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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
The purpose of this study was to examine a model for enhancing active ageing in older people in
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
Phungthiam sub-district, Phra Thong Kham district, Nakhon Ratchasima province, by using community participation
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
based on AIC technique. The target group was one number of 10 people comprising leaders of the Phungthiam
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based on AIC technique comprised 5 steps: 1) assessing the health status of older people, 2) joint planning in the
community to care for older people, 3) developing leadership potential, 4) implementing the plan, and 5) monitoring
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วิจัยคืนข้อมูลสู่ชุมชนบ้านพังเทียม เนื่องจากต้องการให้ชุมชน
tury.
te the creationบ้ofา นพั ง เที ย มได้ รั บ รู้ พ ฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
และนำ � ไปสู่ ก ารศึ ก ษารู ป แบบการสร้ า งเสริ ม ภาวะพฤฒพลั ง
ucts (egg product,
การบริหารส่วนตำ�บลพังเทียม มีความต้องการนำ�ผล
tion) as it can และนายกองค์
be
การวิจัยขยายพื้นที่ศึกษาจาก 1 หมู่บ้าน ขยายเป็น 4 หมู่บ้าน
or promotion of
ในตำ�บลพังเทียม เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
andard and Safe.’
ในชุมชน มีการคัดเลือกหมู่บ้านในตำ�บลพังเทียมเข้าร่วมในการ
system has not
ศึกษาวิจยั รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง และมีการคัดเลือก
e past, but it has
ผู้นำ� ตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วย
efforts based on
เทคนิคกระบวนการ Appreciation Influence Control
bjectives, mission
(AIC) เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีโอกาส
cken farms have
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร
s from the private
ซึ่งกันและกัน จะทำ�ให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจำ�กัด
chickens in order
ความต้องการและศักยภาพ ของผูเ้ กีย่ วข้องได้ชดั เจนขึน้ มีการระดม
hicken products.
สมองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
chicken farm in
Phanom province
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กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้ (Appreciation) การสร้างแนวทาง
การพัฒนา (Influence) และการ Influence Control (AIC)
กิจกรรมที่ 2 ดำ�เนินการตามแผนการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังและ
กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง
สร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control) ผลทีไ่ ด้จากการประชุมมาจากความ
คิดเห็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน (อรพินท์ สพโชคชัย, 2550) การวิจยั
ครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง โดยใช้
การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำ�บลพังเทียม จังหวัดนครราชสีมา
ให้สอดคล้องกับวิถีการดำ�เนินชีวิตและความต้องการของชุมชน
และสามารถนำ�ผลการวิจัยครั้งนี้ไป ศึกษาวิจัยกับพื้นที่ที่มีบริบท
ที่คล้ายคลึงกันได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังโดยใช้
การมีส่วนร่วมของชุมชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะ พฤฒพลัง
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนพังเทียม ผู้วิจัยได้ศึกษาดำ�เนิน
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (The Action Research Spiral) ตามแนวคิด
ของ Kemmis และ Mc Taggart (1988) และใช้เทคนิค Appreciation
Influence Control (AIC) (อรพินท์ สพโชคชัย, 2550) มีระยะ
การดำ�เนินการวิจัย ดังภาพที่ 1
ระยะที่ 1 กิจกรรม การวางแผน (Planning) ใช้เทคนิค Appreciation
Influence Control (AIC) ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนประชุมกลุ่ม (AIC)
และจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ระยะที่ 2 กิกรรมการปฏิบัติ (Action)ตามแผนการสร้างเสริม
ภาวะพฤฒพลัง
ระยะที่ 3 การสังเกตการปฏิบตั ิ (Observation) สร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง
ระยะที่ 4 การสะท้อนกลับการปฏิบัติ (Re-flection) สร้างเสริม
ภาวะพฤฒพลัง
รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

8

152

ทยาลั; ยปีนครพนม
มวิชาการครบรอบ
25 ปี
วารสารมหาวิทวารสารมหาวิ
ยาลัยนครพนม
ที่ 6 ฉบับฉบัทีบ่ 1การประชุ
: มกราคม
- เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
มหาวิทยาลั
ยนครพนม
Journal ; Vol.6 No.1
: January
- April
2016
Nakhon Phanom University

สังเกตผลการปฏิบัติดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
หลั ง โครงการอนุ มั ติ ทุ ก 3 เดื อ น 6 เดื อ น โดยใช้ แ บบบั น ทึ ก
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการดำ�เนินการ
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channelตามแผนงานการพั
2 – by farmers,ฒcompilers,
retailers
consumers
นารูปแบบการสร้
างเสริand
มพฤฒพลั
งในชุมชน
Research) โดยใช้เทคนิค Appreciation Influence Control
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
ระยะที่ 4 กิ จ กรรมการสะท้ อ นกลั บ การปฏิ บั ติ
(AIC) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
Patternประกอบด้
2 had ว3ยกิchannels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1 – by farmers,
compilers,
(Re-flection) สร้
างเสริมภาวะพฤฒพลั
ง
จกรรม
middlemen, retailers
