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ความต้องการกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอาย ุเขตลาดพร้าว 

กรงุเทพมหานคร 

Needs salutary activities for the elderly In Latphrao District, Bangkok 

ณฐัชนก  อนิส¹ี 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์1.เพื่อศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 2. 
เพื่อศึกษาปญัหาของผู้สูงอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศึกษาความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
ผูส้งูอายุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูส้งูอายุ 
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จ านวน 379 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล สถิตทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่(X )  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การศกึษาครัง้นี้ผลการศกึษาวจิยั พบว่า 
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุ โดยสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.2 อยู่ในช่วงอายุ 
70-79 ปี จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 สถานภาพสมรส จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 อาชพีคา้ขาย จ านวน 
179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.4  
 2. ผลการวจิยัปญัหาของผูสู้งอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัปญัหาอยู่ในระดบัมากที่สุดมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 นอกจากน้ีผลการศกึษาวจิยั ยงัพบว่า ผูสู้งอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร มรีะดบัปญัหามาก
ทีส่ดุอนัดบัแรก คอื ดา้นร่างกาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 รองลงมา คอืดา้นจติใจและอารมณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 และดา้น
สงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33  
 3. ผลการวจิยัความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยรวมมคีวาม
ต้องการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 นอกจากนี้ผลการศกึษาวจิยั ยงัพบว่า ผูส้งูอายุ เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีระดบัความต้องการมากที่สุด อนัดบัแรก คือ ด้านกิจกรรมการออกก าลงักาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.23  รองลงมา คอื ดา้นกจิกรรมนนัทนาการบ าบดั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และมกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมาก คอื 
ดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ดา้นกจิกรรมทางศาสนา  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 ดา้นกจิกรรมบ าบดัดว้ย
หนงัสอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และดา้นกจิกรรม อาชวีบ าบดั ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : ผูส้งูอายุ, ความตอ้งการ, กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
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 The objectives of the study were: 1. to examine personal information of the elderly in LatPhrao district, 
Bangkok 2. to examine problems of the elderly in LatPhrao district, Bangkok 3. to examine Needs salutary 
activities for the elderly in LatPhrao district, Bangkok. The study was a quantitative research. The sample of 379 
people was selected from the elderly in LatPhrao district, Bangkok. The instruments used in the study was 
questionnaire and The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation 
 The results of the study were as follows 
 1. In term of personal information of the elderly were female 251 people (66.2%), Span of age 70-
79years old182 people (48.0%), status of married 249 people (65.7%), career in merchant 179 people (47.2%), 
income per month 10,001-15,000 baht 176 people (46.4%) 
 2. Problems of the elderly in LatPhrao district, Bangkok for overall in the highest level. First problem of 
the elderly in the highest level was Body side (4.45%). Next below was Mind and Mood side (4.35%). Finally was 
Social side (4.33%) 

3. Needs salutary activities for the elderly in LatPhrao district, Bangkok for overall at ahigh level (4.20%). 
First needs salutary activities in the highest level was physical exercise (4.23%). Next below was recreation 
therapy (4.22%), Needs salutary activities at ahigh level was volunteering (4.20%). Next, religion therapy(4.20%). 
Then, biblio therapy (4.18%). Finally, occupation therapy (4.16%) 
 
Keywords :  The elderly,  Needs, Salutary activities 
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บทน า 

การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งสงัคมทีส่ าคญัทีส่ดุในศตวรรษทีย่ีส่บิเอด็คอืการเพิม่ขึน้ของประชากรสงูอายุ หลาย

ประเทศทัว่โลกก าลงัเผชญิกบัการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของจ านวนผู้สงูอายุซึง่เกดิจากหลายปจัจยั เช่น อตัราการเกดิของ

ประชากรทัว่โลกมแีนวโน้มลดลง ประชากรมอีายุยนืขึน้เนื่องจากการรกัษาพยาบาลมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และประชากรที่

เกดิในยุค Baby Boomers ไดเ้ขา้สู่วยัสงูอายุ โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อย่างเช่น ประเทศฝรัง่เศส สวเีดน ญี่ปุ่น 

สงิคโปร ์ฯลฯ จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดม้กีารคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรทีม่ีอายุ 60 ปีขึน้ไปจะมี

จ านวนเพิม่ขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 3 ต่อปี ซึง่ในปี พ.ศ. 2560 จ านวนผูส้งูอายุทัว่โลกมจี านวนประมาณ 963 ลา้นคน ซึง่คดิ

เป็นรอ้ยละ 13 ของประชากรทัว่โลก โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมจี านวนประชากรสงูอายุมากถงึประมาณ 1.4 พนัลา้น

คนและจะเพิม่ขึน้ถงึ 2 พนัลา้นคนในปี พ.ศ. 2593(ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ,2562)  

 ปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปสงูถงึรอ้ยละ 28.00 ทัง้น้ีในปจัจุบนัสดัส่วนของวยัท างาน

