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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินในชมรมผูสูงอายุ 

ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูสูงอายุในชมรมผูสงอายุ ทั้งเพศชายและ
หญิง จำนวน 60 ราย แบงเปน กลุมทดลอง 30 ราย และกลุมควบคุม 30 ราย ที่ไมมีภาวะสมองเสื่อม อาศัยอยูในชุมชน และ
มีภูมิลำเนาใน ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถชวยเหลือตนเองไดดี การวิจัยในครั้งน้ีเปนการ
วิจัยกึ่งทดลอง (quasi experiment) ดวยวิธีการเก็บขอมูลโดยเครื่องมือท่ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใชเครื่องมือการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะหการเปรียบเทียบ Post - test only control group 

design เปนแบบวิจัยที่มีการสุมกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แตทดสอบหลังการทดลองอยางเดียว จากการศึกษาพบวาการ
เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ (((((( = 22.33) ทักษะการจัดการความเครียด (((((( = 22.37) การเห็น
คุณคาในตนเอง ((((((( = 22.07) และการไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน ((((((( = 22.53) ซึ่งพบวาหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ขอเสนอนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี ควรมีการนำกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม มาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนฐานที่อื่น ๆ ตอไป 

คำสำคัญ: สุขภาพจิต ผูสูงอายุ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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Abstract 

This research aims to study Mental Health Promotion Program according to local wisdom in 

Thung Khwang elderly club Kamphaengsaen Nakhon Pathom The sample used in the study was the 

elderly in the age group. Both male and female among 60 person were divided into experimental groups 

30 person and control groups 30 person. Without dementia Live in the community And domicile Thung 

Khwang   Kamphaengsaen   Nakhon Pathom Province I can help myself. A sample This research is a 

quasi-experimental research (quasi experiment) by means of data collection by questionnaire. 

(Questionnaire) Statistics used in data analysis are based on basic statistical analysis tools. Post-test 

only control group design .The experimental group was randomly assigned to the control group and the 

experimental group. The result of this study were found that the comparison of knowledge about the 

change in the elderly (((( = 22.33) stress management skills (((( = 22.37 ) Self-esteem (((( = 22.0 7 ) and 

receiving support from society and agencies ((( = 22.5 3) . It was found that after the experiment, the 

experimental group gained more knowledge. The suggestion for this study were additional activities 

should be implemented to increase the effectiveness of the program and there should be further studies 

in other areas 

Keywords: Mental health, elderly, Local wisdom 
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1. บทนำ
สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ พบวาประเทศไทยจะเขาสูสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ คือ มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2561 นอกจากน้ี
จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชียที่มีสัดสวนการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ของประชากรผูสูงอายุในปจจุบัน  ประเทศไทยเปน
อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร ดังน้ัน จากการมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วทำใหประเทศไทยมี
ความจำเปนอยางย่ิง ท่ีจะตองเตรียมความพรอมการเปนสังคมผูสูงอายุ  เพราะผูสูงอายุถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิด
โรคตางๆ  สาเหตุมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของรางกายและโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งตองไดรับการดูแลท่ี นอกจากน้ีการ
เจ็บ ปวยของผูสูงอายุอาจเกิดข้ึนกับอวัยวะตางๆ ในเวลาเดียวกัน หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีจะทำใหมีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุควรดูแลตนเองใหแข็งแรงต้ังแตอายุนอยเพ่ือเปนผูสูงอายุที่แข็งแรงและมีความสุข  (ปานเนตร ปางพุฒิพงศ, 

