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ประกาศคุโนปการ 

 

 งานวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจากผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนของกระบวนการวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเสียสละเวลาใหค้วาม

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตลอดจนใหค้ าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอ านวย ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์            

ดร.อภิวนัท ์โอนสูงเนิน และดร.ประวิทย ์ประมาน ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา พี่นอ้ง ญาติมิตร ตลอดจนผูร่้วมงามทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจ และ

ช่วยเหลือผูว้จิยัดว้ยดีตลอดมา 

 

วชัรินทร์  เสมามอญ 
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วชัรินทร์  เสมามอญ. (2556).การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการ

ส าหรับผูสู้งอายใุนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง. มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากส านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  ปีพุทธศกัราช 2556 

 

    การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ผูสู้งอายจุงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้รับผดิชอบดูแลผูสู้งอายจุ  านวน 27 คน และผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

จ านวน 125 คน ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 72 คนและ ชมรม

ผูสู้งอายอุ  าเภอป่าโมก และอ าเภอวเิศษ     ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  จ  านวน 53 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ไดแ้ก่ โปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุ แบบสอบถามความพึงพอใจการจดั

กิจกรรมนันทนาการผูสู้งอายุจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง  และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้รับผิดชอบผูสู้งอายุ  สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้รับผดิชอบผูสู้งอายุ พบวา่ความคิดเห็น

ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู ้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นผลการด าเนินการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการจดักิจกรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ

ดา้นการด าเนินการ ตามล าดบั 

2. ความพึงพอใจท่ีมี ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู ้สู งอายุจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นโปรแกรมการจดักิจกรรมนันทนาการผูสู้งอายุมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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รองลงมาคือด้านสถานท่ีจดักิจกรรมนันทนาการ ด้านเน้ือหาของหลกัสูตร ด้านบุคลากรในการ

ด าเนินการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุ และดา้นวตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมนนัทนาการ

ส าหรับผูสู้งอายตุามล าดบั 

3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 3.1 รูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและ

จงัหวดัอ่างทอง 

  3.1.1 รูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุควรมีหน่วยงานสนบัสนุนอยา่ง

เป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื 

  3.1.2 การจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุท่ีจะได้ผลดีมากท่ีสุดคือ มีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับวยัและสภาพร่างกายของผูสู้งอายุรวมทั้งสอดคล้องกบับริบทของพื้นท่ีและความ

ตอ้งการของผูสู้งอายุ หรืออาจเป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีช่วยสร้างรายไดห้รือสร้างอาชีพเสริมไป

ดว้ยจะยิง่ดีมาก 

  3.1.3 ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้มาในช่วงของกิจกรรม

นนัทนาการวรรณกรรม (กิจกรรมการพูดคุย) เน่ืองจากผูสู้งอายุตอ้งการก าลงัใจ ตอ้งการความรู้

โดยเฉพาะในเร่ืองการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

 3.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผูสู้งอายุท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการ

ผูสู้งอายใุนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

  3.2.1 ผูสู้งอายตุอ้งการความย ัง่ยนืในการจดักิจกรรม  

  3.2.2 ตอ้งการการจดักิจกรรมตามความตอ้งการและเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย  

  3.2.3 ตอ้งการให้ขยายชมรมผูสู้งอายุให้มีครบทุกต าบลเพื่อความสะดวกในการเขา้

ร่วมกิจกรรม 
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Watcharin Semamon. (2014). Study format recreational elderly Ayutthaya and Angthong. 

Ayutthaya Rajabhat University. The research was funded by the National Research 

Council in the year 2014. 

 

This research aims to develop a form of recreation for the elderly, Angthong, and 

Ayutthaya. The sample was divided into two parts: those who were involved. Those responsible 

for care of the elderly, 27 and elderly aged 60 years and over 125 people are members Elderly. 

Obtained by sampling (Purposive Sampling) in Sena district, Ayutthaya and Bang. 72 Ayutthaya 

and Bang Pa Mok elderly. And this district Angthong 53 we’re used in this research is divided 

into two parts: the tools used in the trial and the tools used to collect data, including recreation 

programs for seniors. Satisfaction organized recreational activities for the elderly, Angthong, and 

Ayutthaya. Questionnaire and participating in the development of a form of recreation for the 

elderly in Ayutthaya and Angthong of those involved and those responsible for the elderly. The 

statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. 

The result were as follows. 