(39.83%),
channel
2 – คby farmers, compliers,
and สะท้
consumers
1. ประชุมretailers
กลุ่มสนทนา
อนผลผู้วิจ(32.61%)
ัยดำ�เนินการ
ระยะที่ and
1 กิconsumers
จ กรรมการวางแผน
(Plan)
ใช้ เ ทคนิ
and channel
3
–
farmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
เกี่ยวกับ
Appreciation Influence Control (AIC) ผู้วิจัยดำ�เนินการ เก็บข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน 2558 กิจกรรมที่ 1-3within
Nakhonเก็Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง ปัจจัยความสำ�เร็จ ปัญหา
บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2557
was 29,362 trays
30อeggs
each tray
eggs
which
worth 304,970บัตbaht
ปสรรค
และข้were
อเสนอแนะในการปฏิ
ิครั้งต่อper
ไป day. This
1. with
ศึกษาข้
มูลพื้นfor
ฐานของชุ
มชน orได้125,837
แก่ สถานที
่ตั้ง per อุday
was theทางภู
working
9,149,100 baht2.perประชุ
month.
มกลุ่มสนทนา ผู้วิจัยดำ�เนินการ สรุปผลการ
มศิ าสตร์capital
ของหมูบ่ inา้ นBan
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ข้อมูลearned
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Keywords
Chickenจ ด้Farmers’
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/ Marketing
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Introduction
complete (Ban Klang Tambon Administration
กลุ่มเป้าtoหมาย
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Creating
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whole ฐ
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important,
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process
making
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้งนี้ both
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กทีอ่ community
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business entrepreneurs
the whole�เนิfood
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นการวิsupply
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ม
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Thaiผagriculture
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ofยdoing
a business. All the
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ญาตให้
ู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม and 40to คน
and security
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details as such and the appropriate strategic plans for
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of entire
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นหรือความมั
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2. แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มี
เขียนโครงการ
Phanom
district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
ส่วนร่วม ใช้ในการสังเกตกระบวนการวิจยั ในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4
2. ประชุ
ม นำ � เสนอโครงการบรรจุ
เข้ า สู่ แ ผนพั ฒ นา selling
chicken egg poultry
farmers’
cooperative. The egg-laying
eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
เนือ่ งจากการศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้แบบคำ�ถามสำ�หรับ
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chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
การสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
3.
การนำ
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แผนไปปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ได้
แ
ก่
โครงการออกกำ
�
ลั
ง
กาย
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
แบบไม่มีส่วนร่วม ดังนั้น คุณภาพของเครื่องมือจึงหาค่าความ
งเสริมสุof
ขภาพในหมู
้าน โครงการอบรมผู
้ดูแลผู
้สูงอายุ
housesส่made
bamboo่บwith
thatched roofs
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areในชุมชน been improved with an integration of efforts based on
โครงการอบรมโภชนาการในชุมชนสำ�หรับผู้สูงอายุ และโครงการ เที่ยงตรง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 คน ตรวจสอบด้านเนื้อหา
convenient and easy to manage in a tight budget. They
newภาษา
plansและความครอบคลุ
with the well-defined
missionผู้วิจัย
ม (งามพิศobjectives,
สัตย์สงวน, 2558)
ส่งเสริมภูมิปัญญาในชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
ระยะที่ 3 กิจกรรมการสังเกตผลการปฏิบตั ิ (Observation) ได้ด�ำ เนินการให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็น
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
สร้ า งเสริ ม ภาวะพฤฒพลั ง ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว ง คำ�ถาม ความถูกต้อง ตามระเบียบวิธีวิจัย จึงนำ�เครื่องมือวิจัย
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that sellบผูegg-laying
breeds
of วchickens
in order
ไปทดสอบกั
้สูงอายุ จำ�นวน
5 คน แล้
ปรับแก้ไขตามคำ
�แนะนำ�
เดือน ตุลาคม 2557–มีนาคม2558
having a career which begins with raising baby chicks
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standard
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the
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
pattern 1 and 3
ผู้ วิ จั ย จะดำ�เนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูลระหว่ า งเดื อ น
1 – by farmers,
มกราคม-เมษายน พ.ศ.2558 ในการเก็บข้อมูล ได้รับข้อมูลจาการ
rs and consumers
1. การสนทนากลุ่ม แนวคำ�ถามเกี่ยวกับการสร้างเสริม
onsumers (4.16%).
พฤฒพลังของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจำ�นวน 50 คน
mers, compilers,
ที่อาศัยในอำ�เภอพังเทียม จังหวัดนครราชสีมา
nsumers (32.61%)
2. แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มี
nsumption within
ส่วนร่วม ใช้ในการสังเกตกระบวนการวิจยั ในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4
mocratic Republic
3. การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ เป้าหมายได้ด�ำ เนินการชีแ้ จง
aht per day. This
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย และขอความร่วมมือ
กลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มด้ ว ยความสมั ค รใจและสามารถถอนตั ว
ออกจากการวิจัยได้ ถ้าต้องการ

การวิเคราะห์ข้อมูล
bon Administration
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
โดยการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจัดหมวดหมู่
010). The whole
ตามประเด็น
ney and spending
ful to the farmers
business. All the
สรุปผลการวิจัย
trategic plans for
ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการรู้
d in a database as
ภาวะสุขภาพปัจจุบนั ของตนเอง และขาดโอกาสในการเข้ากิจกรรม
l plan of Nakhon
ในชุ ม ชนและผู้ นำ � หมู่ บ้ า น ขาดความรู้ ใ นการเขี ย นโครงการ
nt of agricultural
ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการ และโครงการบางอย่าง ชุมชน
in the areas both
ไม่สามารถดำ�เนินการเองได้ ระยะที่ 2 พบว่า นายกองค์การบริหาร
hboring areas has
ส่ ว นตำ � บลพั ง เที ย ม ได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
tury.
te the creationการเขี
of ย นโครงการในชุ ม ชนสำ � หรั บ ผู้ นำ � หมู่ บ้ า น และการขอ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากองค์ ก รบริ ห ารส่ ว นตำ � บลพั ง เที ย ม
ucts (egg product,
tion) as it can โดยแบ่
be งกลุ่มตามหมู่บ้าน มีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แนะในแต่ละกลุ่ม
วมกันจัดทำ�โครงการส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผูส้ งู อายุในแต่ละ
or promotion ร่of
หมูบ่ า้ น และทุกโครงการได้รบั งบประมาณสนับสนุน และระยะที่ 3
andard and Safe.’
พบว่า การปฏิบัติงานตามแผนงาน จะมีนายกองค์การบริหาร
system has not
ส่วนตำ�บล คอยติดตามงานหรือโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ในการ
e past, but it has
efforts based ประชุ
on มประจำ�เดือนทุกครั้ง และระยะที่ 4 พบว่า ปัจจัยแห่งความ
สำ�เร็จคือ ผู้นำ�ที่ชุมชนเป็นคนดี ไว้วางใจได้ และคนในชุมชน
bjectives, mission
มีส่วนร่วมในวางแผนพัฒนาชุมชน
cken farms have
จากการศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง
s from the private
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตามแนวคิดพฤฒพลัง
chickens in order
รูปแบบทีจ่ ะส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในชุมชน รูปแบบการสร้างเสริม
hicken products.