ดงักล่าวยงัสามารถดแูลผูส้งูอายุได ้1 ต่อ 4 คน แต่ในปี พ.ศ. 2574 สดัส่วนการดูแลผู้สงูอายุจะเฉลีย่ที ่1 : 1 การทีจ่ านวน

ผูส้งูอายุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากการใสใ่จดแูลสขุภาพ และการรบัโภชนาการทีด่รีวมถงึทางการแพทยม์กีารพฒันาไป

อย่างรวดเรว็ มคีวามทนัสมยั ส่งผลใหป้ระชากรมอีายุทีย่นืยาวขึน้ เสยีชวีติยากขึน้ แต่การมชีวีติทีย่นืยาวขึน้ก็ไม่สามารถ

เป็นเครื่องชีว้ดัความสขุหรอืคุณภาพชวีติได ้เพราะผูส้งูอายุบางรายกต็อ้งพบเจอกบัอาการเจบ็ปว่ย ถูกละเลยจากสงัคมและ

ลกูหลานไม่มเีงนิไวใ้ชจ้่ายในบัน้ปลายชวีติ (ภุชพงคโ์นไธสง, 2561) 

“ผู้สูงอายุ” หรอื กลุ่มประชากรที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปี เป็นต้นไป ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่มทีัง้ความ

เปราะบาง และความเสีย่ง ตอ้งการกระบวนการพเิศษในการเขา้ถงึการเสรมิสรา้งสุขภาพและสุขภาวะทีด่ใีนขณะทีป่ระเทศ

ไทยก าลงัจะเขา้สู่ “สงัคมสงูอายุอย่างสมบูรณ์” ในอกีไม่กีปี่ขา้งหน้า การจดัสรา้งระบบและนโยบาย เพื่อรองรบัประชากร

กลุ่มนี้จงึมคีวามส าคญัยิง่ เพราะรฐัจ าต้องท าความเขา้ใจสถติโิครงสรา้งประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงลกัษณะ โดยรวมของกลุ่ม

ผูส้งูอายุใหม้ากทีส่ดุ เพื่อการออกแบบระบบทีส่ามารถช่วยเหลอืกลุ่มผูส้งูอายุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ

แต่ละกลุ่ม และสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนสรา้งเสรมิสขุภาพ,2562)  

 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิและพฒันาผู้สูงอายุ โดยก าหนดมาตรการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วยและ

ดูแลตนเองเบือ้งต้น (แผนผูสู้งอายุแห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2 ,2561)โดยการจดักจิกรรม

สง่เสรมิสขุภาพในรปูแบบทีห่ลากหลายแหละเหมาะกบัผูส้งูอายุ ซึง่การส่งเสรมิสุขภาพของผูส้งูอายุมสีุขภาพทีด่ขี ึน้กย็งัไม่

บรรลุเป้าหมายอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการออกก าลงักายไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินชวีติของผูส้งูอายุ จงึไม่เกดิ

ความต่อเนื่องและไม่สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภาพได้อย่างแท้จริงดงันัน้การพฒันารูปแบบกจิกรรมการ

ส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุที่เหมาะสมสอดคล้องกบัการด าเนินชวีติของผู้สูงอายุ จงึสามารถตอบสนองการส่งเสริม

สมรรถภาพของผูส้งูอายุของแต่ละวถิชีวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้(ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ (สทส.), ม.ป.ป.) 
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 ในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพืน้ทีแ่ขวงจรเขบ้วัเฉพาะ

สว่นทีอ่ยู่ฟากเหนือคลองโคกครามและคลองตาเร่งไปเป็นพืน้ทีข่องเขตบางเขน และแบ่งพืน้ทีบ่างส่วนของแขวงลาดพรา้ว

ไปจดัตัง้เป็นเขตวงัทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ทีต่้องการจดัขนาดพืน้ที่และจ านวนประชากรของแต่ละ

เขตใหม้คีวามเหมาะสมใกลเ้คยีงกนั เพื่อประโยชน์แก่การปกครองและในวนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย

ไดโ้อนพืน้ทีบ่างสว่นของเขตวงัทองหลางมาเป็นสว่นหนึ่งของแขวงลาดพรา้ว ปจัจุบนัเขตลาดพรา้วมพีืน้ที ่ทัง้หมด 21.500 

ตร.กม. (8.301 ตร.ไมล์) โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คอื แขวงลาดพร้าว และแขวงจระเข้บวั (วิกพิเีดีย 

สารานุกรมเสร,ี2563) ซึง่เขตลาดพรา้วเป็นเขตทีม่ปีระชากรหนาแน่น มปีระชากรทัง้เพศหญงิและเพศชาย จ านวน 118,574 

คน(ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง,2563)โดยจ านวนประชากรแยกรายอายุ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร ทัง้หมดจ านวน 91,456 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน  41,715 คน  เพศหญงิ จ านวน49,741 คน โดยจาก

จ านวนประชากรของแขวงลาดพร้าว มีจ านวนผู้สูงอายุ ทัง้หมด จ านวน 19,097 คน ในส่วนของ แขวงจรเข้บัว เขต

