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บทคัดย่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย จิต และสังคม เพื่อให้
ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีเพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว
และความพอเพียงของรายได้แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จ�ำนวน 128 คน ได้จาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�ำนวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ระหว่าง .67 – 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของค
รอนบาก เท่ากับ .88 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และ สถิติ Independent-samples t –test ผลการ
วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 74 ปี (SD = 5.28) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพสมรส
(ร้อยละ 39.80) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 56.30) ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ
กลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54) และพบว่า ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคมเพศชาย (M = 1.60, SD = .57) และหญิง (M = 1.58, SD =.59) เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่
แตกต่างกัน t(126) = .19, p = .85 เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (M = 1.57, SD =.57) หรือ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล (M = 1.60, SD =.54), t(126) = .26, p = .81 ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
(M = 1.65, SD = .62) หรือมีโรคประจ�ำตัว (M = 1.56, SD =.50), t(126) = .81, p = .42 และผู้สูงอายุที่มีราย
ได้พอเพียง (M = 1.53, SD =.54) หรือไม่เพียงพอ (M = 1.65, SD =.55, t(126) = 1.27, p = .21 การศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่มีเพศ รายได้ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอด
รับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ ภาวะสุขภาพ เขตที่อยู่อาศัย และช่วงเวลาที่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้
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Abstract

Social activity participation of elderly promotes their quality of life including physical, mental, and
social dimension. This descriptive research aimed to study levels of social activity participation of the
social-bound elderly in seven provinces of lower southern Thailand and to compare the differences of
the participation of those who were different by gender, residential areas, underlying medical conditions,
and sufficiency of income. The sample was 128 social-bound elderly who were randomly recruited by
using multistage sample technique. The instrument was a questionnaire which consist of 20 items of
social activity participation of the social-bound elderly. Content validity was tested by three experts and
the item-objective congruence index (IOC) was .67 - 1.00. The Cronbach’s alpha coefficient was .88.
Data were analyzed by using descriptive statistics and independent-samples t - test. The results revealed
that the average score of social activity participation of the social-bound elderly was at moderate level
(M = 1.59, SD = 0.54. There were no differences of social activity participation between the social-bound
male elderly (M = 1.60, SD =.57) and female (M = 1.58, SD =.59), t(126) = .19, p = .85, between ones
who lived in municipal areas (M = 1.57, SD =.57) and district administrative organization (M = 1.60,
SD =.54), t(126) = .26, p = .81, between ones without chronic illness (M= 1.65, SD=.62) and with
chronic illness (M = 1.56, SD =.50), t(126) = .81, p = .42, and ones who has sufficient incomes
(M = 1.53, SD = .54) and one who has insufficient incomes (M = 1.65, SD =.55), t(126) =1.27, p = .21.
The study showed no differences in social activity participation of the social - bound elderly who have
different gender, income, residential area, and underlying medical condition. Hence, the related agencies
should run more variety of activities to meet the elderly’s needs, gender, health status, residential area,
as well as their available time.