1. The opinions of those involved. Those responsible for elderly Found that the reviews 

on participation in development activities, elderly formats in Ayutthaya and Ang Thong in overall 

level. Considering it was found that. The results of the process are the most average. Followed by 

the event. Environmental and the implementation of the order.  

2.  Satisfied with the format of the activities of the elderly, Angthong, and Ayutthaya. 

Seniors with overall satisfaction level. Considering it was found that. The program of activities 

for the elderly have the highest average. Followed by the banquet activities. The course content 

Personnel to conduct recreational activities for the elderly. And the purpose of recreation for the 

elderly, respectively.  
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 3. more feedback  

 3.1 Suggestions on the part of stakeholders. Responsible for the Elderly formats 

recreation for the elderly, Angthong, and Ayutthaya.  

  3.1.1 Patterns of recreational activities for the elderly should be a Government-

backed entities and sustainability.  

  3.1.2 The recreational activities for the elderly to be most effective. Activities 

appropriate to their age and physical condition of the elderly as well in line with the context of the 

area and the needs of the elderly. Or may be looking to help make money or build a career with 

great good will.  

  3.1.3 Should be more in the supply of personnel with knowledge of a range of 

literary activities. (Do the talking) because seniors need. Knowledge, especially in regard to 

physical and mental health care.  

 3.2 Suggestions on the part of the elderly towards a form of recreation for the elderly 

in Ayutthaya and Ang Thong.  

  3.2.1 Elderly Need sustainability activities.  

  3.2.2 The need for activities appropriate to the needs and physical condition.  

  3.2.3 Expand the Elderly in every district to facilitate participation.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 ด้วยปัจจุบันโครงสร้างของประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

ก าลังประสบปัญหาจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ

เร็วที่สุดในโลกหรือที่ประเทศจีนก็กาลังประสบปัญหาเช่นกันโดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งช่วงอายุคนเท่านั้นส าหรับประเทศไทยก็คงหนี

ไม่พ้นปัญหานี้ซึ่งขณะนี้สังคมไทยก าลังถึงจุดเปลี่ยนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าว

เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) อย่างเต็มตัวแล้วทั้งนี้การที่ประเทศใดจะถูกจัดให้อยู่ใน 

“สังคมผู้สูงอายุ” ประเทศนั้นจะต้องมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ  10 ของประชากรทั้งหมด

ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก “ผู้สูงอายุ” หรือ

บุคคลที่มีอายุตั้งแต ่60 ปีขึ้นไปมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ (จิราวัฒน์ จาคุพันธ์. 2551) 
 จากการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุในประเทศไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต พบว่า จ านวน

ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2503 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 44.8 ล้านคน 

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวนร้อยละ 5.5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุคิด

เป็นร้อยละ10 จากประชากรทั้งหมด 6 ล้านและในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีจ านวน

ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ16.1ท าให้อัตราส่วนการเป็นภาระของผู้สูงอายุมีแนวโน้ม

สูงขึ้นจาก 13.6 เป็น 14.7 ต่อประชากร 100 คน ในปี 2543 และ 2546 (คณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ. 2547 : 3) ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง

ด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษา ด้านความมั่นคงของรายได้และการท างาน ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ ท าให้เกิดความเครียด  

3 ลักษณะ คือ ความเครียดทางด้านร่างกาย  เครียดทางด้านจิตใจ และความเครียดทางด้านสังคม 
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ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นต้องท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีชีวิตที่ดี  

(สุวิมล ตั้งสัจพจน์. 2549 : 5) โดยค านึงถึงมุมมองทั้งทางสังคม จิตใจ ร่างกาย และวัตถุ 
 ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า กลุ่มประชากรวัยนี้มีมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้นทั้งสองเพศโดยประชากรเพศชายเท่ากับ 69 ปี และอายุค่าเฉลี่ยเพศหญิง เท่ากับ 76 ปี    

ซึ่งสูงกว่าอายุขัยเฉลี่ยของประเทศทั้งเพศชาย และหญิง (เพศชาย 69.9 ปีและเพศหญิง 76.6  ปี) และ

ในจังหวัดอ่างทองประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 15.11 ของประชากรทั้งหมด 

(รายงานประจ าปี 2550 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง : 18) ซึ่งถือว่าทั้งสองจังหวัดมีจ านวน

ผู้สูงอายุเพิ่มเป็นจ านวนมากและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะ

สังสรรค์กัน ไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สูงอายุไม่สนใจดูแลเอาใจใส่ สุขภาพตนเอง

และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และชุมชนแต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มี

ปัญหาสุขภาพอนามัย นอกจากนี้เด็กรุ่นใหม่มักมองไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ท าให้วัฒนธรรม  

การให้ความเคารพผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสในชุมชนที่เคยมีมาแต่อดีตเสื่อมถอยลงเร่ือยๆ ในปัจจุบัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองได้มีแผนการส่งเสริมให้ทุกอ าเภอ และทุกต าบลมี

ชมรมผู้สูงอายุ  แต่มีเพียงไม่กี่ต าบลที่มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และ

ต่อเน่ืองดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ควรจะจัดบริการเพื่อรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้น

ในอนาคต 
 จากบทบาทของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุยังสามารถมีส่วนร่วมสร้าง

ประโยชนใ์นระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะในระดับครอบครัว ผู้สูงอายุมีบทบาท

มากในครอบครัวขยายในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีสู่บุตรหลาน ส่วนในชุมชนนั้น

ผู้สูงอายุสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจน และ

การป้องกันสิทธิมนุษยชน ผู้สูงอายุจึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ในการวางแผนส าหรับ

ผู้สูงอายุในอนาคตจึงต้องค านึงถึงคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ การด าเนินนโยบาย

เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะต้องเน้นประเด็นการพัฒนาด้านกฎหมายและคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนโยบายการเกษียณอายุและนโยบายสุขภาพอนามัยส าหรับผู้สูงอายุใน

ระดับประเทศรัฐควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินนโยบายสุขภาพอนามัยส าหรับผู้สูงอายุด้วย 
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นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรมีองค์กรหรือสมาคมในระดับประเทศเพื่อร่วมมือกับองค์กรหรือสมาคมใน

ระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้บริการต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ (อุทัยวรรณ นพรัตน์. 2553 : 38) 
 นันทนาการเป็นกิจกรรมและเป็นวิธีการที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ (สุวิมล  ตั้งสัจพจน์. 

2547 : 11) นันทนาการเป็นกระบวนการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือ

สังคม สามารถท าให้บุคคลและชุมชนเกิดความเพลิดเพลินและให้โอกาสในการใช้เวลาว่าง ส าหรับ

ทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นฐานและทุกชนชั้นทางสังคมการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม

เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะ

นันทนาการเป็นกระบวนการใช้กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหว

ก็จะท าให้ร่างกายแข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมและจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้วยความ

สมัครใจกิจกรรมที่จัดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินท าให้ลืมความกังวลใจเมื่อผู้สูงอายุมีความสุขได้

ผ่อนคลายความเครียดช่วยสร้างอารมณ์สุขจะส่งผลให้สุขภาพจิตดี(กมล สุวรรณศรี. ม.ป.ป. : 33-34) 

และการที่สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ร่วมท ากิจกรรมกับเพื่อนจะส่งเสริมให้สามารถปรับตัวเข้ากับ            

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ดี (พีระพงศ์ บุญศิริ. 2542 : 35-37) เช่นเดียวกับ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 

(2545 : 184) ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนยังมีความสามารถมี

ความส าคัญมีคุณค่าต่อสังคม และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอจะท าให้เกิดความพอใจใน

ชีวิตตนเองสูงขึ้นแต่จากการสรุปผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้าน

สังคมและนันทนาการ พบว่าด้านกิจกรรมนันทนาการ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท ากิจกรรมนันทนาการ

อยู่บ้าง แต่ไม่ทราบว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นความจ าเป็นว่าผู้ที่อยู่ในวัย

สูงอายุควรท ากิจกรรมเพื่อพักผ่อนในยามว่างบ้าง  กิจกรรมนันทนาการที่ผู้สูงอายุชื่นชอบคือ       

การพบปะพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ เพื่อน รองลงมาคือ ดูโทรทัศน์ ศึกษาปฏิบัติธรรม และปลูก

ต้นไม้ ปัญหาที่พบในการท ากิจกรรมนันทนาการคือไม่มีเวลา สุขภาพไม่อ านวย ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มี

ทุนทรัพย์  ประเภทความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ ข้อควรระวังเกี่ยวกับ

