
recommended for brain storming and participation of the older people in order to effectively promote
knowledge, problems solving, and quality of life of the older people as well as preparing those who are
getting into an aging group. In addition, AIC can promote sustainable and effective health care practice.
Keywords: appreciation Influence Control process, AIC, knowledge, behavior, self-care of older people

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ทําให้สัดส่ วนประชากรสู งอายุไทย (60 ปี ขึนไป)
เพิมเป็ นร้อยละ 11.1 ในปี 2551 และคาดการณ์วา่ จะเพิมเป็ นร้อยละ20 หรื อจํานวนประมาณ 14.5 ล้านคนในปี
พ.ศ.2568 การเปลียนแปลงลักษณะนีจะนําประเทศเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” (Aging Society) ซึ งอาจนําไปสู่ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศได้ และส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตประชากรโดยตรงทังในส่ วนของ
ผูส้ ู ง อายุและประชากรวัย แรงงานที ต้องเลี ยงดู ผูส้ ู ง อายุที มี จ าํ นวนเพิมมากขึ น (สํา นัก นโยบายและแผน
สาธารณสุ ขแห่งชาติ, 2550) และยังมีรายงานผูส้ ู งอายุทีอาศัยอยูค่ นเดียวสู งถึงร้อยละ 7.5 ในปี พ.ศ.2550 ขณะที
ผูส้ ู งอายุทีอยูล่ าํ พังกับสามีภรรยาก็เพิมขึนเป็ นร้อยละ 17 และผูส้ ู งอายุทีอยูก่ บั หลานในลักษณะครอบครัวเดียว
เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 3.1 ในปี เดี ยวกัน นอกจากนี อัตราส่ วนวัยแรงงานที เกื อหนุ นผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มลดลง
จากประชากรวัยแรงงานประมาณ 6 คนทีสามารถให้การดูแลเกือหนุ นผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไปหนึ งคนในปี
พ.ศ.2550 คาดว่าจะเหลือเพียง 2 คน ต่อผูส้ ู งอายุหนึ งคน ในปี พ.ศ.2573 หรื อใน 20 ปี ข้างหน้า นอกจากนี ยัง
พบว่าผูส้ ู งอายุ มีความจําเป็ นต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวภายใต้ภาวะทีจํากัด ไม่ว่าจะเป็ นผูด้ ูแล เงิ น และวัสดุ
อุปกรณ์ในการดูแล และยังพบว่าผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 4.8 มีภาวะเจ็บป่ วยเรื อรังและรุ นแรง จําเป็ นต้องได้รับการดูแล
จากบุคลากรทางการแพทย์ (สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล, 2550)
การดูแลตนเองเป็ นการแสดงออกถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของร่ างกายก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในชี วิตและความเป็ นอยู่ในสังคม รวมถึ งการปรับตัวต่อการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน ผูส้ ู งอายุที
ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการดูแลตนเองจะมีการแสวงหาข้อมูลและความรู ้ต่างๆ เพือนํามาใช้ในการดูแล
ตนเอง ทําให้มีความพร้อมในการจัดการกับโรคประจําตัวหรื อความเสื อมถอยของร่ างกายทีเกิ ดจากการสู งวัย
(Kawamoto, Yoshida, Oka, & Kodama, 2005) คงไว้ซึงการทําหน้าทีของร่ างกายปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมและ
มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั สังคม อย่างไรก็ดีมีการศึกษาบางส่ วนพบว่าผูส้ ู งอายุบางรายไม่ให้ความสําคัญต่อการดูแล
ตนเองเท่าทีควร ไม่สนใจกับปั ญหาทีเกิดขึนกับตน เพราะเชื อว่าปั ญหาทีเกิดขึนในวัยสู งอายุเป็ นเรื องธรรมชาติ
การดูแลตนเองโดยการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบุคลากรสุ ขภาพไม่สามารถช่วยให้หายจากภาวะเจ็บป่ วยได้ ทํา
ให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปั ญหาสุ ขภาพทวีความรุ นแรงขึน (Berman & Iris, 1998)
จากการศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ (2551) พบว่าผูส้ ู งอายุร้อยละ 80 คิดว่าควรมีการเตรี ยมความพร้อม
เพือวัยสู งอายุ แต่ผลการสํารวจเกียวกับการปฏิบตั ิในการเตรี ยมด้านการเงิน การเตรี ยมผูด้ ูแลในอนาคต และการ
เตรี ยมการในช่ วงอายุ 55 ปี ในการศึกษาเดี ยวกันนี พบว่า มีเพียงร้ อยละ 49.5 46.6 และ 46.5 ตามลําดับ ซึ ง
สะท้อนให้เห็ นถึ งแนวทางหรื อวิธีการดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุทีผ่านมา ทีมีการเสริ มสร้างสุ ขภาพแบบมีส่วน
ร่ วม และสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองไม่เพียงพอ เพราะภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุส่วนหนึงขึนกับการปฏิบตั ิ
ในการดูแลตนเอง ดังนันการทําความเข้าใจเกี ยวกับการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุจากสถานการณ์ทีเป็ นจริ งตาม
บริ บทสังคมวัฒนธรรมของผูส้ ู งอายุจึงเป็ นสิ งจําเป็ น
ั
ดโอกาสผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการ Appreciation Influence Control (AIC) เป็ นวิธีการทีมีขนตอนเปิ
