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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
This type of research and development aimed to develop a model for promoting the active ageing of older
rs and consumers
people in Mueang district, Nakhon Ratchasima. The target group was 30 older people selected according to the
onsumers (4.16%).
criteria based on all activity participations throughout every two years and voluntary participation in research among
mers, compilers,
those who resided in Mueang district, Nakhon Ratchasima province. The instruments used were a semi-structured
nsumers (32.61%)
in-depth interview guide and a form for focus group discussion. They were checked of content validity, language
nsumption within
usage and whether they had coverage. Data were collected from in-depth interviews and focus group discussions.
mocratic Republic
The data obtained were checked for accuracy by means of triangulation. Analysis of qualitative data was conducted
aht per day. This
using content analysis.
The results found that the promotion of active ageing among older people comprised 5 components: 1) build
faith of active ageing of older people who can learn, develop and benefit themselves in them and in those around
them to be truly accepted; 2) create social spaces to allow older people to show their diverse talents by considering
the individual difference and need of individual older people; 3) promote lifelong learning through the participation
bon Administration
of older people and incorporate the concepts of people in other ages to reduce the gap between communication
010). The whole
and living in the present era; 4) have a variety of ages to participate; 5) have the safe and secure environment. This
ney and spending
will result in the good and valuable quality of life for the older people and help contribute to the development of
ful to the farmers
the country.
business. All the
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จึงได้มกี าร
บทนำ�
nt of agricultural
จัดตั้ง “กลุ่มรักษ์ผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับนักศึกษา
in the areas both
จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ โดยสำ�นักงานสถิติ อาจารย์และบุคลากรในการให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย
hboring areas has
แห่งชาติ (2557) พบว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีม่ ผี สู้ งู อายุ แก่ผู้สูงอายุ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สร้างและ
tury.
มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยมีจ�ำ นวนประชากรสูงอายุ 336,276 คน สังเคราะห์องค์ความรู้ ทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู อายุ ซึง่ การจัดบริการวิชาการ
te the creationคิof
ดเป็นร้อยละ 12.93 ต่อประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะ ดังกล่าว ได้เริม่ ดำ�เนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2549
ucts (egg product,
สังคมผูส้ งู อายุ และกำ�ลังก้าวเข้าสูภ่ าวะสังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ จนถึงปัจจุบนั “กลุม่ รักษ์ผสู้ งู อายุ” นัน้ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ
tion) as it can ในระยะเวลาอั
be
น ใกล้ หากพิ จ ารณาการดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ าก ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง นครราชสีมา จากการประสบความสำ�เร็จ
or promotion ประสบการณ์
of
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสวีเดน หรือ ในการให้บริการวิชาการได้มีการพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
andard and Safe.’
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะพบปัญหาที่เรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณะ ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมพฤฒพลัง และใน
system has not
ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเตรียม ปี 2557 ได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
e past, but it has
ความพร้อมในการดูแลประชากรกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีศักยภาพ ของ หฤทัย กงมหา กรรณิการ์ หาญสูงเนิน และประทุม่ กงมหา (2557)
efforts based พึon่งตนเองได้ และสามารถทำ�ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม พบว่า การส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ควรมีการดำ�เนินงาน 4
bjectives, mission
ซึ่งตรงกับแนวคิด พฤฒพลัง (Active Ageing)หมายถึงการกระทำ� องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สร้างพื้นที่ทางสังคมที่หลากหลายเหมาะกับ
cken farms have
ตามกระบวนการทีน่ �ำ ไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดี (Healthy) การมี ส่วนร่วม แต่ละบุคคล หมายถึง สถานที่ที่ผู้สูงอายุแสดงความสามารถของ
s from the private
ในสังคม (Participation) และการมีความมัน่ คง (Security) ในการ ตนเองได้อย่างเต็มที่ 2) กิจกรรมต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพชีวติ เมือ่ สูงวัย (Word Health Organization, หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตอบ
chickens in order
สนองความต้องการ 3) กิจกรรมที่จัด ควรมีความหลากหลายของ
2002)
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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Creating the stability of food supply is extremely
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วัตถุประสงค์การวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
pattern 1 and 3
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ได้แก่
1 – by farmers,
1. แบบการสนทนากลุม่ และแนวทางการสัมภาษณ์แบบ
rs and consumers
เจาะลึก เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ใช้สมั ภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย
onsumers (4.16%).