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานครมจี านวนประชากรทัง้หมด 27,118 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน12,173 คน เพศหญงิ จ านวน 

14,945 คน โดยจากจ านวนประชากรของแขวงจรเขบ้วั มจี านวนผูส้งูอายุ ทัง้หมด จ านวน 6,238 คน ดงันัน้ ผูส้งูอายุของ

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร มทีัง้หมด จ านวน 25,335 คน (สถติปิระชากรและบา้น – จ านวนประชากรแยกรายอายุ, 

ธนัวาคม 2562) 

 จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และปญัหาของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเสื่อมถอยของ

ร่างกายประกอบกบัโรคต่างๆ ทีพ่บตามวยั ซึง่เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหผู้ส้งูอายุสว่นใหญ่ เกดิความทอ้แท ้เบื่อหน่าย และไม่

มคีวามสขุในการด าเนินชวีติ ดงันัน้กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่สขุภาพของผูส้งูอายุ ทีถู่กต้องและเหมาะสมตามวยัสามารถ

ท าไดด้ว้ยตนเองนัน้ ถอืเป็นตวัเลอืกหนึ่งในการมสีขุภาพทีด่ ีเนื่องดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งต้น ประกอบกบัเขตลาดพรา้ว มี

ผู้สูงอายุจ านวนมากในทุกๆปี ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการศกึษาเรื่องความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่

ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการน าความต้องการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ทีไ่ดร้บัไปสรา้ง

เสรมิสขุภาพใหก้บัผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาปญัหาของผูส้งูอาย ุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

โดยมขีอบเขตการวจิยั ดงันี้ 
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ขอบเขตด้านประชากร 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึ ความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ ทีม่อีายุ ตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป ทัง้
เพศชายและเพศหญงิใน เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เพื่อศกึษา ความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้วกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปจัจยั
ต่างๆ โดยการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ยตวัแปร ดงัต่อไปนี้ 
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้งูอายุ 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปญัหาของผูส้งูอายุ และความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ีวิจยั  
 การวจิยัเรื่อง ความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายใุนพืน้ที ่เขตลาดพรา้วกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านเครือ่งมอืในการวิจยั 
 ใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูวจิยั คอืแบบสอบถาม เกีย่วกบัความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอาย ุใน
พืน้ที ่เขตลาดพรา้วกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร เพื่อเป็นฐานขอ้มลูผูส้งูอายุ 

 2. ทราบถงึปญัหาของผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ส้งูอายุสามารถดแูลสขุภาพร่างกาย และ

น ากจิกรรมทีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัใหม้คีวามเหมาะสม กบัปญัหาของผูส้งูอายแุต่ละวยั ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 3. ทราบถงึความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เพือ่สามารถน าความตอ้งการกจิกรรมทีไ่ดร้บัไป

พฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อสขุภาพของผูส้งูอายยุิง่ขึน้ เมื่อผูส้งูอายุไดท้ ากจิกรรมทีเ่หมาะสม ตรงตามความตอ้งการ ซึง่มี

สว่นช่วยในการพฒันาสขุภาพของผูส้งูอายุ ท าใหผู้ส้งูอายุรูส้กึมคีุณค่า และมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ 
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กรอบแนวความคิด 
 จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ รวมไปถงึเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูที่
ไดม้าก าหนดกรอบแนวคดิในงานวจิยั เรื่อง ความตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจ ัยท าการออกแบบมีขัน้ตอนโดยเริ่มแรกได้มีการทบทวน
วรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ผูส้งูอายุ ทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไปทีอ่ยู่ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 25,335 คน(สถติิประชากรและบ้าน – จ านวนประชากรแยกรายอายุ, ธนัวาคม 2562) ผู้วจิยัไดท้ าการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย( Sample Random Sampling) จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของผูส้งูอายุ ในเขตลาดพรา้ว โดยใช้
สตูรของเครซีแ่ละมอรแ์กน พบว่าจ านวนของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดส้ าหรบัการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ คอื 379 กลุ่มตวัอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุ

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 อาชพี 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

ความต้องการกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผูสู้งอายุเขตลาดพรา้ว 

กรงุเทพมหานคร 
1. ดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดั  
2. ดา้นกจิกรรมนนัทนาการบ าบดั  
3. ดา้นกจิกรรมบ าบดัดว้ยหนงัสอื  
4. ดา้นกจิกรรมทางศาสนา  
5. ดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร  
6. ดา้นกจิกรรมการออกก าลงักาย  

ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

ปัญหาของผูสู้งอายุ 
 1.ดา้นร่างกาย 
 2.ดา้นจติใจและอารมณ์ 
 3.ดา้นสงัคม 
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เครือ่งมือในการวิจยั 

            เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามทีส่รา้ง
ขึน้ประกอบไปดว้ย 3 สว่น คอื  
           ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะประชากร ได้แก่ 
ขอ้มลู เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด  5 ขอ้ 
          ส่วนที ่2 ปญัหาของผูส้งูอายุโดยแบ่งออกเป็น ดา้นร่างกาย ด้านจติใจและอารมณ์ ดา้นสงัคม มจี านวนขอ้ค าถาม
ทัง้หมด 11 ขอ้ 
          ส่วนที่ 3 ความต้องการกจิกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร มจี านวนขอ้ค าถาม
ทัง้หมด 23 ขอ้ 

สถิติและการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลนัน้  ผู้ศกึษาน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยขอ้มูลที่ได้จาก
แบบสอบถามน ามาวเิคราะหด์งันี้ 

1. ใชค้่ารอ้ยละใชค้่ารอ้ยละ(Percentage) และความถี ่(Frequency) ในวเิคราะหต์วัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิกลุ่มซึง่ 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุ ทีป่ระกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชพี และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน  

2. ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวเิคราะหต์วัแปรทีม่รีะดบัการวดั
เชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ปญัหาของผู้สูงอายุ และความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั 
 1.สรุปผลวิเคราะห์ด้านขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 379 คน สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.2 อยู่ในช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน 182 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 48.0 สถานภาพสมรส จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 อาชพีคา้ขาย จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.4 
 2. การวเิคราะห์ปญัหาของผู้สูงอายุ โดยรวมระดบัปญัหา อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่า 
 ผลการวจิยัดา้นร่างกาย โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นร่างกายในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีาร
ใหร้ะดบัปญัหามากทีส่ดุ อนัดบัแรก คอื กลา้มเน้ือและกระดกูไม่แขง็แรง ท าใหเ้คลื่อนไหวไดช้า้ รองลงมา คอื ผวิหนังเหีย่ว
ย่น สผีวิเปลีย่นมกัเกดิจุดด่าง-ขาว หรอืตกกระ ผมและขนจะเปลีย่นเป็นสขีาว มกัหลุดร่วงง่าย และสมองสัง่การชา้ จ าเรื่อง
ใหม่ไดน้้อยลง คดิชา้ลง  
 ผลการวจิยัดา้นจติใจและอารมณ์ โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นจติใจและอารมณ์ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่ามกีารใหร้ะดบัปญัหามากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มอีาการสบัสนเรื่องวนั เวลา สถานที่และบุคคล รองลงมา คอื 
อาการเครยีด หงุดหงดิง่าย บ่นมากขึน้ และระดบัปญัหามาก คอื วติกกงัวล ห่วงใยลกูหลานมากขึน้  
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 ผลการวจิยัดา้นสงัคม โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นสงัคมในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีารให้
ระดบัปญัหามากทีส่ดุ อนัดบัแรก คอื มอีาการซมึเศรา้ เน่ืองจากลูกหลาน หรอืผูใ้กลช้ดิไม่ใหค้วามสนใจ รองลงมา คอืการ
สื่อสารกบัคนทัว่ไปท าไดล้ าบาก มผีลใหผู้ส้งูอายุต้องอยู่ในบา้น บทบาทและความส าคญัในสงัคมลดลง และมรีะดบัปญัหา
มาก คอื ความรูส้กึว่าตนเองไม่มปีระโยชน์ หมดคุณค่าเป็นภาระให ้
 3.การวเิคราะหค์วามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบั
ความตอ้งการ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 
 ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดัโดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดั อยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีารใหร้ะดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มคีวามต้องการกจิกรรม
เสรมิรายไดว้ยัเกษียณ รองลงมา มคีวามต้องการท าพนิัยกรรม มคีวามต้องการสิง่ประดษิฐส์ าหรบัผูส้งูอายุ “ราวจบัไม่ไผ่” 
และมกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมการฝึกการท าเกษตร และมคีวามต้องการในการเตรยีมใจ
วยัเลีย้งหลานตามล าดบั 
 ผลการวิจัยด้านกิจกรรมนันทนาการบ าบัด โดยรวมมีความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านกิจกรรม
นันทนาการบ าบดั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่ามกีารใหร้ะดบัความต้องการมากที่สุด อนัดบัแรก 
คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมเล่นดนตร ีรองลงมา มคีวามตอ้งการกจิกรรมการท าอาหาร เช่น อาหารลดเคม็เพื่อสุขภาพ และ
มกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมการเต้นเขา้จงัหวะ และมคีวามต้องการกจิกรรมการรอ้งเพลง 
ตามล าดบั 

ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมบ าบดัดว้ยหนังสอื โดยรวมมคีวามต้องการกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านกจิกรรมบ าบดั
ดว้ยหนงัสอื อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมากทีส่ดุ คอื มคีวามตอ้งการอ่าน
หนังสอื เพื่อท าให้ตนเองเขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหาและการรกัษาใหก้ว้างขวางและลกึซึ้ง และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มี
ความต้องการใช้หนังสอืในการบ าบัดสภาพจิตใจ และมีความต้องการอ่านหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกบัโรคที่ตนเองป่วย 
ตามล าดบั 
 ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมทางศาสนา โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมทางศาสนา อยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารใหร้ะดบัความต้องการมากทีสุ่ด คอื มคีวามต้องการไหวพ้ระสวดมนต์
เป็นประจ าทุกวนั และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มคีวามต้องการท าบุญใส่บาตรประจ าวนั และมคีวามต้องการบ าเพญ็
สมาธ ิตามล าดบั  
 ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร อยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารให้ระดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มคี วามต้องการสอน
หนงัสอื หรอืถ่ายทอดความรูท้ีท่่านม ีใหก้บัลกูหลาน รองลงมา คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมจติอาสาในการพฒันาวดั และมี
ระดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการพฒันาสิง่แวดลอ้มในหมู่บา้น และมคีวามตอ้งการกจิกรรมจติอาสาในการพฒันา
หมู่บา้นตามล าดบั 
 ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมการออกก าลงักาย โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมการออก
ก าลงักาย อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารให้ระดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มี
ความตอ้งการกจิกรรมการออกก าลงักายโดยการวิง่หรอืเดนิ รองลงมา มคีวามตอ้งการกจิกรรมการบรหิารกลา้มเนื้อตาและ
การดูแลสุขภาพตา เมื่อต้องใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มคีวามต้องการบรหิารกลา้มเนื้อ
ส่วนต่างๆ เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น และมคีวามต้องการกจิกรรมการออกก าลงักายเพื่อป้องกนัสมองเสื่อม โดยการออก
ก าลงักายแบบ Cognicise ตามล าดบั 
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สรปุและวิจารณ์ผล 
สรปุผลวิเคราะหด้์านข้อมูลส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุ

 1. สรุปผลวเิคราะหด์า้นขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถาม พบว่าผูส้งูอายทุีต่อบแบบสอบถาม

ทัง้หมด 379 คน สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.2 อยูใ่นชว่งอายุ 70-79 ปี จ านวน 182 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 48.0 สถานภาพสมรส จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 อาชพีคา้ขาย จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.4 

สรปุผลวิเคราะหปั์ญหาของผูสู้งอาย ุ

 การวเิคราะหป์ญัหาของผูส้งูอาย ุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัปญัหา อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ 

ผลการวจิยัดา้นร่างกาย โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นร่างกายในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีาร

ใหร้ะดบัปญัหามากทีส่ดุ อนัดบัแรก คอื กลา้มเน้ือและกระดกูไม่แขง็แรง ท าใหเ้คลื่อนไหวไดช้า้ รองลงมา คอื ผวิหนงัเหีย่ว

ย่น สผีวิเปลีย่นมกัเกดิจุดด่าง-ขาว หรอืตกกระ ผมและขนจะเปลีย่นเป็นสขีาว มกัหลุดร่วงง่าย และสมองสัง่การชา้ จ าเรื่อง

ใหม่ไดน้้อยลง คดิชา้ลง  

ผลการวจิยัดา้นจติใจและอารมณ์ โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นจติใจและอารมณ์ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่ามกีารใหร้ะดบัปญัหามากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มอีาการสบัสนเรื่องวนั เวลา สถานที่และบุคคล รองลงมา คอื 

อาการเครยีด หงุดหงดิง่าย บ่นมากขึน้ และระดบัปญัหามาก คอื วติกกงัวล ห่วงใยลกูหลานมากขึน้  

ผลการวจิยัดา้นสงัคม โดยรวมมรีะดบัปญัหาดา้นสงัคมในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีารให้

ระดบัปญัหามากทีส่ดุ อนัดบัแรก คอื มอีาการซมึเศรา้ เน่ืองจากลูกหลาน หรอืผูใ้กลช้ดิไม่ใหค้วามสนใจ รองลงมา คอืการ

สื่อสารกบัคนทัว่ไปท าไดล้ าบาก มผีลใหผู้้สงูอายุต้องอยู่ในบา้น บทบาทและความส าคญัในสงัคมลดลง และมรีะดบัปญัหา

มาก คอื ความรูส้กึว่าตนเองไม่มปีระโยชน์ หมดคุณค่าเป็นภาระให ้

 

สรปุผลวิเคราะหค์วามต้องการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุ เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 

 การวเิคราะห์ความต้องการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบั

ความตอ้งการ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 

ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดัโดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดั อยู่

ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามกีารให้ระดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มคีวามต้องการกจิกรรม

เสรมิรายไดว้ยัเกษียณ รองลงมา มคีวามต้องการท าพนิัยกรรม มคีวามต้องการสิง่ประดษิฐส์ าหรบัผูส้งูอายุ “ราวจบัไม่ไผ่” 

และมกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมการฝึกการท าเกษตร และมคีวามต้องการในการเตรยีมใจ

วยัเลีย้งหลาน ตามล าดบั 
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ผลการวิจัยด้านกิจกรรมนันทนาการบ าบัด โดยรวมมีความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านกิจกรรม

นันทนาการบ าบดั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่ามกีารใหร้ะดบัความต้องการมากที่สุด อนัดบัแรก 

คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมเล่นดนตร ีรองลงมา มคีวามตอ้งการกจิกรรมการท าอาหาร เช่น อาหารลดเคม็เพื่อสุขภาพ และ

มกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมการเต้นเขา้จงัหวะ และมคีวามต้องการกจิกรรมการรอ้งเพลง 

ตามล าดบั 

ผลการวจิยัด้านกจิกรรมบ าบดัด้วยหนังสอื โดยรวมมคีวามต้องการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมบ าบดั

ดว้ยหนงัสอื อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารใหร้ะดบัความตอ้งการมากทีส่ดุ คอื มคีวามตอ้งการอ่าน

หนังสอื เพื่อท าให้ตนเองเขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหาและการรกัษาใหก้ว้างขวางและลกึซึ้ง และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มี

ความต้องการใช้หนังสอืในการบ าบัดสภาพจิตใจ และมีความต้องการอ่านหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกบัโรคที่ตนเองป่วย 

ตามล าดบั 

ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมทางศาสนา โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมทางศาสนา อยู่

ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารใหร้ะดบัความต้องการมากทีสุ่ด คอื มคีวามต้องการไหวพ้ระสวดมนต์

เป็นประจ าทุกวนั และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มคีวามต้องการท าบุญใส่บาตรประจ าวนั และมคีวามต้องการบ าเพญ็

สมาธ ิตามล าดบั 

ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกิจกรรมอาสาสมคัร อยู่

ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารให้ระดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มคีวามต้องการสอน

หนงัสอื หรอืถ่ายทอดความรูท้ีท่่านม ีใหก้บัลกูหลาน รองลงมา คอื มคีวามตอ้งการกจิกรรมจติอาสาในการพฒันาวดั และมี

ระดบัความตอ้งการมาก คอื มคีวามตอ้งการพฒันาสิง่แวดลอ้มในหมู่บา้น และมคีวามตอ้งการกจิกรรมจติอาสาในการพฒันา

หมู่บา้น ตามล าดบั 

ผลการวจิยัดา้นกจิกรรมการออกก าลงักาย โดยรวมมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมการออก

ก าลงักาย อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่า มกีารให้ระดบัความต้องการมากทีสุ่ด อนัดบัแรก คอื มี

ความตอ้งการกจิกรรมการออกก าลงักายโดยการวิง่หรอืเดนิ รองลงมา มคีวามตอ้งการกจิกรรมการบรหิารกลา้มเนื้อตาและ

การดูแลสุขภาพตา เมื่อต้องใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และมรีะดบัความต้องการมาก คอื มคีวามต้องการบรหิารกลา้มเนื้ อ

ส่วนต่างๆ เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น และมคีวามต้องการกจิกรรมการออกก าลงักายเพื่อป้องกนัสมองเสื่อม โดยการออก

ก าลงักายแบบ Cogniciseตามล าดบั 

อภิปรายผล 
ผลการศกึษาความต้องการกจิกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ดา้นกจิกรรมอาชวีบ าบดั ของผูส้งูอายุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า 
โดยสว่นใหญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการกจิกรรมเสรมิรายไดว้ยัเกษียณ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เพื่อนใจ รตัตากร(2540 
น.38) อาชวีบ าบดั(กจิกรรมบ าบดั) เป็นส่วนประกอบของทมีงานทางดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทีเ่ป็นการรกัษาและฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีความพิการทัง้ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยการประยุกต์ดัดแปลงกิจกรรมต่างๆใน
ชวีติประจ าวนัของผุป้่วยใหเ้ป็นสื่อส าหรบัการรกัษาและการบ าบดั เพื่อใหผู้ป้่วยสามารถกลบัมาใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และให้มกีารพึ่งตนเองมากที่สุดที่ความสามารถจะอ านวยให้ เน่ืองจากเป้าหมายส าคญัของงานทางด้านอาชีว
บ าบดั(กจิกรรมบ าบดั) คอืทกัษะการด ารงชพีในชวีติประจ าวนั ซึง่ประกอบไปด้วยความสามารถทางด้านการดูแลตนเอง 
การท างาน การพกัผ่อน แต่ปญัหาของผูส้งูอายุ มไิดม้ขีอบเขตจ ากดัเฉพาะทางดา้นร่างกายเท่านัน้ ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิปญัหา
ทางดา้นร่างกายและจติใจ คอืภาวการณ์ถูกทอดทิง้ ผูส้งูอายุบางคนจะรูส้กึขาดเป้าหมายในการด าเนินชวีติต่อไป ซึง่ภาวะ
เหล่าน้ีหากผูส้งูอายุไม่สามารถปรบัตวัไดแ้ลว้ ย่อมจะเป็นปญัหาต่อทกัษะในการด ารงชวีติประจ าวนัได ้ 