ประชุ มทุกคนมีโอกาสสื อสาร แลกเปลียนความรู ้ แนวคิด ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารซึ งกันและกัน จะทําให้

เกิ ดความเข้าใจสภาพปั ญหา ข้อจํากัด ความต้องการ และศักยภาพ ของผูท้ ีเกี ยวข้องได้ชดั เจนขึน มีการระดม
สมองเพือแก้ไขปั ญหา และพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ ซึ งถ้าปฏิบตั ิตามขันตอนทีประกอบไปด้วยการสร้างความรู ้
(Appreciation) ขันตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence) และขันตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control)
ผลทีได้จากการประชุมจะมาจากความคิดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคน (อรพินท์ สพโชคชัย, 2537) คณะผูว้ ิจยั ซึ ง
มีทกั ษะ และประสบการณ์ ในการใช้กระบวนการประชุ มแบบมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาสุ ขภาพกลุ่มบุคคลใน
ชุ มชนเป็ นอย่างดี จึงมีความต้องการศึกษาวิจยั ถึงประสิ ทธิ ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการAIC ต่อความรู ้ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุตาํ บลบ้านเป็ ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ งพืนทีดังกล่าว เป็ นพืนที
ฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชันปี ที 2 และชันปี ที 3 ในรายวิชา ปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ
ป้ องกันการเจ็บป่ วยทุ กช่ วงวัย และรายวิชาการพยาบาลครอบครัว และชุ มชน 1โดยในการศึกษาวิจยั ครังนี
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการดําเนินการวิจยั และร่ วมทํากิจกรรมในโครงการวิจยั ในพืนทีเป้ าหมาย เพือนําข้อมูลที
ได้มาเป็ นแนวทางในการจัดการบริ การดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุให้สอดคล้องกับบริ บท และพัฒนาการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาทีเกียวข้องในภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพือศึกษาความรู ้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
AIC
2. เพือเปรี ยบเทียบความรู ้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ในระยะก่อนและหลังการใช้
กระบวนการ AIC
กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมการให้ ความรู้ โดยใช้ กระบวนการ AIC
1. 1.การประชุมตามกระบวนการ AIC
2.A สภาพปั ญหาและความต้องการ
3. I การกําหนดแผนพัฒนาสุ ขภาพ
4.C รายละเอียดแผนนําสู่ กิจกรรม
2. 5.การปรับความเข้าใจและให้ความรู ้เพิมเติม
6.โดยการบรรยายประกอบสื อการสอน

-

ด้ านความรู้
การเปลียนแปลงในวัยสู งอายุ
หลักปฏิบตั ิเพือสุ ขภาพดีในวัยสู งอายุ
ด้ านพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การดูแลสุ ขภาพร่ างกาย
การดูแลสุ ขภาพจิตใจ
บทบาทผูส้ ู งอายุในครอบครัว
การจัดสรรด้านเศรษฐกิจ / การเงิน
การวางแผน/ปรับปรุ งทีอยูอ่ าศัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั กึงทดลอง ( Quasi-Experimental Research ) แบบหนึ งกลุ่มวัด 2 ครัง ก่อน
และหลังการทดลอง ( Pretest-Posttest One Group Design )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ทีศึกษาในครังนี คือ ผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป ทีอาศัยอยู่ในหมู่บา้ นเป็ ดหมู่18 ในช่ วงที
ทําการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2552 กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 30 คน ทังเพศชายและเพศหญิง โดย
การเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ทีกําหนดได้แก่ ไม่มีภาวะเจ็บป่ วยรุ นแรง มี
สภาพร่ างกายที ไม่เป็ นอุ ปสรรคใสการเข้าร่ วมประชุ ม มี การรับรู ้ เกี ยวกับเวลา สถานที และบุ คคลได้ถูกต้อง
สามารถโต้ตอบสื อความหมายได้ และยินดีเข้าร่ วมโครงการตลอดระยะเวลาในการทําวิจยั
ขัHนดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั นัดหมายอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ประจําคุ ม้ จํานวน 6 คนเพือร่ วมออกสํารวจ
และเก็บรวมรวมข้อมูล(Pre-test ) ก่อนดําเนิ นการทดลอง 1 สัปดาห์ ในกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 30 คน
จากนัน นัด หมายวัน เวลา สถานที จัด โครงการ ตามโปรแกรมที กํา หนด จํา นวน 2 วัน ตามขันตอนของ
กระบวนการ AIC โดยมีรายละเอียดดังนี
วันทีI 1 ขัHนตอน A (Appreciation)
1) ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มวาดภาพ หรื อเขียนบรรยาย ปั ญหาทีพบในผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั ทังทางด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ บทบาททางสังคมทีไม่เหมาะสมหรื อปั ญหาเกี ยวกับลูกหลาน ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ และเรื องทีอยู่
อาศัย ลงในกระดาษ A 4
2) แบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมออกเป็ น 3กลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มห่ างกันพอสมควร เพือป้ องกันเสี ยง
รบกวนซึ งกันและกัน มีอุปกรณ์ในการเขียนเพียงพอ มีทีปรึ กษาประจํากลุ่มๆละ 1-2 คน
3) ให้แต่ละกลุ่มรวมภาพและรวมความคิดการมองปั ญหาผูส้ ู งอายุของแต่ละคนในกลุ่มเป็ นภาพรวมของ
กลุ่ม แล้วเลือกตัวแทนกลุ่มย่อย 1คน เพือนําเสนอความคิดของกลุ่มต่อทีประชุม
4) ตัวแทนกลุ่มย่อยนําเสนอแนวคิดของกลุ่ม มีการพูดคุยซักถามเพิมเติม
5) ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมประชุ ม ช่ วยกันสรุ ปปั ญหาผูส้ ู งอายุในปั จจุ บนั จากความคิ ดทัง 3 กลุ่ มเป็ นปั ญหา
ผูส้ ู งอายุของหมู่บา้ น
6) ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มคิดถึ งภาพผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนา ทีอยากเป็ นหรื อทีต้องการ เขียนในกระดาษ A4
แล้วแยกเข้ากลุ่มเช่นเดิม
7) รวมภาพผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนาของแต่ละคนเป็ นภาพรวมของกลุ่มแล้วเลือกตัวแทนกลุ่มละ 1คน เพือ
นําเสนอแนวคิดของกลุ่ม
8) ตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนําเสนอแนวคิดของกลุ่ม มีการพูดคุยซักถามเพิมเติม เมือตัวแทนกลุ่มเสร็ จ
สิ นการนําเสนอ

9) ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่ วมประชุม ช่วยกันสรุ ปภาพผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนา ทีอยากให้เป็ น ทีต้องการในอนาคต
จากความคิดทัง 3 กลุ่มย่อย เป็ นภาพรวมของหมู่บา้ น
ขัHนตอน I (Influence)
1) ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มคิดถึงกิจกรรมทีนําไปสู่ การเป็ นผูส้ ู งอายุ ทีพึงปรารถนา ทีอยากเป็ นหรื อทีต้องการ
เขียนในกระดาษ A4 แล้วแยกเข้ากลุ่มเช่นเดิม
2) กลุ่มย่อยรวมภาพความคิดกิจกรรมทีนําไปสู่ การเป็ นผูส้ ู งอายุ ทีพึงปรารถนา ทีอยากเป็ น หรื อทีต้องการ
เป็ นภาพรวมของกลุ่มแล้วเลือกตัวแทนกลุ่ม 1คน เพือนําเสนอแนวคิดของกลุ่มต่อทีประชุม
3) ตัวแทนกลุ่มนําเสนอแนวคิดต่อทีประชุม มีการพูดคุยซักถามเพิมเติม เมือตัวแทนแต่ละกลุ่มเสร็ จสิ น
การนําเสนอ
4) ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่ วมประชุม ช่วยกัน สรุ ปภาพความคิดกิจกรรมทีนําไปสู่ การเป็ นผูส้ ู งอายุ ทีพึง
ปรารถนา จากความคิดทัง3กลุ่มย่อย เป็ นภาพรวมของหมู่บา้ น
5) คัดเลือกกิจกรรม และจัดลําดับกิจกรรมทีสําคัญๆในแต่ละด้าน ลงในกระดาษโปสเตอร์ โดยให้ผรู ้ ่ วม
ประชุมยกมือลงคะแนนกิจกรรม หรื อมาตรการนันๆ ทีคิดว่ามีประโยชน์ และควรนําไปปฏิบตั ิ
6) ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการประชุมในวันที1 และนัดหมายการประชุมในวันที 2
วันทีI 2 ขัHนตอน C (Control)
1) ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมคิดวิธีการ หรื อลงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมนันๆ และมีคณะกรรมการผู ้
ควบคุมดูแลใครรับผิดชอบ
2) ผูว้ จิ ยั ได้ปรับความเข้าใจ และให้ความรู ้เพิมเติม เรื องการดูแลตนเองในวัยสู งอายุและการเปลียนแปลง
ตามธรรมชาติ ของวัยสู งอายุ เน้นตามกิ จกรรมทีได้จากการประชุ มโดยการบรรยายประกอบภาพพลิ ก มีการ
สาธิ ตการออกกําลังกาย โดยการลําไม้พลอง และการนวดเพือคลายเครี ยด ระยะสิ นสุ ดการประชุ ม ผูว้ ิจยั สรุ ปผล
การประชุ มให้คาํ แนะนําเพิมเติม และนัดหมาย เก็บข้อมูลหลังการประชุ ม 1 เดื อน (Post-test) โดยผูว้ ิจยั และ
ผูช้ ่วยนักวิจยั ซึ งใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดิม
การพิทกั ษ์ สิทธิQกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการพิทกั ษ์สิทธิ• กลุ่มตัวอย่างโดยให้ขอ้ มูลการแนะนําตัว อธิ บายวัตถุ ประสงค์ ขันตอน
กระบวนการดําเนิ นการวิจยั สิ ทธิ ในการถอนตัวจากโครงการหรื อปฏิเสธการให้ขอ้ มูล และการรักษาความลับ
ของข้อมูลรายบุคคล การนําเสนอผลการวิจยั เป็ นการนําเสนอภาพรวมของกลุ่ม
เครืIองมือทีใI ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนีมีทงหมด
ั
3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
ส่ วนที 2 แบบสัมภาษณ์ความรู ้เกียวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ ลักษณะคําถามแบบปลายปิ ด แบบ
เลือกตอบผิดและถูก เมือแบ่งคะแนนความรู ้เกียวกับการดูแลตนเอง มีคาํ ถาม 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับตํา คะแนนอยูใ่ นช่วงน้อยกว่า 24 คะแนน ระดับปานกลาง คะแนนอยูใ่ นช่วง 24-32
คะแนน และระดับสู ง คะแนนอยูใ่ นช่วง 33-40 คะแนน
ส่ วนที 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองในวัยสู งอายุประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกับ การ
ปฏิบตั ิตวั ในด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทังด้านร่ างกาย จิตใจ การแสดงบทบาททางสังคม การจัดสรรด้าน