ที่มีประเด็นคำ�ถาม ดังนี้
mers, compilers,
		 1.1 ภาวะสุขภาพ คำ�ถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะ
nsumers (32.61%)
สุขภาพของตนเอง การยอมรับการเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพตนเอง
nsumption within
และแสวงหาความรู้ในการดูแลตนเอง ความแข็งแรงด้านร่างกาย
mocratic Republic
และการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
aht per day. This
		 1.2 ความมั่นคงหรือหลักประกัน คำ�ถามเกี่ยวกับ
ความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงด้านรายได้ ความมั่นคงที่อยู่อาศัย
ความมัน่ คงเกีย่ วกับผูด้ แู ล ความมัน่ คงเกีย่ วกับสวัสดิการการรักษา
และบริการจากรัฐ ความมั่นคงด้านคุณค่าศรัทธา และการยอมรับ
การเป็นผู้สูงอายุ ความมั่นคงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
bon Administration
ทรัพย์สิน
		 1.3 การมีส่วนร่วม คำ�ถามเกี่ยวกับการเข้าร่วม
010). The whole
ทำ�กิจกรรม การบำ�เพ็ญประโยชน์และจิตอาสา การมีพื้นที่ในการ
ney and spending
เข้าร่วมหรือทำ�กิจกรรมตามความสนใจแต่ละบุคคล
ful to the farmers
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
business. All the
trategic plans ใช้
forเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กึ่งโครงสร้าง และการ
่ม ดังนั้นคุณภาพของเครื่องมือจึงหาค่าความเที่ยงตรง
d in a databaseสนทนากลุ
as
โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบด้านเนือ้ หาภาษาและความครอบคลุม
l plan of Nakhon
(งามพิศ สัตย์สงวน, 2558) ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ
nt of agricultural
จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุ
in the areas both
1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน
hboring areas has
1 ท่าน ผูส้ งู อายุดเี ด่น จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน 1 คน ตรวจสอบ
tury.
มของประเด็นคำ�ถาม ความถูกต้อง ตามระเบียบวิธี
te the creationความครอบคลุ
of
วิจัย จึงนำ�ปรับแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำ�
ucts (egg product,
tion) as it can เครื
be่องมือวิจัยไปทดสอบกับผู้สูงอายุ จำ�นวน 5 คน แล้วปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุก่อนนำ�ไปใช้จริง
or promotion of
andard and Safe.’
การเก็บรวบรวมข้อมูล
system has not
ผู้ วิ จั ย จะดำ�เนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูลระหว่ า งเดื อ น
e past, but it has
ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ในการเก็บข้อมูล
efforts based on
ได้รับข้อมูลจากการ
bjectives, mission
1. การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง
cken farms have
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำ�นวน 30 คน
s from the private
2. การสนทนากลุ่ ม เป็ น แนวคำ � ถามเดี ย วกั บ แบบ
chickens in order
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
hicken products.