Keywords: social-bound elderly, social activity participation, seven provinces of lower southern Thailand
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บทน�ำ

ประชากรวัยสูงอายุมจี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ มา
ร่วมสองทศวรรษ เนื่องจากอัตราการเกิดและภาวะ
การเจริญพันธุ์ลดลงอย่างมาก พร้อมกับการลดลง
ของอัตราการตายและการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย
ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การบริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ และ
ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อต่างๆได้เพิม่
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุ
ประมาณ 1,100 ล้านคน จากประชากรโลก 8,200
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด ร้อย
ละ 13.41 โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 2 ใน
3 อยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนาโดยเฉพาะในพื้นที่
เอเชีย (United Nation, 2015) ส�ำหรับประเทศไทย
มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดคะเนว่าใน
ปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 32 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
วั ย ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น วั ย ที่ มี ศั ก ยภาพ ความ
สามารถในการดู แ ลตนเองลดลง กองส่ ง เสริ ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ (2559) ได้แบ่งประเภทผู้สูงอายุ
ตามหลักการช่วยตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำ
วัน (Activity Daily Living [ADL]) ได้เป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือเรียก
ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วย
เหลือผู้อื่นและสังคมได้ สุขภาพทั่วไปดี อาจมีโรค
เรื้อรังแต่ควบคุมได้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องได้รับการ
ดูแล มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี มีกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพ ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา สนับสนุน
การพึ่งตนเอง พัฒนาศักยภาพในกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาคลังสมอง การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
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ผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพทัง้ ทางกาย จิต
และสังคม เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์
ทั้ ง แก่ ต นเอง ครอบครั ว และสั ง คม กลุ ่ ม ที่ 2
เป็นกลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือเรียก
ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน สามารถช่วยตนเองได้
ในบางเรื่อง ต้องการการช่วยเหลือบางส่วน อาจ
มี โ รคเรื้ อ รั ง และโรคที่ มี ผ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหว
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำ
ปี มีการเยีย่ มบ้าน มีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะ
โรค สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัว หรือชุมชน เพิ่มศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ หรือเรียกว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคประจ�ำตัวหลายโรค มีโรค
แทรกซ้อน หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะ
ใช้ เ วลาที่ เ หลื อ อยู ่ ใ นชี วิ ต ของตนร่ ว มกั บ บุ ค คล
กลุ่มต่าง ๆในสังคมสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม
ของ Eliopoulos (2014) ที่กล่าวว่า วัยสูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของร่างกาย จิต และ
สังคม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ความต้องการ
ด�ำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพกาย จิต และสังคม ยังคง
อยู่และต้องการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เหมือน
ขณะเป็นวัยผู้ใหญ่ให้มากที่สุด ในผู้สูงอายุที่ยังมี
ความสามารถ ความกระฉับกระเฉง และสภาพ
ร่างกายเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม โดย
เฉพาะในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ควรจัดกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อ
รักษาระดับสมรรถภาพทางกายให้คงที่ และก่อให้
เกิดการพัฒนาหรือมีความเจริญงอกงามทางกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ชุติมา อัจฉราวรรณ,
2557) นอกจากนี้ประณีต จินตนะ (2561) กล่าวว่า
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การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้สูงอายุ ตลอดจน
การเข้าร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกาย รวมทั้งการได้
สื่อสารกับเพื่อนฝูง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้
รูส้ กึ ว่าตนเองมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง รูส้ กึ พอใจในตนเอง
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทางสังคม ได้ท�ำกิจกรรม
คลายเครียดไม่ท�ำให้ท้อแท้ สิ้นหวังเกิดอาการซึม
เศร้า แต่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท ผู้สูงอายุที่มี
บทบาททางสังคมลดลงหลังเกษียณอายุ ผู้สูงอายุ
ที่ถูกทอดทิ้งในเวลากลางวัน มักมีปัญหาด้านจิตใจ