เศรษฐกิจการเงิน การปรับปรุ งวางแผนเรื องทีอยูอ่ าศัย ลักษณะคําถามปลายปิ ด แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3
ระดับ (Rating Scale) คือ 0,1,2 คะแนน มีขอ้ คําถามจํานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งคะแนน ออกเป็ น
3 ระดับ คือ ระดับตํา คะแนนอยูใ่ นช่วงตํากว่า 48 คะแนน ระดับปานกลางคะแนนอยูใ่ นช่วง 48-62 คะแนน และ
ระดับสู ง คะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึนไป
เครื องมือทีใช้ในงานวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การพัฒนาขึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที
เกียวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพและการดูแลตนเองสําหรับผูส้ ู งอายุ หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้เชิญผูเ้ ชียวชาญด้านการ
พยาบาลผูส้ ู งอายุ 2 ท่านและผูเ้ ชียวชาญทางด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนและกระบวนการ Appreciation
Influence Control (AIC) ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือโดยการหาความตรงตามเนือหา(Content Validity) เพือ
ประเมินความสอดคล้อง และความครอบคลุมของเนือหาตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการและสามารถวัดในสิ งที
ต้องการวัด จากนันนํามาปรับเนือหาให้เหมาะสมก่อนนําไปทดลองใช้ ในส่ วนที 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในวัยสู งอายุหาความเทียงด้วยวิธีของครอนบาค (Reliability)ได้ค่าเท่ากับ .78
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา โดยการหาค่าความถี และร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการประชุ มโดยใช้สถิติ Paired t-test กําหนดขอบเขตความ
เชือมัน95%

ผลการวิจัย
ส่ วนทีI 1 ลักษณะทัวI ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.2 ส่ วนใหญ่มีอายุในช่วง 60-65 ปี อายุเฉลีย
เท่ากับ 67.37 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ อยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 56.70 นับถือศาสนาพุทธทังหมด การศึกษาจบ
ชันประถมศึกษาร้อยละ 83.5 ไม่ได้เรี ยนหนังสื อร้อยละ 6.70 ส่ วนใหญ่ยงั สามารถประกอบอาชีพได้ คือ
เกษตรกร ร้อยละ 53.7 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีรายได้ตาสุ
ํ ดช่วงระหว่าง 500-2,000บาทต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 50
รายได้เฉลียเท่ากับ 1,033.33 บาท ซึ งไม่พอเพียงกับความต้องการใช้จ่ายเป็ นส่ วนใหญ่ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีทีอยู่
อาศัยเป็ นของตนเอง สมาชิกในครอบครัวเฉลีย 5 คน ด้านสุ ขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสุขภาพ
แข็งแรงคิดเป็ นร้อยละ 53.3 และมีโรคประจําตัวร้อยละ 10 ได้แก่โรคเบาหวานจํานวน 2 ราย และโรคความดัน
โลหิ ตสู งจํานวน 1 ราย รักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคย
ได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับการดูแลตนเองเมือเข้าสู่ วยั สู งอายุ คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และเป็ นสมาชิกชมรม
ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 86

ส่ วนทีI2 ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลังการทดลอง
ตารางทีI1
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระดับความรู้ ในการดูแลตนเอง ก่ อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง (N = 30)
ระดับความรู ้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
ระดับตํา (< 24 คะแนน)
7
23.33
0
0.00
ระดับปานกลาง (24-32 คะแนน )
20
66.67
11 36.67
ระดับสู ง (> 32 คะแนน)
3
10.00
19
63.33
รวม
30
100
30
100
จากตารางที1 พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ในการดูแลตนเองส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปาน
กลาง หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับสู งซึ งเพิมมากขึนกว่าก่อนทดลอง คิดเป็ นร้อย
ละ 63.33
ตารางทีI 2
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระดับพฤติ กรรมการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ ก่ อนการทดลอง
และหลังการทดลอง (N = 30)
ระดับพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
ระดับตํา (< 48 คะแนน)
9
30.00
0
0.00
ระดับปานกลาง (48-62 คะแนน )
12
40.00
7
23.34
ระดับสู ง (> 63 คะแนน)
9
30.00
23 76.66
รวม
30
100
30
100
จากตารางที2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 40 หลังการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิมมากขึน ส่ วนใหญ่พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิม
ขึนมาอยู่ ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 76.66 และมีคะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 23.34