2560) ผูสูงอายุเปนกลุมวัยที่มีความเสี่ยงในการมีปญหาทางสุขภาพจิตอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนในการใช วิจารณญาณ
และการควบคุมอารมณสวนบุคคลซึ่งโดยสวนมากจะเกิดจากความตองการการยอมรับจากสังคมและคนรอบขาง จึงทำให
บุคลิกภาพและการแสดงออกทางอารมณของผูสูงอายุน้ันจะแลดูคลายเด็กที่ตองการเรียกรองการดูแลเอาใสใจจากคนรอบขาง 
เมื่อผสมกับการที่ผูสูงอายุไมไดมีการประกอบอาชีพหรือมีกิจกรรมใดๆในระหวางวันแลว ก็อาจเปนตัวเรงใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ย่ำแยลงอีกดวย  ดังน้ันผูสูงอายุจึงควรไดรับความเอาใจใสและดูแลรักษาสุขภาพจิตอยางถูกวิธี ในระดับปจเจกเอง
ผูสูงอายุควรหากิจกรรมยามวางในแตละวันทำทั้งในสวนของงานอดิเรก งานอาชีพ หรือกิจกรรมระหวางหมูคณะเพ่ือมิให
ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาอีกตอไป ซึ่งเปนการสรางแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการใชชีวิตตอไปของผูสูงอายุได
นอกจากน้ี การไดรับความดูแลจากคนรอบขางก็เปนสิ่งสำคัญ สถาบันครอบครัวจึงเปนหมุดหมายแรกของการดูแลสุขภาพจิต
ที่ดีของสูงอายุซึ่งอาจชวยเสริมแรงในการทำกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ ไปจนถึงคอยเปนกำลังใจและชวยดูแลในเรื่องพ้ืนฐานที่
ผูสูงอายุไมสามารถกระทำได ท้ังน้ีผูที่มีสุขภาพจิตที่ดียอมนำไปสูการมีสุขภาพกายที่ดีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดอีกดวย  (ปาน
เนตร ปางพุฒิพงศ, 2560) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ควรสงเสริมให
ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี โดยยึดหลักตามปจจัยที่มีผลตอความสุขและสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ไดแก การเปนผูสูงอายุที่
รูสึกมีคุณคาในตนเอง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม (ชุติ
ไกร ตันติชัยวนิช, 2551; นริสา วงศพนารักษ, 2557) ซึ่งการสรางเสริมสุขภาวะทางจิตมีความสำคัญอยางย่ิง ท่ีจะสงผลตอสุข
ภาวะที่สมบูรณในทุกๆ มิติ หากผูสูงอายุเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีจะทำใหผูสูงอายุสามารถ ยอมรับ มีการปรับตัว 
และจัดการ กับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทำใหสามารถดูแลตนเองไดตามศักยภาพ (active aging) ไม
เปนภาระของสังคม (นริสา วงศพนารักษ, 2557) จึงกลาวสรุปไดวาปจจัยเก่ียวของท่ีสำคัญตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

ไดแก การมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี การมีความสามารถในการดูแลตนเอง ไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม ในขณะเดียวกัน
ภาวะสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ชวยผลักดันใหเปนผูสูงอายุที่สามารถพ่ึงพาตนเอ ง 
และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพจิตของคนไทยโดยเฉพาะในผูสูงอายุ 

การจัดกิจกรรม หรือการสนับสนุนดานตางๆ เพ่ือการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุน้ัน ลวนเปนปจจัยสนับสนุน 

(supporting factor) ที่เก้ือหนุนและสงเสริมใหเกิดภาวะสุขภาพจิตที่ ดี หนวยงานดานสาธารณสุข บุคลากร หรือองคอื่นๆ 

ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมกับกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมของชุมชนและสังคม เพราะจะชวยให
ผูสูงอายุลดความเหงา ความเศรา และความวิตกกังวลได (สุกัญญา วชิรเพชรปราณี, 2553) และปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ 

การสนับสนุนจากครอบครัว จากการศึกษา ของศุภเจตน จันทรสาสน ทำการศึกษาความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุในประเทศไทย 

โดยตัวแปรดานสุขภาพจิตที่ทำการศึกษา คือ การคิดมากวิตกกังวล รูสึกหงุดหงิดรำคาญใจ หมดหวังในชีวิต ชีวิตไมมีคุณคา ไม
มีความสุขและเศราหมอง พบวาเมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูรวมกับครอบครัว กับผูสูงอายุที่อาศัย
อยูเพียงลำพัง สุขภาพจิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูลาพังดอยกวาอยางชัดเจน น่ันหมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว เปนปจจัยสนับสนุนใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี (ศุภเจตน จันทรสาสน, 2556) 
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จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไมพบวามีการศึกษาแบบกึ่งทดลองโดยตรงถึง โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก
ภูมิปญญาทองถ่ินใน มีการศึกษาถึงโปรแกรมที่มีตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุเพียงบางองคประกอบของสุขภาพจิตเทาน้ัน ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุตามหลักภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ครอบคลุมทุกองคประกอบของ
สุขภาพจิต เพ่ือเปนการสงเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีใหกับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ อันจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูสูงอายุตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก

ภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2) เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต
ตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

3. สมมติฐานการวิจัย
1) คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตสูงกวากอนการ

ใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต 

2) หลังการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมควบคุม 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi – experimental design) ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามในการประเมินปญหาสุขภาพจิต ในผูสูงอายุจำนวน 60 ราย เพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเกี่ยวกับสุขภาพจิตใน
ผูสูงอายุ หลังจากน้ันทำการแบงผูสูงอายุออกเปนสองกลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคลุม เพ่ือวัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (the pre-posttest control group design) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาโปรมแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก
ภูมิปญญาทองถ่ินผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุมทดลอง O1 Xi O2 

กลุมควบคุม O3 O4 

โดย O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 
 O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง 
 O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการควบคุม 

 O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการควบคุม 

Xi   หมายถึง โปรมแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยแบงเปน 

X1 หมายถึง สัปดาหที่ 1 กิจกรรมท่ี 1 เปนการดำเนินกิจกรรมโดยผูวิจัย เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจ
ในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น และ เพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ เชน รูสึกพึงพอใจ รูสึกสงบ โดยกิจกรรมเปนการ
ฝกสมาธิเบื้องตน ดวยการฝกลมหายใจดวยเพลง ลมหายใจด่ังดอกไมบาน ของแมชีศันสนีย เสถียรธรรมสถาน และเรียนรู
ทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

X2 หมายถึง สัปดาหที่ 1 กิจกรรมที่ 2 รูจักวัยเราวัยสูงอายุและ ทุกขหรือสุขอยูที่ใจของเรา เปนการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมมีความรู ความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจ
ของผูสูงอายุ และเพ่ือใหความรู ความเขาใจถึงแนวทางการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเองโดยใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพกายและจิต 
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  X3 หมายถึง สัปดาหที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ทักษะการเผชิญปญหาการจัดการกับความเครียดและฝกการผอน
คลายกลาม เน้ือคลายเครียด และมีทักษะในการผอนคลายความเครียดดวยตนเอง โดยเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เผชิญกับปญหาหรือภาวะวิกฤตของชีวิต การจัดการกับความเครียดกิจกรรมฝกการผอนคลายกลามเน้ือคลายเครียด 

  X4 หมายถึง สัปดาหที่ 2 กิจกรรมท่ี 4 เปดเผยตัวตน คนพบความแตกตาง เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรม เขาใจตนเองและผูอื่นและตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนความ
แตกตางทั้งดานครอบครัว สังคม และชุมชน โดยใหผูสูงอายุไดทบทวนลักษณะพฤติกรรม การกระทา ถึงขอดี ขอเสีย ของ
ตนเอง พรอมทั้งเสียงสะทอนจากคนรอบขาง เชน คนในครอบครัว เพ่ือนบาน 

  X5 หมายถึง สัปดาหที่ 3 กิจกรรมที่ 5 ฉันยังเปนคนสำคัญของครอบครัว และ ความดีของเราเปนการ
ดำเนินกิจกรรมโดยผูวิจัย เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมเพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ รวมทั้งตระหนักใน
คุณคาของตนเอง โดยใหผูสูงอายุไดมีการแลกเปลี่ยนกันถึงกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติเปนประจำหรือ ความดี ความสามารถท่ี
ปฏิบัติไดแลว เกิดประโยชนตอครอบครัว หรือ ตอตนเอง หรือตอชุมชนสังคม เปนการสนับสนุนใหคนหาคุณคาของตนเอง 
และกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน โดยใหสมาชิกชวยกันเลือกกิจกรรมที่ตนเองสามารถปฏิบัติได (เชน กวาดศาลาวัด 

เย่ียมผูสูงอายุที่เปนผูปวยติดบานติดเตียง รดนาตนไม) 

  X6 หมายถึง สัปดาหที่ 3 กิจกรรมที่ 6 เปาหมายที่ดีเพ่ือชีวิตที่มีความหมาย เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมเพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ รูสึกวาชีวิตมีความหมายโดยใหสมาชิก
กลุมผูสูงอายุไดทบทวนประสบการณชีวิตที่ผาน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จ หรือไมประสบความสำเร็จตามเปาหมาย วาเหตุ
ปจจัยอะไรบาง และวางแผนชีวิตตอจากน้ีวามีเปาหมายอะไรพรอมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความสำเร็จตามเปาหมาย 

  X7 หมายถึง สัปดาหที่ 4 กิจกรรมที่ 7 การเขาถึงแหลงสนับสนุนในชุมชน เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมทราบถึงแหลงทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งวิธีการติดตอและเขาถึง ลักษณะกิจกรรม 

นายกเทศมนตรี/ผูนำชุมชนพบผูสูงอายุ เปนการใหขอมูลกับผูสูงอายุถึงแหลงทรัพยากรในชุมชนที่สามารถใหการชวยเหลือ
และสนับสนุนแกผูสูงอายุได 