รู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ เครียด ซึมเศร้า และรู้สึกเป็น
ภาระต่อลูกหลาน กังวลใจ ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและ
ความเพียงพอของทรัพยากร สิ่งสนับสนุน และ
งบประมาณ จะเป็นหน่วยงานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนิน
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูส้ งู อายุ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557) เช่น การ
ก่อตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุและสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุกลุม่
ติดสังคม ได้ท�ำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตัวในการควบคุม
โรค นอกจากนั้นภาครัฐจ�ำเป็นต้องจัดบริการที่เข้า
ถึงระบบบริการสะดวก ง่าย และปลอดภัย มีการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน เน้นการดูแล
แบบองค์รวม มีการประสานการดูแล ตลอดจนการ
เสริมพลังชุมชน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และรัชณีย์
ป้อมทอง, 2561)
จากข้ อ มู ล ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ พบว่ามีผสู้ งู อายุตดิ สังคมถึง
ร้อยละ 79.5 (เทียนทิพย์ เดียวกี,่ 2561) ซึง่ ถือเป็นทุน
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
เพราะเป็นกลุม่ ทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง และยิง่ ติดสังคม
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ก็จะช่วยให้อายุยืน มีความสุข ดังที่เทพประสิทธิ์
กุ ล ธวั ช วิ ชั ย (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมความ
คิดและสติปัญญา ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คล ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสุ ข และช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา
สุขภาพจิตได้
จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดได้แก่
จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่ วิถชี วี ติ และประเพณี (เขมชาติ เทพไชย,
2555) และมี ค วามแตกต่ า งจากบริ บ ทของภาค
ใต้ตอนบนและภาคอื่นๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่ม
ข้าราชการบ�ำนาญ กลุ่มที่มีความชื่นชอบเหมือน
กัน เป็นต้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจในการท�ำวิจัยกลุ่ม
นี้ อีกทั้งการจัดการภาครัฐแตกต่างไปจากภาคอื่น
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษาการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาน
บริการสาธารณสุข
ในการวางแผนพัฒนา รูปแบบกิจกรรม การ
สนับสนุนทางสังคม ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาค
ใต้ตอนล่าง
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2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ
เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว และความพอ
เพียงของรายได้ต่อระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปี ขึ้นไป ที่อาศัยในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ที่ติดสังคมจ�ำแนกตามกลุ่มศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันโดยใช้
แบบประเมิน ADL (กองส่งเสริมศักยภาพผูส้ งู อายุ,
2559) และมีผลรวมคะแนน ADL ตัง้ แต่ 12 คะแนน
ขึ้นไป จ�ำนวน 865 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปี ขึ้นไปและอยู่ในกลุ่มติดสังคม จ�ำนวน 128 คน
อาศัยอยูใ่ น จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรมG* Power ใช้ Test family เลือก t-test,
Statistical test เลือก Mean: Difference between to
independent mean (two group) ก�ำหนด Two tails
ค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) = 0.5 (Cohen,
1977) ค่าความคลาดเคลือ่ น (Alpha) เท่ากับ .05 และ
ค่า Power เท่ากับ .80 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยเทียบ
สัดส่วนตามประชากรแต่ละจังหวัดแล้วสุ่มเลือก
อ�ำเภอโดยคิดร้อยละ 25 จากทุกจังหวัดในเขต 7
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากนั้นสุ่มเลือกต�ำบลโดย
คิดร้อยละ 25 จากอ�ำเภอ แล้วจึงสุ่มหมู่บ้านร้อยละ
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25 จากต�ำบล แล้วจึงสุ่มบ้านเลขที่ที่มีผู้สูงอายุติด
สังคมในแต่ละหมู่บ้าน โดยการหยิบฉลากแบบไม่
แทนที่
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
รั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ได้เลขจริยธรรมหมายเลข BCNSK
25-22/2560 โดยผู้วิจัยจะด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียด ครอบคลุม
ข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ 1) ชื่ อ และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ้ วิ จั ย
2) วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่มีการ
ระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม
4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 5) การเสนอ
ผลงานวิจัยในภาพรวม 6) สิทธิที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิที่จะถอนตัว
ออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกท�ำลายภายใน 1 ปี ภายหลังจาก
ที่ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ 7
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาจากแบบสอบถาม
สภาพปัญหาและความต้องการการดูแลสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดย กิตติพร เนาว์