ส่ วนทีI 3 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีIยความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลตนเองระหว่ างก่ อนและหลังการ
ประยุกต์ ใช้ กระบวนการAIC
ตารางทีI 3
เปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง คะแนนเฉลี5ยความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ ระหว่ างก่ อนและ
หลังการทดลอง (N=30)
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
Paired t-test df
p-value
M (SD)
M (SD)
ความรู ้
27.23 (4.08)
33.40 (3.71)
- 9.50
29
<.001
พฤติกรรมการดูตนเอง
55.93 (10.53)
66.97 (6.22)
- 5.82
29
<.001
จากตารางที 3 พบว่า ด้านความรู ้ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลีย เท่ากับ 27.23 คะแนน
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 33.40 เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู ้ เกียวกับการดูแล
ตนเองในวัยสู งอายุ ด้วยสถิติ Paired t-test พบว่าคะแนนเฉลียก่อนการทดลอง กับหลังการทดลอง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ p< .001 ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง มี
คะแนนเฉลีย เท่ากับ 55.93 คะแนน หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 66.97 เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนพฤติกรรมเกียวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ ด้วยสถิติ Paired t-test พบว่าคะแนนเฉลียก่อนการ
ทดลอง กับหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p< .001)
ส่ วนทีI 4 สรุ ปกิจกรรมการประชุ มอย่ างมีส่วนร่ วมและสร้ างสรรค์
ผูว้ จิ ยั เริ มประชุมด้วยขันตอนการสร้างความรู ้ (A1,A2) เป็ นการรับรู ้ เรี ยนรู ้ แลกเปลียนประสบการณ์
ข้อมูลซึ งกันและกันเริ มจาก A1 มีการกําหนดประเด็นคือ รวม “ปั ญหาผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั ของหมู่บา้ น ” เป็ น
อย่างไร ทุกคนมีโอกาสคิดโดยไม่มีอะไรปิ ดกัน รับฟั งและหาข้อสรุ ปร่ วมกันอย่างเป็ นประชาธิ ปไตย ทุกคน
ต้องเคารพในความคิดซึ งกันและกัน รวมความคิดทังหมดเป็ นความคิดของกลุ่ม จะทําให้ได้มุมมองทีกว้างขึนใน
การมองปั ญหาซึ งอาจเกิดกับตนหรื อกลุ่มของตน จะเห็นได้จากปั ญหาผูส้ ู งอายุทีกลุ่มคิดขึนมา ครอบคลุมปั ญหา
ผูส้ ู งอายุตามหลักวิชาการทัง 5 ด้าน ได้แก่ ปั ญหาทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และเรื องทีอยูอ่ าศัย มี
เหตุผลประกอบถึงการมองปั ญหา และระบุสาเหตุของการเกิดปั ญหานันๆ ส่ วนใหญ่เนื องจากการเปลียนแปลง
ในทางเสื อมลงเมือเข้าสู่ วยั สู งอายุ ไม่มีกาํ ลังประกอบอาชีพ ทําให้ขาดรายได้ตอ้ งอาศัยพึงพาลูกหลาน
ขันตอน A2 กําหนดประเด็น คือ “ผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนา หรื อทีอยากให้เป็ น ใน อนาคต ” สมาชิ ก
กลุ่มจะเกิ ดจินตนาการ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการมองไปสู่ อนาคต นําความคิดหรื อประสบการณ์ ทีได้มา
รวมกัน ผลทีได้จะมาจากความคิดของคนทุกคน เป็ นการกําหนดเป้ าหมาย หรื อตังวัตถุ ประสงค์พฒั นาตนเอง
ร่ วมกัน ในขันตอนการสร้ างแนวทางการพัฒนา (I1,I2) เป็ นขันตอนที หาแนวทางปฏิ บตั ิ เพือนําไปสู่ การเป็ น
ผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนา หรื อเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ในขันตอนนี จะเกิดความคิดสร้างสรรค์สูง แลกเปลียนข้อมูล
ซึ งกันและกัน มีการกําหนดกิจกรรมทีจะทํา วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของกิจกรรม วิเคราะห์ผลกระทบ คัดเลือก

กิจกรรมทีคิดว่าดี ทีสุ ดทํากลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรมทีผูว้ ิจยั กําหนดไว้ ตามกระบวนการ และ
ขันตอน AIC ในขันตอนสุ ดท้าย กลุ่มตัวอย่างมองว่ากิจกรรมด้านเศรษฐกิ จควรได้รับการยอมรับว่าสําคัญทีสุ ด
ในการทําให้ความฝันของผูส้ ู งอายุทีพึงปรารถนาสําเร็ จได้ เนื องจาก เป็ นปั ญหาทีส่ วนใหญ่ประสบหรื อมีความ
ต้องการอย่างชัดเจนประกอบกับมองว่ารายได้ในปั จจุ บนั ยังไม่พอเพียงกันใช้จ่ายในครอบครั ว รู ้ สึกถึ งความ
เป็ นอยู่ยงั ไม่สุขสบาย สอดคล้องกับผลการวิจยั ที เสนอในส่ วนลักษณะประชากรด้านเศรษฐกิ จ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีรายได้ 500-2,000 บาทต่อเดือน เมือตกลงกิจกรรมดําเนินการ กลุ่มใหญ่เลือกกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ จึง
นํากิ จกรรมนี มาเขี ยนแผนทีคาดว่าจะดําเนิ นการได้ในอนาคต โดยมีแผนจัดตัง “กองทุนเงินออมวันละบาท
สํ าหรั บ ผู้สูงอายุหมู่ ทีI 18 ” โดยกําหนดให้มี คณะกรรมการดําเนิ นงาน ส่ วนจํานวนเงิ นออมในรายเดื อน