  X8 หมายถึง สัปดาหที่ 4 กิจกรรมที่ 8 อำลา คำสัญญาในเครือขายของเรา เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือสงเสริมการมีเพ่ือนและเครือขายในสังคมของผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรม ลักษณะกิจกรรมใหผูสูงอายุทุกคนเขียน 

หรือบอกเลา ถึงความดีความประทับใจของตนเองท่ีมีตอ เพ่ือนสมาชิกทุกคน กิจกรรมอำลาในกลุมเพ่ือน และกลาวคาสัญญาท่ี
จะเปนเพ่ือนกัน 

 4.1 ประชากร 
 ผูสูงอายุในชมรมผูสงอายุ ท้ังเพศชายและหญิง ที่ไมมีภาวะสมองเสื่อม อาศัยอยูในชุมชน และมีภูมิลำเนาใน ตำบล
ทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถชวยเหลือตนเองไดดี 

 4.2 กลุมตัวอยาง 
 ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ แบบสองกลุม จำนวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจำนวน 30 คน และกลุมควบคุม
จำนวน 30 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองไดดี ไมมีภาวะสมองเสื่อม สามารถสื่อสารกับผูวิจัยได ยินดีและเต็ม
ใจใหความรวมมือในการวิจัย เมื่อประเมินดวย MMSE-T แลวไมพบความผิดปกติ 
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 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

  4.3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย 

  1) แบบสอบถาม ซึ่งใชเปนการทดสอบกอน-หลังระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประกอบไปดวย 

   สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป เปนขอคำถามเก่ียวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

จำนวนบุตร ระดับการศึกษา รายได ความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายได สมาชิกในครอบครัว จำนวนบุคคลที่อาศัย
อยูในบานเดียวกัน โรคประจำตัว 
   สวนที่ 2 แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ เลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก ไดแก มากท่ีสุด มาก นอย 

นอยที่สุด โดยเลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบที่ตรงกับความรูสึกที่สุด โดยแบงเปนขอคำถามดานบวก จำนวน 12 ขอ และขอ
คำถามดานลบ จำนวน 12 ขอ 

  2) คูมือการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ 

- การใหความรูเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ผูสูงอายุ คือ การบรรยายประกอบสื่อแผนพับ และเพลง ลมหายใจด่ังดอกไมบาน ของแมชีศันสนีย เสถียรธรรมสถาน 

   - การสรางทักษะการจัดการความเครียด คือ การบรรยายประกอบเพลงและการสนทนาแบบกลุม 

   - การเห็นคุณคาในตัวเอง คือ การบรรยาย สนทนากลุม กิจกรรมรวมกัน 

   - การไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน คือ การบรรยาย พูดคุยสนทนากลุม 

  4.3.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ และพิจารณาแกไขความตรงเชิงเน้ือหา และความเขาใจของภาษาท่ีใชในขอคำถามแตละ
ขอ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ความสอดคลองของขอคำถามกับตัวแปรท่ีใชในการวิจัย กอนนำไปทดลองหาคา
ตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ไดตรงเชิงเน้ือหาแลวนำไปทดลอง (Try out) กับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน จากน้ันนำผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) เพ่ือปรับปรุง
แบบสอบถามใหมีคุณภาพคาความเที่ยงยอมรับไดต้ังแต 0.8 ข้ึนไป และจากการวิเคราะหแบบสอบถามหาความเที่ยงภาพรวม 

คาความเท่ียงและคาคุณภาพอยูที่ 0.86 ซึ่งเปนคาท่ียอมรับไดสามารถนำไปใชได 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 กอนเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย ติดตอขอความอนุเคราะหกับผูดูแลและผูที่มีสวนเก่ียวของกับชมรม
ผูสูงอายุ โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคและข้ันตอนในการดำเนินการเก็บขอมูล เมื่อไดรับอนุญาตแลวผูวิจัย
จึงเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนวิธีการเก็บขอมูลแกผูเขารวมวิจัย  โดยในข้ันตอน
แรกดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม หลังจากทราบปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุแลวจึง
ดำเนินการรจัดกิจกรรม โดยแบงผูสูงอายุที่เขารวมโครงการออกเปน 2 กลุม แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม และดำเนิน
กิจกรรมกับกลุมทดลองตามคูมือการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ตามกิจกรรม
ตาง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในวิธีการดำเนินการ เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยตามแผนกำหนดการ ผูวิจัยนำ
ขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหทางสถิติ 
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 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากทำกิจกรรมและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำงานตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและนำ ขอมูลมาวิเคราะห
ดวยคอมพิวเตอรเพ่ือทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95% 

1) กาวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน โดยวิเคราะหระดับสุขภาพจิต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และ
สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  

2) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบคาที่วัดไดทั้งสองกลุม สถิติที่ใชในการ
เปรียบเทียบ Paired t-test 

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 60-80 ป กลุมควบคุมและกลุม

ทดลองสวนใหญมีปญหาสุขภาพ โดยสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 53.3 และรอยละ 86.7 ตามลำดับ 

การประเมินความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความคิดเห็นตามแบบ
ประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ การเปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมควบคุม
และกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.47 คะแนนมีการลดลงกวา
กอนการทดลองคือ 22.10 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.33 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึนมากกวา
กอนการทดลองคือ 18.23 คะแนน กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.10 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.168 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7สวน
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย21.47คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.737 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7 กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย 18.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.473 คะแนนอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
56.7 สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

ตารางที่ 1 ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

ความรูเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง
ในผูสูงอาย ุ

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน
(คน) 

รอยละ
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

ระดับสูง 29 96.7 29 96.7 12 40 29 96.7 

ระดับปานกลาง 1 3.3 1 3.3 17 56.7 1 3.3 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 1 3.3 0 0 

X ± S.D. 22.10±1.168 21.47±1.737 18.23±2.473 22.33±2.187 

Min., Max. 18,24 18,24 11,23 15,24 
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กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.30 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.705 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปน รอยละ 96.7 หลังการทดลองมีคะแนนทักษะการจัดการความเครียด
ในผูสูงอายุ 21.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.097 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ93.3  กลุมทดลอง พบวา 
กอนการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุเฉลี่ย 18.03 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.068 

คะแนนอยูในระดับปานกลางรอยละ56.7 หลังการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.37 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.442 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 

ผลการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความ
คิดเห็นตามแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุ เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.47 คะแนนมีการ
ลดลงกวากอนการทดลองคือ 22.30 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.37 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึน
มากกวากอนการทดลองคือ 18.03 คะแนน 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องทักษะการจัดการความเครียด 

ทักษะการจัดการ
ความเครียด 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน
(คน) 

รอยละ
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

ระดับสูง 29 96.7 28 93.3 12 40 28 93.3 

ระดับปานกลาง 1 3.3 2 6.7 17 56.7 2 6.7 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 1 3.3 0 0.0 

X ± S.D. 22.30±1.705 21.47+2.097 18.03+3.068 22.37+2.442 

Min., Max. 18,24 16,24 12,22 14+24 

กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.737 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 หลังการควบคุมมีคะแนนเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 

21.60 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.253 คะแนน คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7 กลุมทดลอง พบวา กอน
การทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 17.90 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.429 คะแนนอยูใน
ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ43.3 หลังการทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.07 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.664 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 

ผลการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความคิดเห็น
ตามแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุ เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.60 คะแนนมีการลดลงกวากอน
การทดลองคือ 22.47 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.07คะแนนมีการเพ่ิมข้ึนมากกวากอนการ
ทดลองคือ 17.90 คะแนน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องการเห็นคุณคาในตัวเอง 

การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน
(คน) 

รอยละ 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

ระดับสูง 28 93.3 29 96.7 11 36.7 28 93.3 

ระดับปานกลาง 2 6.7 1 3.3 13 43.3 2 6.7 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X ± S.D. 22.47+1.737 21.60+2.253 17.90+2.429 22.07+2.664 

Min., Max. 18,24 18,24 13,22 14,24 

กลุมควบคุม พบวา กอนการควบคุม มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.47 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.737คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ100 หลังการทดลองมีคะแนนการสนับสนุนจาก
สังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 21.10 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.187 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 
86.7 กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 19.30 คะแนน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.385 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ56.7 หลังการทดลอง มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคม
และหนวยงานในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.53 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.814 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ96.7 

ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุของกลุมทดลอง เปรียบเทียบคะแนนระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.10 คะแนนมีการ
ลดลงกวากอนการทดลองคือ 22.47 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.53 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึน
มากกวากอนการทดลองคือ 19.30 คะแนน 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องการไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน 

การไดรับการ
สนับสนุนจาก
สังคมและ
หนวยงาน 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน
(คน) 