สุขภาพในการท ากิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

ต้องการให้บุตรหลานหรือคนในครอบครัวพาไปร่วมกิจกรรมนันทนาการบ้าง หาหนังสือที่

เกี่ยวข้องมาให้บ้าง ต้องการให้ชุมชนจัดสถานที่ส าหรับกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ต้องการให้มี
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การจัดกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ าเสมอในชุมชน ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้

เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ (สุมาลี สังข์ศรี. 2543 : 1) 
 จากการศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในปี 2555 พบว่าผู้สูงอายุใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองมีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการอยู่ใน

ระดับมาก โดยเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม เช่น กิจกรรม

พูดคุย โต้วาที อ่านหนังสือมากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมเกมและกีฬาที่มีความเหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ  และกิจกรรมนันทนาการเต้นร า เช่น ลีลาศ เต้นร า รวมทั้งผลการวิจัยที่ศึกษารูปแบบการ

จัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและได้รูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุขึ้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองผู้วิจัย

ได้น ารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุและผลการวิจัยจากปีที่ 1 ไปท าการศึกษาวิจัย

ต่อเนื่องในปีที่ 2 เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอ่างทอง เน่ืองจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นบุคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ 

สมควรที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชากรกลุ่มนี้ เพื่อก่อให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

ในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อ่างทอง 
 

1.3 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน

ผู้สูงอายุใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการและให้การส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพต่อไป 



5 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 72 คนและ 

ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอป่าโมก และอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจ านวน 53 คน ซึ่งได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกอ าเภอที่เป็นเป้าหมาย เพื่อท าการวิจัยเลือกตัวอย่างที่มีข้อมูล มีสถานที่ให้บริการ 

ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ เป็นกลุ่ม

ที่ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ เช่น ผู้น าชุมชน อสม. 

ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 27 คน และกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

นันทนาการจ านวน  125  คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษำ 
 ตัวแปรต้น  คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทอง 
 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุที่มีต่อ รูปแบบ  

การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองและความพึง

พอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาคร้ังนี้ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กันยายน 2556 

 พื้นที่ในกำรวิจัย 
 พื้นที่ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง โดยผู้วิจัยศึกษาวิจัยเฉพาะพื้นที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอป่าโมก และอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยมีเกณฑ์ในการเลือก

คือ มีรูปแบบการจัดการกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ผู้สูงอำยุ หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นวัยที่พ้นจากการท างาน มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ความเสื่อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรม

ในการประกอบอาชีพลดลงซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
 กิจกรรมนันทนำกำร หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดย

อาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทาง

กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล โดยประเภทของกิจกรรมนันทนาการพิจารณาจาก

ความเหมาะสมได้ 10ประเภท(ตามบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง) 
 1. กิจกรรมศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ หรืองาน

ด้านศิลปะต่างๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือ งานด้านศิลปะต่างๆที่ท าขึ้นด้วยมือในเวลาว่างและไม่ได้ท าเป็น

อาชีพหรือหวังผลก าไรใดๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ความสามารถในการใช้มือสร้างงานฝีมือ

ให้แก่ชุมชน 
 2. กิจกรรมเกมและกีฬา (Games and Sports) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กัน

ระหว่างทักษะการเคลื่อนไหว สติปัญญา ความอดทน และพละก าลังของร่างกายในการประกอบ

กิจกรรมซึ่งบางกิจกรรมจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบอล ใช้ไม้ตีและแร็กเกต ถุงมือ ฯลฯ โดย

มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
 3. กิจกรรมนันทนาการการเต้นร า (Dances) หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวที่

ใช้จังหวะดนตรี เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน เช่น ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 4. กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก (Hobby) หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยในการบ าบัดทางกายและ

จิตใจ ส่งเสริมโอกาสให้บุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจ สมัครใจ และกระท าด้วยความเต็มใจ

ในช่วงเวลาอิสระ เวลาว่าง และเพื่อพัฒนาคุณค่าชีวิตของบุคคลและสังคมเช่น สะสมแสตมป์ วาด

ภาพ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
 5. กิจกรรมนันทนาการดนตรีและเพลง (Music and Singing) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึก

ของมวลมนุษยชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี ทั้งในด้าน      

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออกแห่งตน การท้าทาย การแสดงออกความสามารถขั้นสูงสุดที่
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บุคคลพึงกระท าได้ ดนตรีเป็นการระบายอารมณ์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะท างานหรือ

เวลาว่าง 

 6. กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) (Reading, Speaking and Writing) หมายถึง 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การแสดงออกแห่งตนอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด

การพัฒนาจินตนาการ เช่น กิจกรรมการพูดคุย โต้วาที การอ่านหนังสือประเภทต่างๆ ฟังวิทยุ 

กิจกรรมการเขียน ฯลฯ 
 7. กิจกรรมนันทนาการบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมใน

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม การให้และการรับ การร่วมมือของชุมชนอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ

และการพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคม อาสาสมัครเป็นการให้บริการโดยปราศจากสินจ้างรางวัล 

เป็นการเสริมสร้างทักษะและการสร้างคุณภาพชีวิต การให้บริการอาสาสมัครเป็นการพัฒนาชุมชน

และประเทศชาติ โดยอาศัยแรงงาน ความร่วมมือของกลุ่ม หน่วยงานเอกชน ชุมชนและองค์การ

ธุรกิจการค้าที่จะต้องจัดบริการชุมชน 
 8. กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพหมายถึง กิจกรรมนันทนาการประเภท

พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการประเภทนี้เป็นกิจกรรมแบบผสมผสานเช่น 

การออกก าลังกาย โภชนาการ สุขภาพกาย สุขภาพจิต  
 9. กิจกรรมนันทนาการทางสังคม (Social Recreation) หมายถึงกิจกรรมนันทนาการทางสังคม

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความสามัคคีอันดีต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น 

การพบปะสังสรรค์ การสมาคมสโมสร การรับประทานอาหารในโอกาสต่างๆ ฯลฯ 
 10. กิจกรรมนันทนาการพิเศษ (Special Events) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นคร้ังคราว แต่เป็น

กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนทั่วไปปฏิบัติกัน เช่น งานวันปีใหม่ งานวันสงกรานต์ งาน

เทศกาลประจ าท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ 
 รูปแบบของกิจกรรมนันทนำกำร หมายถึงแบบ หรือ เค้าโครง ตัวอย่างของการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ซึ่งประกอบไป 
 1. นโยบายของกิจกรรม หมายถึงหลักการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการด าเนินงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ 
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 2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หมายถึง เป้าหมายซึ่งต้องการให้กิจกรรมบรรลุผลสามารถ

ตรวจวัดพฤติกรรมได้ ลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์คือชัดเจน เฉพาะเจาะจงแต่ละวัตถุประสงค์มี

ผลหนึ่งเดียว สามารถวัดและตรวจสอบได้ท าความเข้าใจได้ทันทีก าหนดระยะเวลาที่จะท างานให้

ส าเร็จ มีมาตรฐานที่ยอมรับพฤติกรรม 
 3. การวางโครงการการจัดกิจกรรม หมายถึง การก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการประกอบ

กิจกรรม 
 4. องค์กรที่รับผิดชอบ หมายถึง การก าหนดภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 5. บุคลากรในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมหมายถึง การสรรหา การก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม

ของวิทยากร บุคลากรที่การจัดกิจกรรม 
 6. การด าเนินการจัดกิจกรรมหมายถึง การด าเนินการให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นตามขั้นตอน

ที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความส าเร็จ โดยเป็นการจัดท าโครงการ เนื้อหา หลักสูตร วิธีการ กิจกรรมสื่อ

และเทคโนโลยี ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินผลโครงการ ฯลฯ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. นโยบายของกิจกรรม   

2. วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 

3. การวางโครงการการจดักิจกรรม 

4. องคก์รท่ีรับผดิชอบ 

5. บุคลากรในการด าเนินงานการจดักิจกรรม 

6. การด าเนินการจดักิจกรรม 

ผลของรูปแบบการจดักิจกรรมนันทนาการ

ผูสู้งอายุจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ

จงัหวดัอ่างทอง 

1. ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้อง ผูท่ี้รับผิดชอบผูสู้งอายุท่ีมี