คณะกรรมการจะประชุ ม และกํา หนดในภายหลั ง ว่ า จะจัด เก็ บ และเริ มเมื อไหร่ อย่ า งไร จากนั นจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผสู ้ ู งอายุทุกคนในหมู่บา้ นทราบและร่ วมกันดําเนินการต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับความรู ้และพฤติกรรมเกียวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ
ความรู ้ในการดูแลตนเองในวัยสู งอายุก่อนการประชุ มเพือระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์
(AIC) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู ้ในระดับปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ มีคะแนนความรู ้ในระดับ
ปานกลางร้ อยละ 66.67 รองลงมาคือระดับตําและระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และ 3.0 ตามลําดับ คะแนน
เฉลียเท่ากับ 27.23 คะแนน (ตารางที1 )
การศึกษาทีได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และคนอืนๆ (2551) พบว่า ผูส้ ู งอายุกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่าครึ งไม่มีการเตรี ยมตัวเพือการดํารงชีวติ เมืออายุมากขึนทังๆทีส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า การเตรี ยม
ตัวเป็ นเรื องสําคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาของบรรลุ ศิริพานิช และคนอืนๆ (2531) พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุ มี
การเตรี ยมตัวเพือดํารงชีวติ เมืออายุมากขึนเพียงร้อยละ 59.3 ส่ วนใหญ่เป็ นการเตรี ยมตัวในเรื องทรัพย์สิน และที
อยูอ่ าศัย
การปฏิบตั ิตวั เกียวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ ก่อนการประชุม เพือระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วมและ
สร้างสรรค์ (AIC) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบตั ิตวั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 40 กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบตั ิตวั อยูใ่ นระดับตํา และระดับสู งเท่ากัน คือร้อยละ30 ทังนีอาจเป็ นเพราะ กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่ตระหนักถึงความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลตนเองในวัยนีเพราะยังขาดความรู ้ความเข้าใจ
การเปลียนแปลงต่างๆหรื อช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอาจไม่เพียงพอทําให้ไม่ทราบแนวทางในการ
ปฏิบตั ิทีเป็ นการดูแลตนเองทีถูกต้อง ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
2. การเปรี ยบเทียบผลการใช้ กระบวนการประชุม เพือระดมความคิดอย่าง มีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์
(AIC) ต่อความรู ้และพฤติกรรมเกียวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ
2.1 ความรู้ เกี5 ยวกับการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ หลังการประชุ ม เพือระดมความคิดอย่าง มีส่วนร่ วม
และสร้ างสรรค์ (AIC) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนความรู ้ในการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ เพิมขึน เฉลียเท่ากับ

33.40 คะแนน ระดับความรู ้ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับสู งซึ งเพิมมากขึนกว่าก่อนการประชุ มเพือระดมความคิดอย่าง
มีส่วนร่ วมและสร้ างสรรค์ (AIC) คิดเป็ นร้ อยละ 63.33 รองลงมามีความรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งลดลงจาก
ก่อนทดลอง คิดเป็ นร้อยละ 33.67 เมือเปรี ยบเทียบเห็นได้ชดั เจนว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปลียนแปลงคะแนนเฉลีย
ความรู ้ สู งกว่า ก่อนดําเนิ นการประชุ ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p < .001) 2) เป็ นการสนับสนุนสมมติฐาน
ที ตังไว้ การให้ ค วามรู ้ แ ก่ บุ ค คล เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู ้ และทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ต ัว ทํา ให้ มี ก าร
เปลียนแปลงพฤติกรรมเพือให้มีสุขภาพอนามัยทีดีขึน (Jenkins, 1980โดยปกติแล้วการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะด้อย
กว่าหนุ่มสาว ปั ญหาสําคัญทีทําให้การเรี ยนรู ้ดอ้ ยลงคือความเสื อม (Decline) ซึ งเป็ นลักษณะธรรมชาติของชี วิต
องค์ประกอบสําคัญคือการไม่ได้ใช้ (Disused) โรคภัยไข้เจ็บ (Disease) และการขาดความสนใจ (Disinterest )
(Day, 1971 อ้างใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์, 2550) ดังนันกิ จกรรมการให้ความรู ้ในวัยผูใ้ หญ่ควรคํานึ งถึงการเรี ยนรู ้
สําหรับผูใ้ หญ่
การให้ความรู ้ตามโปรแกรมทีกําหนดขึน ซึ งประกอบไปด้วย ขันตอนการประชุ มเพือระดมความคิด การ
ปรับความเข้าใจและให้ความรู ้เพิมเติมโดยการบรรยายประกอบภาพพลิก มีผลทําให้ความรู ้ในกลุ่มตัวอย่างเพิม
สู งขึน การให้ความรู ้ หลากหลายวิธี ตลอดจนการนําสื อการสอนมาใช้ประกอบจะส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
เกิ ดความเข้าใจมากยิงขึ น นับเป็ นการให้ความรู ้ แบบสองทาง(two-way communication) เรื องที ให้ความรู ้ มี