รอยละ 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

ระดับสูง 30 100 26 86.7 17 56.7 29 96.7 

ระดับปานกลาง 0 0.0 4 13.3 13 43.3 1 3.3 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X ± S.D. 22.47+1.737 21.10+2.187 19.30+3.385 22.53+1.814 

Min., Max. 19,24 15,24 13,24 17,24 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุกอนการทดลองและ
หลังทดลอง พบวา หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเรื่องความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด 

การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุสูงมากข้ึนภายหลังการไดรับ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคามากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐาน หลังการทดลองกลุมทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุสูงกวากอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ซึ่ งผลจากการ เปลี่ ยน 

แปลงทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสรางความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตในผูสูงอายุ ผูวิจัย
จัดทำข้ึนเพ่ือดำเนินการใหความรูและกิจกรรมที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนมาจำนวนท้ังหมด 4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1-2 ชั่วโมง โดยสอน
ในสัปดาหที่ 1, 2, 3 ,4 และมีกิจกรรมการแกไขปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ โดยวัดผลจากแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย กอนไดรับโปรแกรมสัปดาหที่ 1 และหลังไดรับโปรแกรมสัปดาหที่ 4 ทำให
กลุมตัวอยางมีความรูสูงข้ึนเปนไปตามทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมและการ ดูแลสุขภาพสามารถทำนายภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุไทย (พิมพิสุทธ์ิ บัวแกว และรติพร ถึงฝง, 2559) สอดคลองกับการวิจัยแรงสนับสนุนทางสังคม  พัฒนากิจครอบครัว
ระยะวัยชรา  มีความสัมพันธ ทางบวก กับความสุขในชีวิต (จิตนภา ฉิมจินดา, 2555) 

 จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็น
คุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุกอนการทดลองและหลังทดลอง พบวา หลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเรื่องความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเอง
และการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับผูสูงอายุสูงมากข้ึนภายหลังการเขารับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคา
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน คือ หลังการทดลองกลุมทดลองที่ผลตาง
ของคาคาเฉลี่ยสุขภาพจิตของผูสูงอายุกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของ กลุม
ทดลอง สูงกวา กลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมการสงเสริมสขุภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผสููงอายุซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ี
เน่ืองมาจากในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุผูวิจัยจัดทำข้ึนเพ่ือ
ดำเนินการใหความรูและกิจกรรมที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนมาจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1-2 ชั่วโมง โดยสอนในสัปดาหที่ 
1, 2, 3, 4, และมีการติดตามผลและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมรวมทั้งหมด 4 สัปดาห โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรม
การใชสื่อการสอนท่ีประยุกตใชทฤษฎี ท่ีผูวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนดาน
อารมณ การสนับสนุนดานการประเมินคา การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานทรัพยากร โดยประยุกตมา
ออกแบบกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง เพ่ือสงเสริมพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุซึ่งประกอบดวยสภาพของจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ 

คุณภาพของจิตใจ และปจจัยสนับสนุน (อภิชัย มงคล และคณะ, 2554) 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุดวยโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ มีผลชวย
ยกระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากกวาการดูแลตามปกติ ทั้งน้ีเพราะการดูแลตามโปรแกรมสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุน้ันเปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองคประกอบทุกดานของสุขภาพจิตผูสูงอายุ คือทำ
ใหมีความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจาก
สังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดีข้ึน ดังจะเห็นไดวาผลตางของคาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตกอนและหลังทดลอง
ของกลุมทดลองสูงกวากวากลุมควบคุม ซึ่งนำไปสูคาเฉลี่ยสุขภาพจิตโดยรวมหลังการทดลองที่สูงกวากลุมควบคุม 
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8. ขอเสนอแนะ
1) การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซึ่งสามารถนำวิธีการพัฒนาโปรแกรมการ

สงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ไปใชในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได 

2) การวิจัยครั้งตอไปอาจนำกิจกรรมแบบอ่ืนหรือการสรางทัศนคติแบบอื่นมาใชรวมในการทำกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรมย่ิงข้ึน 

3) ควรมีการวิจัยในกลุมผูดูแลผูสูงอายุเพ่ือกระตุนใหผูดูแลผูสูงอายุมีความรูในการดูแลผูสูงอายุและกระตุนให
ผูสูงอายุดูแลตนเองอยางถูกวิธี 
9. กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินการวิจัยมิอาจสำเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และผูที่มีสวน
เก่ียวของที่ใหการสนับสนุน และใหความอนุเคราะหในการจัดกิจกรรมและใหขอมูลตางๆ จนโครงการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี 
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