จำ�นวน 30 คน
chicken farm in
Phanom province
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ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีลำ�ดับขั้นตอนการวิจัย และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จำ�แนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาบริบทของ
ผู้สูงอายุ
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มิถนุ ายน
2559
1. ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีพฤฒพลัง วิเคราะห์
กระบวนการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ตามกรอบแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลก (Word Health Organization, 2002) ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารรายงานการประเมินผลโครงการงานวิจยั ประเมิน
โครงการ
2. การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ด้ า นผู้ สู ง อายุ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย จำ � นวน 30 คน
โดยมีแนวคำ�ถามการสัมภาษณ์ทถี่ ามถึงกระบวนหรือวิธกี ารการส่งเสริม
พฤฒพลังในผู้สูงอายุ ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
(Word Health Organization, 2002)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม พฤฒพลัง
ในผู้สูงอายุ
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2559
1. นำ�ข้อมูลขัน้ ตอนที่ 1 ทบวรรณกรรมและศึกษาบริบท
ของผู้ สู ง อายุ มาวิ เ คราะห์ ในการพั ฒ นารู ป แบบการส่ ง เสริ ม
พฤฒพลังในผู้สูงอายุตามบริบท
2. ผู้วิจัยปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบก่อนนำ�รูปแบบการส่งเสริมพฤฒ
พลังไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั โดยนำ�รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง
ไปใช้กับผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม 2560
1. ผู้ วิ จั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
กลุม่ รักษ์ และกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลผูส้ งู อายุ
ชี้แจงรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังไปใช้กับผู้สูงอายุ
2. นำ�รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุ
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ภาวะสุขภาพและการมีส่วนร่วม
และข้อมูลความมั่นคงในชีวิต จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
ประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย 30 คน เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริม
พฤฒพลัง
4. หลังจากนำ�รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังทดลองใช้แล้ว
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ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ รูปแบบไปวิพากษ์รว่ มกับผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ ให้ได้รปู แบบ
2. สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมเปิ ด โอกาสให้ ผู้ สู ง อายุ แ สดง
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
ทีเ่ หมาะสมโดยมีผทู้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย ผูส้ งู อายุ ความสามารถ
channels
in pattern
4 channels
were:ยนรูchannel
– by farmers,
Active
Aging ที่ไ2.ด้รับThe
การยอมรั
บและเป็นof
ผู้สูงpattern
อายุดีเด่น1จัfor
งหวัดdomestic distributions
3. ส่งเสริมการเรี
ต้ ลอดชีวติ 1โดยการมี
ส่วนร่วมของ
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
นครราชสีมา จำ�นวน 5 คน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการ ผู้สูงอายุ
(26.73%),
channel
3 – by
retailers
and consumers
and channel
– by farmers
พยาบาลผู
้สูงอายุ
1 ท่farmers,
าน อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้
านสังคม(17.13%),
และ
4. มีห4ลากหลายวั
ยเข้าand
ร่วม consumers (4.16%).
Patternการพั
2 had
channels
domestic่ม and
distribution of eggs:
– ้อbyอำ�นวยและปลอดภั
farmers, compilers,
ฒนาชุ3มชน
1 ท่าน inจัดสนทนากลุ
ณ วิทforeign
ยาลัยพยาบาล
5. สิchannel
่งแวดล้อมล้1อมเอื
ย
middlemen,
retailers
and consumers
(39.83%), channel 2 – by farmers, compliers,
retailers
and consumers
(32.61%) อ น
บรมราชชนนี
นครราชสี
มา
โดยการวางรู
ป แบบสามารถทำ
� องค์ ป ระกอบใดก่
and channel 3 –5.farmers,
retailers and
The total
amount
สรุ ป รู ป แบบการส่
ง เสริconsumers
ม พฤฒพลั ง(27.56%).
ในผู้ สู ง อายุ
หรือหลั
งได้ ไม่ofจำ�yielded
เป็นต้องเรีeggs
ยงลำfor
�ดับconsumption
เช่น รูปแบบเดิwithin
มเพื่อเกิด
Nakhonอำ�Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ความยืดหยุ่นตามธรรมชาติของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยคำ�นึงถึง
was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per ความแตกต่
day whichางระหว่
wereางบุ
worth
304,970 คbaht
คคล และการให้
วามสำper
�คัญday.
ของปัญThis
หาและ
was theการวิ
working
bahtการรั
perบmonth.
เคราะห์capital
ข้อมูล in Ban Klang village which earned 9,149,100
อุปสรรค
รู้ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบ
วิ เ คราะห์Chicken
ข้ อ มูลเชิงFarmers’
คุณภาพด้วCooperative
ยการวิเคราะห์/ เMarketing
นื้ อ หา การส่
งเสริมพฤฒพลั
งในผู้สูงอายุ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Keywords : Egg-laying
Channels
/ Consumers
(Content Analysis ) ทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
ดังนี้
ตรวจสอบสามเส้าโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
1. การสร้างศรัทธาในพลังของผูส้ งู อายุ ทีส่ ามารถเรียนรู้
Introduction
to complete
Klang Tambon
Administration
หลากหลายแหล่ง (Data Triangulation) จากกรรมการบริหาร (80 weeks)
พัฒนาและทำ
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กบั ตนเองและ
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คปัจจุบัน
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because
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procedure.