สุวรรณ และมาริสา สุวรรณราช (2561) ประกอบ
ด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
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ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว
และความพอเพียงของรายได้ รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
จ�ำนวน 13 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อ
ค�ำถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
scale) จากคะแนนเต็ม 4 หมายถึง ท�ำเป็นประจ�ำ ถึง
ค่าคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยท�ำเลย การแปล
ผลระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ใช้เกณฑ์
พิสัยหารด้วยช่วงชั้นที่ต้องการ (สุรีย์พันธุ์ วรพงศ
ธร, 2558) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.33 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.34 –2.66 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.67 – 4.00 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่
สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่
อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1 คน ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 1 คน และ
อาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 1 คน โดยมีการตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหา (Index of Item-objective
Congruence: [IOC]) ได้ค่า IOC ระหว่าง .67 – 1.00
ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ยอมรั บ ได้ ถึ ง ดี ม าก ส� ำ หรั บ การ
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ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู ้ วิ จั ย
น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 มาทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิก
ชมรมผู ้ สู ง อายุ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา จ�ำนวน 30 คน ค�ำนวณค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก (Cronbach, 1951) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .88 ซึ่งอยู่ในระดับสูง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยท�ำหนังสือถึงสาธารณสุขนิเทศ
เขตบริการสุขภาพที่ 12 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้บุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เป็นผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด
2. ท�ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ช่วย
วิจยั และผูเ้ ก็บข้อมูล เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยและเก็บข้อมูล
3. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามคุณสมบัติ ตลอดจนการวางแผนการ
ด�ำเนินงานเก็บข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด
4. ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัดประสานผู้เก็บ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าเก็บข้อมูลตามวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง
5. ผูเ้ ก็บข้อมูล ด�ำเนินการเก็บข้อมูลมีการ
ขอความยินยอมของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมการ
วิจัย (Inform consent) โดยการแจกแบบสอบถาม
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ่านเขียน ภาษา
ไทยได้ ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ ให้ผเู้ ก็บข้อมูลใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์กลุม่
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ตัวอย่างแล้วจึงลงบันทึกในแบบสอบถาม
6. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วไปจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล บันทึกข้อมูล
แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป (SPSS version 23) ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค ่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
3. เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง จ�ำแนกตามเพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรค
ประจ�ำตัว และความพอเพียงของรายได้ โดยใช้สถิติ
Independent t – test
ทั้งนี้ก่อนทดสอบโดยใช้สถิติ Independent
t – test ผู้วิจัยท�ำการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
(Assumption) เพื่อหาลักษณะการแจกแจงเป็น
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โค้งปกติ (Normality) ของข้อมูลด้วยการพิจารณา
จากกราฟ Normal Probability Plot พบว่า ข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารกระจาย อยู ่ ใ นแนวเส้ น ทแยง
มุม จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
(Hair, Black, Babin & Anderson, 2010)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยน�ำเสนอตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
74 ปี (n = 128) โดยอายุต�่ำสุด 60 ปี อายุสูงสุด 100
ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 39.80) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
56.30)
2. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54)
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การปฏิบัติศาสน
กิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์ (M = 2.09, SD = 1.07) และ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มอื ถือในการส่งไลน์อเี มล์หรือค้นหาข้อมูล