ด้านกจิกรรมนันทนาการบ าบดั ของผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งผู้วจิยัมี
ความคดิเหน็ว่า โดยสว่นใหญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการคอื มคีวามต้องการ
กจิกรรมเล่นดนตร ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริโิชค สริวิรรณภา(2014) ซึง่กล่าวว่า นันทนาการเพื่อการบ าบดั เป็นการ
น ากิจกรรมในแง่ของการบันเทิง และนันทนาการเพื่อสุขภาพมาใช้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลาย
ความเครยีด และไดเ้คลื่อนไหว เช่น การบรหิารกาย กลุ่มสมัพนัธ ์เกมส ์งานฝีมอื ดโูทรทศัน์ ดนตร ีละคร เป็นกจิกรรมการ
แสดงออกที่สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคมหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน การสร้างความรู้สึก การแสดงออก 
นันทนาการประเภทละครเกดิได้หลายวธิกีาร เช่น เกดิจากการแสดงพธิกีารทางศาสนา ความฝนัหรอืจนิตนาการที่ช่วย
สง่เสรมิทางดา้นความสนุกสนานรื่นเรงิใหแ้ก่ผูแ้สดงและผูช้มไดเ้ป็นอย่างด ีและสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ กนกวด ีพึง่โพธิ ์
ทอง (2541:36) กล่าวว่ากจิกรรมนันทนาการ เป็นกจิกรรมทีบุ่คคลไดเ้ลอืกกระท าแลว้ และผลทีเ่ขาไดร้บัแลว้คอืความพงึ
พอใจ ไม่เป็นภยัต่อสงัคม กจิกรรมนนัทนาการแต่ละคนไม่เหมอืนกนั กจิกรรมเดยีวกนัอาจเป็นกจิกรรมนันทนาการส าหรบั
บุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นนนัทนาการส าหรบัอกีบุคคลหนึ่งกไ็ด ้ทัง้นี้แลว้แต่ความพงึพอใจ ความสนใจ ความชอบ และความ
ต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้สิง่อ านวยความสะดวก สถานที่ อุปกรณ์ผู้วางโปรแกรม ผู้น าในนันทนาการ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถิน่นัน้ ซึง่นับว่าเป็นปจัจยัส าคญัอนัเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลตดัสนิใจเลอืกว่ากจิกรรมใดควร
เลอืกเพื่อความสขุ ความพอใจ และสขุภาพพลานามยัของตนเอง 

ด้านกจิกรรมบ าบดัด้วยหนังสอื ของผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งผู้วจิยัมี
ความคดิเหน็ว่า โดยส่วนใหญ่ผู้สงูอายุมคีวามต้องการกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมบ าบดัด้วยหนังสอื คอื อ่าน
หนงัสอื เพื่อท าใหต้นเองเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาและการรกัษาใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สมหมาย 
ตามประวตั(ิม.ป.ป.) ความหมายของการบ าบดัดว้ยหนังสอื (Bibliotherapy )หมายถงึ การบ าบดัดว้ยหนังสอื หรอืบรรณ
บ าบดั เป็นการใชห้นังสอืในการบ าบดัสภาพจติใจของผูป้่วย เพื่อใหห้นังสอืเป็นสื่อในการเสรมิสร้างจนิตนาการ ความคดิ 
ของผูป้่วยทีต่้องทนทุกขท์รมานจากความเจบ็ป่วย การบ าบดัดว้ยหนังสอื เป็นการรกัษาทางจติวทิยาทีน่ าเอาหนังสอืหรอื
เอกสารอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมเขา้มาใชใ้นการรกัษา เป้าหมายของการบ าบดัดว้ยหนงัสอื เพื่อท าใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาที่
ผูป้ว่ยตอ้งการการรกัษาใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยทีห่นังสอืหรอืเอกสารต่าง ๆ อาจใหก้ารศกึษาแก่ผูป้่วยเกีย่วกบั
ความผดิปรกตขิองผูป้ว่ย หรอืเพื่อใหผู้ป้ว่ยเพิม่การยอมรบัเกีย่วกบัการรกัษาทีน่ าเสนอมากขึน้      

ดา้นกจิกรรมทางศาสนา ของผูส้งูอายุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า 
โดยสว่นใหญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมทางศาสนา คอื กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์เป็น
ประจ าทุกวนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ เสาวภา พรสริพิงษ์ (2557: 104) ความเชื่อถอืศรทัธา ( faith) ที่มรี่วมกนัของ
ชาวบา้นเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุของทุนทางสงัคมเพราะถอืว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสงัคมและมบีทบาทส าคญัในการ
สรา้งทุนทางสงัคม ประการทีส่ าคญัคอืศาสนามผีลต่อความยนืยาวของชวีติ มผีลต่อสขุภาพสามารถลดภาวะโรคเรือ้รงัต่างๆ 
ได้ การมีความเลื่อมใสศรทัธาในศาสนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา สามารถน าไปสู่ สุขภาวะที่ดี มี
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ความหวงัในชวีติการมองโลกในแง่ด ีการเหน็คุณค่าและศกัดิศ์รขีองตวัเอง มผีลต่อการลดระดบัความเครยีดและสามารถลด
ภาวะซมึเศรา้ของผูส้งูอายุไดด้ว้ย 

ดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร ของผูส้งูอายุเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า 
โดยสว่นใหญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมอาสาสมคัร คอืมคีวามตอ้งการสอนหนงัสอื หรอื
ถ่ายทอดความรูท้ีท่่านม ีใหก้บัลกูหลาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ ปิยากร หวงัมหาพร (ม.ป.ป.) อธบิายว่า อาสาสมคัร 
หมายถึง บุคคลที่สมคัรใจท างาน เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน อาสาสมคัรก่อให้เกดิการกระจาย
เศรษฐกจิไปสูส่งัคม และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เครอืขา่ยจติอาสา(2016) อธบิายว่า “อาสาสมคัร”เป็นงานทีเ่กดิจากผูท้ีม่ ี
จติอาสา ซึง่มคีวามหมายอย่างมาก กบัสงัคมส่วนรวม เป็นผู้ทีเ่อื้อเฟ้ือ เสยีสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
หรอื สงัคมใหเ้กดิ ประโยชน์และความสขุมากขึน้ การเป็น “อาสาสมคัร”ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ กแ็ลว้แต่ทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์
ในทางบวก ลว้นแต่เป็นสิง่ทีเ่ราควรท าทัง้สิน้ คนทีจ่ะเป็นอาสาสมคัรไดน้ัน้ ไม่ไดจ้ ากดัที ่วยั การศกึษา เพศ อาชพี ฐานะ 
หรอื ขอ้จ ากดั ใดๆ ทัง้สิน้ หากแต่ตอ้งมจีติใจ เป็น “จติอาสา” ทีอ่ยากจะช่วยเหลอืผูอ้ื่น หรอืสงัคม เท่านัน้ 

ด้านกจิกรรมการออกก าลงักาย ของผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งผู้วจิยัมี
ความคดิเหน็ว่า โดยสว่นใหญ่ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ดา้นกจิกรรมการออกก าลงักาย คอื มคีวาม
ตอ้งการกจิกรรมการออกก าลงักายโดยการวิง่หรอืเดนิ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ รศ.พญ.วไิล คุปตน์ิรตัศิยักุล (ม.ป.ป.) กล่าว
ว่า การออกก าลงักายเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แรงของระบบต่างๆในร่างกายนัน้  เป็นการออกก าลงัทีเ่กดิจากการท างาน
ของกล้ามเนื้อมดัใหญ่ๆ หลายกลุ่มในร่างกาย  อวยัวะหลายระบบต้องท างานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ และสอดคล้องกบั
แนวคดิของธดิารตัน์ คณึงเพียร และคณะ (2553 น.17) การออกก าลงักายช่วยให้อายุยนืยาวและชะลอความเสื่อมของ
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวยัสงูอายุดว้ยแลว้ การออกก าลงักายจะช่วยชะลอความเสื่อมของอวยัวะต่างๆ และช่วยใน
การทรงตวัท าใหเ้ดนิเหนิคล่องแคล่ว ไม่หกลม้ ท าใหก้ระดกูแขง็แรงไม่หกัง่าย ระบบไหลเวยีนของเลอืด ปอด หวัใจ ท างาน
ดขีึน้ ซึง่ป้องกนัโรคหวัใจ ความดนัเลอืดสงู เบาหวาน ขอ้เสือ่ม ท าใหไ้ม่เป็นลมหน้ามดืง่าย สงัเกตไดว้่าคนทีอ่อกก าลงักาย
สม ่าเสมอจะกระฉบักระเฉงเป็นหนุ่มสาวกว่าวยั  

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เช่น ปจัจยัด้าน
ความสามารถของผูส้งูอายุ ปจัจยัดา้นสขุภาพ หรอืปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วม เป็นตน้ 
 2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะของผู้สูงอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ดงันัน้เพื่อให้ได้
ผลการวจิยัทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ อาทิเช่น ผูส้งูอายุ
ในเขตอื่นๆใน กรุงเทพมหานคร หรอืผู้สงูอายุในจงัหวดัอื่นๆ ที่มคีวามต้องการกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อศกึษาความ
แตกต่างทางสงัคม ค่านิยม ความคดิ ของประชากรทีท่ าการศกึษา 
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กิตติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อสิระฉบบันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างสงูและความอนุเคราะหจ์ากผู้

ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็นและการก าลงัใจ ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบบัน้ีเสร็จ

สมบรูณ์ 

 ผูว้จิยัตอ้งขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ รศ.สุจติรา จนัทนา ทีไ่ด้สละเวลาในการให้

ค าปรกึษา ค าแนะน า พรอ้มทัง้ใหข้อ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ดว้ยความจรงิใจตลอดมาผู้วจิยัรู้สกึประทบัใจ

และซาบซึ้งในความเมตตาและความกรุณาอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว ้          

ณ โอกาสนี้ ตลาดจนผูใ้หค้วามสนบัสนุน ผูใ้หค้วามช่วยเหลอื และผูท้ีค่อยใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั 

 อนึ่ง ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลการค้นคว้าอสิระ เรื่องความต้องการกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายุ เขต

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ ในการน าไปปฏบิตัหิรอืน าไปพฒันา

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อสง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ ใหแ้ขง็แรงต่อไป 

 

          ณฐัชนก  อนิส ี
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