The development
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หรับผู้สูงอายุ
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ส้ งู อายุegg-laying
สว่ นหนึง่ ทีไ่ ม่chicken
เข้าร่วมกิจfarm
กรรมทางสั
คมเพราะว่
าเกิดความ added
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for the
agricultural
products
เ่ จ็บป่วยและยัfor
งขาดความมั
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�ให้รสู้ กึ กัasงวลกั
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รู้สึกไม่inมั่นBan
คงปลอดภั
วิตและทรัพMueang
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และสิ่งแวดล้
อมจึงกังวลหากผู
้สูงอายุ
้องเดินทาง seenและขั
Phanom
district, งNakhon
Phanom
province
by ตthe
from a merchandise slogan for promotion of
5. สิ่งแวดล้อมเอื้ออำ�นวยและปลอดภัยคือ สิ่งที่ขาด
จกรรมด้farmers’
วยตนเองcooperative.
ดังคำ�กล่าว The egg-laying
chickenมาร่
eggวมกิpoultry
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
หายไปในการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมหรือ
“อยากมาร่
วมมาก
ไม่มีคนเฝ้าidentity
บ้าน กลัวขโมยขึ
chicken farmers
preserve
theแต่original
and ้นบ้าน The current layer chicken feeding system has not
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ความรู้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย ในสิ่ ง แวดล้ อ ม
องเฝ้
าบ้านthem
ช่วงนีby
้โจรมัkeeping
นชุม เศรษฐกิ
จมันไม่ดี”in(ผูopen
้สูงอายุ อายุ changed
cultureต้of
raising
their chickens
significantly from that of the past, but it has
เช่น ความปลอดภัยในบ้านและทรัพย์สิน มีภาระต้องเฝ้าบ้าน
84
ปี
)
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
เนือ่ งจากกลัวการถูกโจรกรรม การเดินทางข้ามถนนซึง่ มีรถจำ�นวนมาก
“ลู
ก
หลานเขาเป็
น
ห่
ว
งไม่
อ
ยากให้
ม
าเอง
รถเมล์
ม
น
ั
ก็
ว
ง
่
ิ
เร็
ว
convenient and easy to manage in a tight budget. They
newและเสี
plansย่ งต่with
theดอุwell-defined
objectives,
mission
อการเกิ
บตั เิ หตุ ระบบการขนส่
งสาธารณไม่
ปลอดภัย
จอดไม่สนิทมันก็ไปแล้ว เดินมาเองลูกก็บอกว่าไกล แข้งขาก็ไม่ดี
also use the method of raising egg-laying chickens without
and และไม่
strategy.
Also,
the
egg-laying
chicken
farms
have
เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ เช่ น รถที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ขั บ เร็ ว
เดี๋ยวก็ล้ม รถก็เยอะ ทางเดินเท้าก็ไม่มี” (ผู้สูงอายุ อายุ 72 ปี) และ
using highly expensive technology as compared to other
beenจอดไม่
supervised
byผcertain
from the้นprivate
สนิท ทำ�ให้
ู้สูงอายุต้อcompanies
งเร่งรีบในการลงและขึ
รถ เกิดเสี่ยง
ขั้นที่ 2 พบว่า มีการจัดรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that
sell
egg-laying
breeds
of
chickens
in
order
ต่อการหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุได้ ตลอดจนวัฒนธรรมในการ
ใหม่ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain
theนั่ง standard of the chicken products.
ลุกให้ผู้สูงอายุ
1. การสร้างศรัทธาในพลังของผู้สูงอายุ
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

อภิปรายผลการวิจัย

pattern 1 and 3
1 – by farmers,
จากการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ
rs and consumers
ได้ข้อค้นพบรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังภายหลังการตรวจสอบ
onsumers (4.16%).