(M = 1.08, SD = 0.39) ดังตารางที่ 1
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2. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54) พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั /มัสยิด/โบสถ์
Journalและข้
of Baromarajonani
College
(M = 2.09,188
SD =The
1.07)
อที่มีค่าเฉลี
่ยน้อofยทีNusing,
่สุด คืNakhonratchasima
อ การใช้คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือในการส่ งไลน์
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อีเมล์หรื อค้นหาข้อมูล (M = 1.08, SD = 0.39) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสั งคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (n = 128)
7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่ าง (n = 128)
แปลผล
M
กิจกรรมทางสังคม
SD
1. การทํากิจกรรมร่ วมกับลูกหลานของท่าน/ลูกหลานของเพื่อนบ้าน/เพื่อน
2.06 1.00
ปานกลาง
บ้าน
2. การเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้
1.63 0.82
ปานกลาง
3. การเยีย่ มเยียนญาติมิตรและเพื่อนฝูง
1.80 0.89
ปานกลาง
4. การเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน
1.62 0.85
ปานกลาง
5. การเข้าร่ วมกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ในชุมชน
2.06 1.03
ปานกลาง
6. การเข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุหรื อชมรมอื่น
1.74 1.01
ปานกลาง
7. การเข้าร่ วมการประชุมในชุมชน
1.70 0.92
ปานกลาง
8. การไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั /มัสยิด/โบสถ์
2.09 1.07
ปานกลาง
1.09 0.41
9. การเล่นเกมส์ เช่น หมากรุ ก เล่นไพ่ หรื ออื่น ๆ
น้อย
10. การใช้คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือในการส่งไลน์อีเมล์หรื อค้นหา
1.08 0.39
น้อย
ข้อมูล
1.16 0.49
น้อย
11. การเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายกับเพื่อนบ้าน
12. การร่ วมกิจกรรมทางสุ ขภาพกับชุมชน
1.38 0.66
ปานกลาง
13. การร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษากับเพื่อนบ้านหรื อชุมชน
1.27 0.61
น้อย
ปานกลาง
1.59 0.54
ภาพรวม
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคม7
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�ำแนกตามเพศ เขตที่อยู่
อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว และความพอเพียงของ
รายได้ โดยใช้สถิติ Independent-samples t-test พบ
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ว่า เพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว และ
ความพอเพียงของรายได้ของผู้สูงอายุติดสังคมใน
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
(p = .21-.85) ดังตารางที่ 2
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ภาคใต้ตอนล่าง จําแนกตามเพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจําตัว และความพอเพียงของรายได้ โดยใช้สถิติ
Independent-samples t-test พบว่า เพศ เขตที่อยูอ่ าศัย การมีโรคประจําตัว และความพอเพียงของรายได้ของ
ผูส้ ู งอายุติดสังคมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของ
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ตารางที
่ 2 เปรี
ยบเที
ยบการเข้
าร่วจมกิ
จกรรมทางสั
งคมของผู
้สูงกอายุ
ดสัง7คม
7 จัดงหวั
ดภาคใต้
ตารางที
่ 2 เปรี
ยบเที
ยบการเข้
าร่ วมกิ
กรรมทางสั
งคมของผู
้ สูงอายุ
ลุ่มกติลุด่มสัติงคม
จังหวั
ภาคใต้
ตอนล่ตอนล่
าง าง
จ�ำแนกตาม
เพศ ที่อเพศ
ยู่อาศัทีย่อยูโรคประจ�
ำตัวและรายได้
(n = 128)
่ อาศัย โรคประจํ
าตัวและรายได้
(n = 128)
จําแนกตาม
n
ตัวแปร
M
SD
t
df
p-value
เพศ
ชาย
44
1.60
0.57
.19
126
.85
หญิง
84
1.58
0.59
เขตทีอ่ ยู่อาศัย
เขตเทศบาล
35
1.57
0.57
-.26
126
.81
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.)
93
1.60
0.54
การมีโรคประจําตัว
ไม่มีโรคประจําตัว
43
1.65
0.62
.81
126
.42
มีโรคประจําตัว
85
1.56
0.50
ความพอเพียงของรายได้
พอเพียง
67
1.53
0.54 -1.27 126
.21
ไม่พอเพียง
61
1.65 0.55

ปรายผลการวิ
อภิอภิ
ปรายผลการวิ
จัย จัย

สนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน
จากผลการวิ จั ย ที่ ค ้ น พบสามารถน� ำ มา การรับรู้และสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี ไม
จากผลการวิจยั ที่คน้ พบสามารถนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในประเด็นที่มีความสําคัญได้ดงั นี้
วิเคราะห์และน�ำเสนอในประเด็นที่มีความส�ำคัญ เออร์ (2552) ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมทาง
จยั พบว่าการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของผู
ส้ ู งอายุงกหวัลุ่มดปทุ
ติดสัมงธานี
คม อยู7 ใ่ นระดั
จังหวับดปานกลางเช่
ภาคใต้ตอนล่น าง
สังคมในจั
ได้ดังนีผลการวิ
้
ภาพรวมอยูผลการวิ
ใ่ นระดับจปานกลาง
ทั้งนีา้ อร่าจเนื
งมาจากกิจกรรมทางสั
งกล่าวถูกกจัในครอบครั
ดอยูใ่ นชุมชนที
่อยูอ่ ส้ าศั
ยของ
เดียวกันงเนืคมดั
อ่ งจากสมาชิ
วของผู
งู อายุ
ัยพบว่าการเข้
วมกิ่จอกรรมทาง
ผูส้ สัู งอายุ
อยู่แล้ว้สทํูงอายุ
าให้กไลุม่่มลติาํ ดบากในการเดิ
นทางไปเข้
องกัวยแบ่
บงานวิ
จยั ของชนะาทีสมั
ยินจดีกรรม
และพร้สอดคล้
อมทีจ่ ะช่
งเบาภาระหน้
เ่ พืคอ่ รการ
ให้
งคมของผู
สังคม 7 จังหวั
ดภาคใต้าร่ วมกิ
และสุ
พฒั านา
คําสอน (ม.ป.ป.)