เนื อหาเฉพาะเจาะจงกลุ่ม เป็ นเรื องทีทุกคนต้องเผชิ ญ สอดคล้องกับแนวคิดทีกล่ าวว่าผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ ได้ดีใน
เรื องทีตรงกับความสนใจ ความต้องการของตน เทคนิ ควิธีการทีใช้ตอ้ งเหมาะสม เช่นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของ
การเรี ยนการสอน มีการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนนําเอาประสบการณ์ มาใช้ กล่าวคือการประชุ มทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วม
การประชุ มแสดงความคิดเห็ น แลกเปลี ยนความรู ้ แนวคิด ประสบการณ์ ขอ้ มูลซึ งกันและกัน ร่ วมมองปั ญหา
ร่ วมกําหนดเป้ าหมายทีต้องการ ร่ วมหาแนวทางปฏิบตั ิ เพือนําไปสู่ เป้ าหมายทีกําหนด ร่ วมรับผิดชอบกิ จกรรม
และร่ วมวางแผนในการทํากิจกรรม ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือขันตอนการสร้างความรู ้ (Appreciation หรื อ A)
ขันตอนการสร้างแนวทางในการพัฒนา (Influence หรื อ I) และขันตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control หรื อ
C) (อรพินท์ สพโชคชัย, 2547)
จะเห็ นได้ว่าในแต่ ละขันตอนของกระบวนการ AIC สามารถทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเกิดการเรี ยนรู ้ รับรู ้
ข้อมูล แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน แล้วนําไปสู่ การปฏิบตั ิดงั ผลการศึกษาของอัญชลี จุติดาํ รงพันธ์
(2539) ทีประชุ มโดยใช้รูปแบบความเชื อด้านสุ ขภาพร่ วมกับกระบวนการกลุ่ม (ขันตอน AIC) มีผลทําให้กลุ่ม
ทดลองมีการรับรู ้ โอกาสเสี ยงการเกิ ดโรค การรับรู ้ ความรุ นแรงของโรค การรับรู ้ผลดี และความตังใจมาตรวจ
มะเร็ งปากมดลูก ดีขึนกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2.2 การปฏิ บัติตัวในการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ หลังการประชุม เพือระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วม
และสร้างสรรค์ (AIC) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลตนเองเพิมขึน เฉลียเท่ากับ 66.97
คะแนน ส่ วนใหญ่การปฏิบตั ิตวั เพิมขึนมาอยู่ ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 76.66 และมีคะแนนในระดับปานกลางคิด
เป็ นร้อยละ 23.34 คะแนน เมือเปรี ยบเทียบเห็นได้ชดั เจนว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปลียนแปลงคะแนนเฉลียการ

ปฏิบตั ิตวั สู งกว่าก่อนดําเนิ นการประชุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับน้อยกว่า .001 (ตารางที 3) เป็ นการ
สนับสนุนสมมติฐานทีตังไว้
ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการให้ความรู ้ทีกําหนดขึน สามารถทําให้
กลุ่มตัวอย่าง เกิ ดความรู ้ เกี ยวกับการเปลี ยนแปลงเมืออยู่ในวัยชรา ปั ญหาที พบ และแนวทางปฏิ บตั ิ ทีถูกต้อง
เหมาะสม ทํา ให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตวั ที ถู ก ต้องเหมาะสมยิงขึ น เป็ นวิธี การที สอดคล้องกับ การเรี ย นรู ้ ในผูใ้ หญ่
ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว มแสดงความคิ ดเห็ นร่ วมกัน วิเ คราะห์ ปั ญหาร่ ว มหาแนวทางเพื อนํา ไปสู่
วัตถุประสงค์ ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมวางแผนกิจกรรมนันๆ หัวข้อสําคัญทีให้ตรงกับความต้องการและสนใจ มีการ
ปรับความเข้าใจและความรู ้เพิมเติม เพือให้ความรู ้ทีได้ถูกต้องสามารถนําไปปฏิบตั ิแล้วเกิดผลดียิงขึน การสาธิ ต
การออกกําลังกายแบบรําไม้พลอง การนวดพืนฐาน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในรู ปแบบทีง่าย เพราะเมือบุคคล
ได้รับรู ้ก็จะเกิดการเรี ยนรู ้จึงเลือกปฏิบตั ิในสิ งทีคิดว่าดี และมีคุณค่าต่อตนเอง เพราะการเปลียนแปลงพฤติกรรม
ด้านความรู ้ และทัศนคติของบุคคลเป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้บุคคลเปลียนแปลงพฤติกรรมด้านการ
ปฏิบตั ิทีคงทนถาวร จากการศึกษาของ อัญชลี จุติดาํ รงพันธ์ (2539) ทีประยุกต์ใช้รูปแบบความเชื อด้านสุ ขภาพ
ร่ วมกับกระบวนการกลุ่ม (ตามแนวคิด AIC) ในการส่ งเสริ มพฤติกรรมการรับบริ การตรวจมะเร็ งปากมดลูกใน
สตรี อายุ 35-59 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมารับบริ การตรวจมะเร็ งปากมดลูกเพิมมากขึน ส่ วนการกระตุน้ เตือนนัน มี
ความสําคัญเพราะเป็ นการทบทวนความรู ้ และส่ งเสริ มการปฏิบตั ิทีดี ต่อเนื อง โดยเฉพาะในวัยสู งอายุควรมีการ
กระตุ ้นเตื อนซําๆ สอดคล้องกับการศึ ก ษาของ กันนิ ษฐา มาเห็ ม (2545) ศึ กษาการใช้ก ารประชุ มเพือระดม
ความคิดอย่าง มีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์ (AIC) ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก 0-5
ปี อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการ AIC ทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
ของชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถนํากิจกรรมหรื อโครงการจากการประชุ มไปปฏิบตั ิ
เพือแก้ไขปั ญหาทุพโภชนาการเด็ก 0-5 ปี โดยพบว่านําหนักและภาวะโภชนาการกลุ่มตัวอย่าง เพิมขึน และมี
ความแตกต่างจากก่อนดําเนินโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05
ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ผลของการประยุกต์ใช้การประชุมเพือระดมความคิดอย่างมี
ส่ วนร่ วมและสร้างสรรค์ (AIC) สามารถทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม มีความรู ้ และมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองใน
วัยสู งอายุสูงขึน

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านนโยบาย
เนื องจากภาวะประชากรผูส้ ู ง อายุม ากขึ นทังปริ ม าณและสั ดส่ วนส่ ง ผลกระทบโดยตรงทังต่ อตัว
ผูส้ ู งอายุเอง ครอบครัวและชุมชนประกอบกับผลการศึกษาในครังนี ปั ญหาทีผูส้ ู งอายุทีศึกษาให้ความสําคัญมาก
ทีสุ ด คื อปั ญหาเรื องเศรษฐกิ จของครอบครั ว ในกลุ่ มทีไม่เคยได้รับการเตรี ยมความพร้ อมในการดู แลตนเอง
หน่วยงานทีเกียวข้องควรกําหนดแนวทาง หรื อจัดกิ จกรรม โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพในการสร้างรายได้แก่
ตนเองหรื อครอบครัวของผูส้ ู งอายุ เพือคุณภาพชีวติ ในวัยชรา

2. ด้ านการปฏิบัติการ
2.1 ในการทํางานบริ การสาธารณสุ ข เน้นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันการเจ็บป่ วย การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพทีได้ผล ควรเน้นชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมตังแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดเป้ าหมายของชุ มชน
และหาแนวทางปฏิ บตั ิเพือบรรลุ เป้ าหมาย โดยบุคลากรเป็ นผูเ้ อืออํานวย ผสมผสานหลักวิชาการให้ ดังนันการ
นํา แนวคิ ด การประชุ ม เพื อระดมความคิ ด อย่า งมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งสรรค์ จึ ง เป็ นกลวิ ธี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนในงานบริ การสาธารณสุ ขอีกรู ปแบบหนึง
2.2 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู ้และคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพในสัดส่ วนที น้อย หน่ วยงานทีเกี ยวข้องในระดับพืนที
ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตําบล ควรหาวิธีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้และพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเองของวัยสู งอายุทงในระดั
ั
บบุคล และครอบครัวทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
3. ด้ านการศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนควรจัดให้นกั ศึกษา ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้กระบวนการสร้างความรู ้และแนวทาง
ปฏิบตั ิอย่างยังยืนและสอดแทรกความรู ้เรื องการประยุกต์ใช้กระบวนการประชุมเพือระดมความคิดอย่างมีส่วน
ร่ วมและสร้างสรรค์ ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน หัวข้อชุมชน
เข้มแข็ง เพือนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัHงต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เชิงสํารวจ ในวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย หรื อผูส้ ู งอายุทวประเทศ
ั
เพือทราบระดับความรู ้และการ
ปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั เพือนํามาวางรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในวัยสู งอายุ
ต่อไป
2. ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบเกียวกับกลวิธีเพิมความรู ้และการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลตนเองในวัยสู งอายุ
หลากหลายวิธี เพือหาวิธีทีเหมาะสมและคุม้ ค่ากว่า
3. ควรมีการนํารู ปแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการประชุมเพือระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วมและ
สร้างสรรค์ ไปใช้ในกลุ่มเป้ าหมายอืนหรื อกลุ่มเสี ยงอืน เช่น กลุ่มเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง กลุ่มวัยทอง
กลุ่มเด็กทุพโภชนาการ และกลุ่มทีมีพฤติกรรมเสี ยงอืนๆ
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการดูแลตนเองเมือเข้าสู่ วยั สู งอายุ
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ ดร.เกศินี สราญฤทธิ ชยั , รศ.ดร. สมจิต แดนสี แก้ว, และดร.ปรี ยานุ ช จันทิมา ที
ให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ และกําลังใจอย่างต่อเนื อง และขอขอบคุ ณกลุ่มตัวอย่างทีให้ความร่ วมมือใน
การดํา เนิ นกระบวนการวิจยั และให้ข ้อมู ล จนผลงานวิจยั สํา เร็ จ ขอขอบคุ ณ วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นทีให้การสนับสนุนทุนวิจยั ในครังนี
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