ในผู้สูงอายุในชุมชนพังเทียม มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีการ
chicken farm in
Phanom province
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ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพังเทียม เพื่อให้ทราบ
สุ ข ภาวะในปั จ จุ บั น ของผู้ สู ง อายุ 2) คนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในวางแผนชุมชน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในการสร้างเสริมภาวะ
พฤฒพลัง 3) การพัฒนาผูน้ �ำ ชุมชน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผูน้ �ำ ชุมชน
ให้สามารถในการจัดโครงการและของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
4) ผูน้ �ำ ชุมชนร่วมลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ และให้ความสำ�คัญ
ในการ 5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
6 เดือน โดยปัจจัยในความสำ�เร็จครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ผู้นำ�ที่เป็น
คนดี คนในชุมชนให้ความไว้วางใจ 2) การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
โดยสรุป รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง (Word Health
Organization, 2002) ในผู้สูงอายุในชุมชนพังเทียมได้ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการร่วมวางแผนพัฒนาชุมชน หรือมีการ
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และได้รับรู้ข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
ทัง้ ของตนเอง และผูส้ งู อายุในชุมชน จากการประเมินภาวะสุขภาพ
ในชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึ ก ษารู ป แบบการสร้ า งเสริ ม ภาวะพฤฒพลั ง
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตามแนวคิดพฤฒพลัง
ที่จะช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนพังเทียมเข้าสู่ภาวะพฤฒพลัง
ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนทุกคน
เพือ่ ต้องการทราบภาวะสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชนของตน เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดวงเดือน รัตนะมงคล, สมชัย สังขมณี, สุธรี ์ รัตนะ
มงคลกุล, วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ และสิรดาภัทร สุขฉวี, (2558)
ศึกษาสภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุผ่านมุมมองพฤฒพลังในชุมชน
จังหวัดนครนายกพบว่า การวิเคราะห์ภาพสุขภาพในผูส้ งู อายุท�ำ ให้
เห็นว่าเป็นการเตรียมผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง
จะต้องดำ�เนินการเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคง
หรือหลักประกันในชีวิต และด้านการมีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active
Ageing) สุขภาพเป็นที่สิ่งสำ�คัญ หากบุคคลมีสุขภาพที่แข็งแรง
จะเป็นเงือ่ นไขแรกของการดำ�รงอยูอ่ ย่างเป็นอิสระ และพึง่ พาตนเอง
อันเป็นลักษณะสำ�คัญของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การที่บุคคลจะมี
สุขภาพดี เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมแวดล้อม
(Word Health Organization, 2002) ดังนั้นความต้องการ
ของชุมชน ในการที่จะได้รับรู้ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน
จึงเป็นข้อมูลสำ�คัญในการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังในชุมชนตำ�บล
พังเทียม
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การที่คนในชุมชนร่วมกันวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในชุมชน และการมี
The
results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
เพื่อสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังเป็นงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการวางแผน จัดทำ�โครงการ เพื่อที่จะ
channels
pattern
channels
for domestic
were: channel 1 – by farmers,
ดูแลผู้สdistributions
ูงอายุในชุมชนของตนเอง
ของทุinกภาคส่
วนให้2.เกิดThe
ขึ้นอย่4างจริ
งจัง (ขนิษofฐาpattern
นันทบุตร,1 2551)
compilers,
middlemen,
channel
2 – by farmers,
compilers,
and consumers
ผลการจากการศึ
กษารูretailers
ปแบบการการสร้
างเสริมภาวะ
และพบว่
า ผู้นำ�ชุมชนretailers
ได้แก่ ผูand
้ใหญ่consumers
บ้าน อาสาสมั(51.98%),
ครสาธารณสุ
ข
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ไม่เคยเขียนโครงการ ดังนั้น พฤฒพลั ง ตามแนวทางภาวะพฤฒพลั ง (Word Health
Patternจึงมี2กhad
3 channels
and foreign
of eggs: channel
1 า– ผูby
farmers,
2002) พบว่
้สูงอายุ
ได้มี ส่วcompilers,
นร่วมในกิจกรรม
ารมีประชุ
มเชิงปฏิบัติกinารdomestic
การเขียนโครงการ
แผนงาน distribution
ให้กับ Organization,
middlemen,
retailers
consumers
(39.83%),
compliers,
ผู้นำ�ชุมชน
เพื่อที่จand
ะสามารถเขี
ยนโครงการ
ขอเงินchannel
ในการสนับ2สนุ– นby farmers,
ของชุมชน
สอดคล้องกัretailers
บทฤษฏีกand
ารมีกconsumers
จิ กรรมร่วมกัน(32.61%)
ซึง่ ฮาวิกเฮิรท์
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3
–
farmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
โครงการจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลพังเทียมได้ โดยมีคณะผูว้ จิ ยั
(Havighurst) อธิบายเกีย่ วกับ การทีผ่ สู้ งู อายุจะประสบความสำ
�เร็จได้
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ได้บรรลุเป้าหมายการทำ�งานในระดับทีส่ งู ขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ กระบวน สังคมอย่างมีความสุข (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) และชุมชนได้
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