บว่าผูส้ ู งอายุ
กรรมชมรมผู
ส้ ู งอายุอำยูกิใ่ จนระดั
บปานกลาง
โดยมี
้สูงจอายุ
ได้มีเวลาในการท�
กรรมทางสั
งคมมาก
ตอนล่
ง ภาพรวมอยู
่ในระดัทีบ่พปานกลาง
ทั้งมนีีก้อารเข้
าจ าร่ วผูมกิ
ปั จเนื
จัย่อทีงมาจากกิ
่มีความสัมจพักรรมทางสั
นธ์ทางบวกกั
บการเข้
วมกิ
งคมดั
งกล่าาร่วถู
กจัจดกรรมชมรม
อยู่ ขึ้น ได้แก่แรงสนับสนุนทางสังคม แรงสนับสนุนจาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผูส้ งู อายุกลุม่
ในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ท�ำให้ไม่
ล�ำบากในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้อง ติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีส่วนร่วมใน
กับงานวิจัยของชนะ สมัครการ และสุพัฒนา ค�ำ กิจกรรมการไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์
สอน (ม.ป.ป.) ที่ พ บว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี ก ารเข้ า ร่ ว ม มากที่สดุ รองลงมาคือการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดย ต่าง ๆ ในชุมชน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการไปวัด/มัสยิด/
มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วม โบสถ์หรือกิจกรรมงานบุญต่างๆล้วนเป็นกิจกรรม
กิจกรรมชมรม ได้แก่แรงสนับสนุนทางสังคม แรง ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อที่ใช้เป็นเครื่อง
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ยึ ดเหนี่ ย วจิ ต ใจ เป็นความศรัท ธาที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี
ไมเออร์ (2552) ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนามากที่สุด เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุไปวัด
จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ลด
ความวิตกกังวล ท�ำให้จิตใจสงบ และยังช่วยให้ผู้
สูงอายุเข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นส่วนกิจกรรมทาง
สังคมที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง เข้าร่วมน้อยที่สุดคือการใช้คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์มอื ถือในการส่งไลน์ อีเมล์หรือค้นหา
ข้อมูล ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เป็นเรื่องไกลตัว มีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน จึงท�ำให้ผู้
สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มอื ถือได้ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุในเขตชนบท
ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย
จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่
มีเพศแตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันค่านิยม
ในสังคมเปลี่ยนไป การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพศชายและเพศหญิง
มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่เพศหญิงได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นอาจมาจากการที่เพศหญิงได้รับการ
ศึกษาที่สูงขึ้น ออกท�ำงานนอกบ้านรวมถึงมีสังคม
เพื่อนฝูงนอกบ้านมากกว่าในอดีตที่เพศหญิงมักจะ
ถูกก�ำหนดให้อยู่กับบ้านท�ำหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแล
สมาชิกในครอบครัว ขณะที่เพศชายเป็นเพศที่ออก
ไปท�ำงานนอกบ้าน มีสังคมเพื่อนฝูงนอกบ้านเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญาณี
ไมเออร์ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุเพศชายในจังหวัด
ปทุมธานีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมไม่แตก
ต่างจากผู้สูงอายุเพศหญิง
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จากข้อค้นพบทีว่ า่ ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคมทีอ่ าศัยอยู่
ในเขตที่อยู่แตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจสังเกตได้ว่าปัจจุบัน
กิจกรรมทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนโดย
จัดให้มีการบริการเชิงรุกผ่านระบบเครือข่ายหรือ
ชมรมในชุมชนต่างๆ (ชนะ สมัครการ และสุพฒ
ั นา
ค�ำสอน, ม.ป.ป.) ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายและมี
อยู่ตามชุมชนแหล่งอาศัยในทุกพื้นที่ เช่น กิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมทางสุขภาพกับชุมชน
กิจกรรมงานบุญต่างๆในชุมชน เช่นงานทอดผ้าป่า
งานทอดกฐิน เป็นต้น เป็นการเพิ่มโอกาสง่ายต่อ
การเข้าถึงและสะดวกต่อผู้สูงอายุในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมโดยไม่ต้องเดินทางออกนอก
พื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญของผู้สูงอายุ ดังนั้น
ผู้สูงอายุที่อาศัยไม่ว่าชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท
ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนที่
ตนอาศัยอยูไ่ ด้ ท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่อาศัยในเขตที่อยู่อาศัย
แตกต่างกัน จึงไม่แตกต่างกัน
จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่
มีโรคประจ�ำตัวและไม่มโี รคประจ�ำตัว มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคมทีไ่ ม่มโี รคประจ�ำตัว ค่อนข้าง
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี
ด�ำเนินชีวิตได้โดยอิสระ จึงมักเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, พธูร�ำไพ ประภัสสร,