รูปแบบโดยการนำ�ไปทดลองใช้ และการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
mers, compilers,
พบว่า สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง โดยมีองค์ประกอบ
nsumers (32.61%)
1. การสร้ า งศรั ท ธาในพลั ง ของผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งจาก
nsumption within
การสร้างเสริมพฤฒพลังต้องสร้างความมั่นใจ การสร้างคุณค่า
mocratic Republic
ขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งแท้ จ ริ ง
aht per day. This
สอดคล้องกับ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และสวรัย บุณยมานนท์ (2553)
กล่าวว่า เมื่อครอบครัวให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ จะส่งผลให้ผู้สูงอายุในครอบครัวนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข โดยผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั คุณค่าสูงในครอบครัวมีสขุ ภาพจิต
ดี ก ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า ในครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ
bon Administration
ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าจะสามารถทำ�การดูแลสุขภาพ ทำ�กิจกรรม
010). The whole
ต่ า งๆ ในสั ง คมและเพื่ อ ส่ ว นรวมและเกิ ด ความมั่ น คงจากการ
ney and spending
ได้ รั บ การยอมรั บ และรู้สึก มั่น คงที่จะมีผู้ดูแ ลหรือสามารถดู แล
ful to the farmers
ตนเองได้ การได้รับการยอมรับจากบุคคลวัยอื่นๆ จากการแสดง
business. All the
ให้เห็นถึงความจริงใจในการให้บริการ การยอมรับผูส้ งู อายุอย่างแท้จริง
trategic plans ของบุ
for คลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้อำ�นวยการ
d in a databaseอาจารย์
as เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัย นักศึกษา
ทุกคนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะตอนรับ
l plan of Nakhon
ยกมื อ ไหว้ ทำ � ความเคารพด้ ว ยความอ่ อ นน้ อ ม ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
nt of agricultural
ประดุจญาติ ส่งผลทำ�ให้ผู้สูงอายุเกิดคุณค่าและเชื่อมั่นที่จะทำ�
in the areas both
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น ผลลัพธ์ก่อให้เกิดชมรม
hboring areas has
นักศึกษา ชมรมโคราชวัยใส รักษ์วยั งาม และชมรมบุคลากรวิทยาลัย
tury.
ชมรมบุคลากรใจใส รักษ์วัยงาม เกิดขึ้นร่วมในการ
te the creationพยาบาลฯ
of
ทำ�จิตอาสาและบริการวิชาการในทุกกิจกรรมซึง่ เกิดจากการยอมรับ
ucts (egg product,
นคุณค่าในผู้สูงอายุของกลุ่มดังกล่าว
tion) as it can และมองเห็
be
2. การสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
or promotion of
ได้แสดงความสามารถ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
andard and Safe.’
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่
system has not
ทางสังคม ซึ่งต้องมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
e past, but it has
ผู้สูงอายุแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมจัดให้กับผู้สูงอายุทุกคนได้ร่วม
efforts based on
เป็นหนึ่งในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
bjectives, mission
จริยธรรมตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต โดยให้ผสู้ งู อายุเป็นครูกบั นักศึกษา
cken farms have
ในหลากหลายรายวิชา เช่น เชิญผู้สูงอายุที่มีความสามารถเฉพาะ
s from the private
ได้แก่ ความรูเ้ รือ่ งมารยาทไทย เรือ่ งประเพณี วัฒนธรรมไทย ร่วมสอน
chickens in order
นักศึกษาพยาบาลในรายวิชาทักษะชีวติ และเป็นผูฝ้ กึ สอนนักศึกษา
hicken products.
ในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ จนได้รับรางวัลซึ่งเป็นการ
chicken farm in
Phanom province
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สร้างคุณค่าในตนเองให้กบั ผูส้ งู อายุ เป็นวิทยากรพิเศษให้กบั นักเรียน
ระดั บ ปฐมศึ ก ษา โรงเรี ย นบ้ า นหั ว ทะเล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
ความเข้าใจและสร้างเจตคติทดี่ ผี สู้ งู อายุ โดยพบว่า ผูส้ งู อายุ จำ�นวน
30 ราย หลังเป็นกรณีศกึ ษาให้กบั นักศึกษาพยาบาลเรือ่ ง ภูมปิ ญ
ั ญา
ในการดำ�รงชีวิตของผู้สูงอายุในรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุทุกรายเกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตพยาบาล โดยทั้ง 30 ราย ไม่ประสงค์
รับเงินตอบแทนแต่ขอเป็นจิตอาสา เพื่อพระราชาและต้องการ
ได้รับการสนับสนุนการบันทึกวีดีโอถ่ายถอดความรู้ เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ไป สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชรภัสร์ แซ่บวั , ฐนิชา
คล้ำ�ชานา และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ศึกษากระบวนการสร้าง
พื้ น ที่ ท างสั ง คมของชมรมผู้ สู ง อายุ เ มตตาประชารั ก ษ์ ไร่ ขิ ง :
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากพบว่า กระบวนการสร้างพื้นที่
ทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างพื้นที่
ทางสังคมด้วยกิจกรรมภายในชมรม และการสร้างพื้นที่ทางสังคม
ด้วยกิจรรมภายนอกชมรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุและผสมผสานแนวคิดของบุคคลวัยอื่น เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างการสื่อสารและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยจัดเวทีให้
ผู้ สู ง อายุ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และถ่ า ยทอดความรู้ ผ่ า นการ
จัดรายการวิทยุและจดหมายข่าว โดยปัจจุบันกลุ่มรักษ์ผู้สูงอายุ
มีการจัดทำ�จดหมายข่าวถึงสมาชิกปีละ 6 ครั้ง พบว่าผู้สูงอายุ
ต่างส่งบทความและเขียนเนื้อหาจำ�นวนมาก จนต้องจัดลำ�ดับ
ในลงพิ มพ์ รวมถึ ง ผู้ สู ง อายุ มีก ารจั ด พิ มพ์ ห รื อ เขี ย นมาแจกเอง
เพิม่ เติม สอดคล้องกับการศึกษาของ ระวี สัจจโสภณ (2556) ศึกษา
แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
พบว่า การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความจำ�เป็น
ต่อผู้สูงอายุ เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความหมายในชีวิต
เป็นหนทางที่ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และผู้สูงอายุ
ต้ อ งการศึ ก ษาในลั ก ษณะกิ จ กรรมนอกระบบ และการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ทีม่ เี ป้าหมายการจัด เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพดี มีความ
สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว และสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน
สังคม ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สังคมได้
4. มีหลากหลายวัยเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมในการ
เข้าร่วมงานวิชาการ และงานสำ�คัญต่างๆ ในนามกลุ่มรักษ์ผู้สูงอายุ
เช่น งานวันสงกรานต์บา้ นพังเทียม โดยสนับสนุนให้มนี กั ศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมงาน เพิม่ ความมัน่ คงทุกด้าน เช่น ทางด้านร่างกาย
จัดบริการประเมินสุขภาพสมรรถภาพ คัดกรองโรค ให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ จากวิทยากรของวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรือ่ งต่างๆ ประเด็นและควรส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสานสัมพันธ์
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ในครอบครัว โดยการร่วมกิจกรรมกับคนในครอบครัวพีน่ อ้ ง บุตรหลาน
จากผลการวิ จั ย ได้ รู ป แบบใหม่ ก ารส่ ง เสริ ม พฤฒพลั ง
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทางด้านจิตใจให้เพลิดเพลิน มีความสุข ในผู้สูงอายุ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยปรับการส่งเสริม
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chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
จากพื้ น ห้ อ งนอน สี ท าบ้ า นควรเป็ น สี เขี ย ว สี ฟ้ า ทำ � ให้ เ กิ ด ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
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และมีความสอดคล้องกับการดำ�เนินชีวติ เดิม และมีพนื้ บริเวณรอบๆ
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
บ้านเป็นสนามหญ้า หรือสวนหย่อม
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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