และวรางคณา จันทร์คง, 2560) ส่วนผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคมที่มีโรคประจ�ำตัว แต่ยังคงมีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม อาจเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ที่เป็นโรคเรื้อรัง 1-2 โรคที่ควบคุมได้ (วรรณภา
ศรี ธั ญ รั ต น์ และลั ด ดา ด� ำ ริ ก ารเลิ ศ , 2553)
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ดังการศึกษาของกิตติพร เนาว์สุวรรณ และมาริสา
สุวรรณราช (2561) เรือ่ งสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้ตอนล่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างครึง่ หนึง่ มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 51.96 ทัง้ นี้
ร้ อ ยละ 78.98 ป่ ว ยเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 27.03 และป่วย
เป็นโรคอื่น ๆ เช่น ปวดเข่า เกาต์ อ่อนเพลีย ร้อย
ละ 24.38 ซึ่งอาการของโรคไม่รุนแรง ไม่ส่งผลก
ระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม นอกจาก
นี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมส่วนใหญ่เป็นการ
เข้ากิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ เพื่อต้องการ
ความรู้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพและแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทัง้ ผลการวิจยั ของ
ชิ นั ณ บุ ญ เรื อ งรั ต น์ (2551) พบว่ า การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ
มีความสุข จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่มีโรคประจ�ำตัวและ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ไม่แตกต่างกัน
จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้พอ
เพียงและไม่พอเพียง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้สูงอายุที่
มีรายได้พอเพียง สามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของผู้สูงอายุได้ รวมถึงสามารถส่งเสริม
การท�ำกิจกรรมทางสังคมได้ตามต้องการ (ชญาณี
ไมเออร์, 2552) ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่พอเพียง
แต่ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ตาม
ความต้องการได้ อาจเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
ทางสังคมในพื้นที่ชุมชนที่ผู้สูงอายุนั้นอาศัยอยู่ ไม่
จ�ำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด และอาชีพซึ่งเป็น
ที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุในภาคใต้ ส่วนใหญ่
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จะเป็นการท�ำสวนยางพารา ซึ่งภารกิจจะเสร็จสิ้น
ในช่วงเช้า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจึงไม่มี
ผลกระทบต่อปัจจัยด้านการเงินหรือรายได้ หรือ
กรณีทเี่ ป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงิน เช่น การศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอายุเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ชมรม ก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นมีรถรับ-ส่ง ค่าอาหาร
จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทางสังคมในครั้งนั้นๆ
นอกจากนี้การสนับสนุนจากครอบครัวด้วยการ
ช่วยค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วม
ในบางกิจกรรม (วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์, 2560)
จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูง
อายุทมี่ รี ายได้พอเพียงและไม่พอเพียง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยน�ำเสนอข้อเสนอแนะใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะของการน�ำวิจัยไปใช้ใน
การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมให้มากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรจั ด กิ จ กรรม ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
เพื่อให้สอดรับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ
ภาวะสุขภาพ เขตที่อยู่อาศัย และช่วงเวลาที่ไม่มี
ผลกระทบต่อรายได้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุตลอดจนการหารูป
แบบการจูงใจให้ผสู้ งู อายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ให้มากขึ้น
3. ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรวางแผนแบบมีส่วนร่วม
กับตัวแทนในชุมชนเกี่ยวกับการด�ำเนินการเพื่อจัด
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กิจกรรมทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้นและควรจัดกิจกรรมทางสังคมที่
มีลกั ษณะเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้แสดง ออก
ถึงความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิมหรือประสบการณ์ทผี่ า่ น
มาไปช่วยเหลือชุมชนหรือผู้อื่น เช่น การถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นผู้น�ำการจัดกิจกรรม
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กในชุมชน
ได้แก่ หนังตะลุง โนราห์ ลิเกฮูลู เป็นต้น กิจกรรม
ลักษณะนี้จะท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเอง
ยังมีความส�ำคัญต่อผู้อื่น จะท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมให้มากขึ้น
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