ต่อรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการ

ผูสู้งอาย ุ

2. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อ

รูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการ 
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.1 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.2 คุณลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.3 ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.4 คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.5 ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ 
2.2 แนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 2.2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
 2.2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และภาวะผู้สูงอายุ 
 2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 2.2.4 ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 
 2.2.5 ความต้องการของผู้สูงอายุ 
2.3 การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
 2.3.1 ขอบข่ายกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
 2.3.2 กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 2.4.1 ความหมายของรูปแบบ 
 2.4.2 ประเภทของรูปแบบ 
 2.4.3 คุณลักษณะของรูปแบบ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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2.1 ควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับกิจกรรมนันทนำกำร 
 2.1.1 ควำมหมำยของกิจกรรมนันทนำกำร 
  กิจกรรมนันทนาการ เป็นกระบวนการหรือเคร่ืองมือในการกระท ากับสมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรม อันมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ด าเนินการจะต้องศึกษา และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติ
ของกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือบุคคลที่พึงประสงค์
ต้องการอย่างแท้จริง จึงจะเกิดประโยชน์ และมีคุณค่ากับการด าเนินการประกอบกิจกรรม
นันทนาการนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเภทของกิจกรรมนันทนาการจะมีคุณค่าแตกต่างกันออกไป ดังที่ก า
โชค เผือกสุวรรณ (2538:18 -19) กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการ จะมีประโยชน์และคุณค่าอยู่ในตัว
กิจกรรมนั้นอยู่แล้ว  เพียงแต่ผู้สนใจปรารถนาจะไปหยิบยกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ละบุคคล
อย่างไร เช่น บุคคลผู้หนึ่งท างานเป็นผู้บริหาร ท างานใช้สมองทั้งวันเครียดเป็นอย่างมาก อารมณ์
หงุดหงิดฉุนเฉียว เมื่อได้ไปเต้นร าหลังเลิกงาน บุคลิกลักษณะที่ปรากฏไม่งดงามหายไป อย่างปลิด
ทิ้งโดยทันที อันนี้ก็เป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นที่จะเลือกกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อตอบสนองผู้บริหารบางคนที่มีอาการเครียด เหมือนกันระบายความเครียดหลังเลิกงานโดย    
การไปดูภาพยนตร์สนุกๆ หรือดูการแสดงละคร หรือท างานอดิเรกอื่นๆก็ได้ 
  นันทนาการมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Recreation แปลว่า  การท าให้สนุกสนานร่าเริง 
หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลเข้าร่วมในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ  และได้รับความพึง
พอใจ ความสนุกสนานอันจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ค าว่า “นันทนาการ” ได้
มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  สมบัติ กาญจนกิจ  (2547 :16-18)  ได้สรุปความหมายของกิจกรรมนันทนาการไว้ 4 ความหมาย คือ 
  1. นันทนาการ หมายถึง การท าให้ร่างกายสดชื่น หรือการท าให้ร่างกายได้สร้างพลัง
ขึ้นมาใหม่ (Re-fresh or Re-creation) อันเป็นความหมายดั้งเดิม 
  2. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งมีชนิด ประเภท และรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย การที่บุคคลหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตนแล้วก่อให้เกิด
ผลการพัฒนาอารมณ์สุขสนุกสนานและสุขสงบ 
  3. นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล่าวคือนันทนาการเป็นกระบวนการใน
การพัฒนาประสบการณ์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือของสังคม ผลจากการเข้าร่วมใน
กระบวนการ เรียกว่า ประสบการณ์โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นสื่อ ในช่วงเวลาว่าง 
เวลาอิสระ โดยที่บุคคลเข้าร่วมโดยความสมัครใจหรือมีแรงจูงใจแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อารมณ์สุข สนุกสนานและสงบสุข 
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  4. นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) และสถาบันทางสังคม (Social 
Institute) ซึ่งรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่จัดบริการให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างบรรยากาศของเมืองและประเทศให้น่าอยู่ 
  จากความหมายข้างต้น  นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์
ที่บุคคลได้รับโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือ     
ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล 
 2.1.2 คุณลักษณะของกิจกรรมนันทนำกำร 
  จากความหมายของนันทนาการ สามารถตีความหมายได้หลากหลาย ซึ่งอาจจะมองใน
เร่ืองของประสบการณ์หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแหล่ง
สถาบันทางสังคม ดังนั้นนักวิชาการหลายท่านได้วางหลักเกณฑ์ในเร่ืองของลักษณะพื้นฐานของ
นันทนาการไว้ดังน้ี (สมบัติ กาญจนกิจ. 2544 : 30)  
  1. นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่กระท าและถูกกระท า 
รูปแบบของกิจกรรมนั้นหลากหลาย ตั้งแต่เกมกีฬา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี ละคร กิจกรรมกลางแจ้งนอก
เมือง งานอดิเรก การท่องเที่ยว โยคะ สมาธิ เป็นต้น 
  2. นันทนาการมีรูปแบบหลากหลาย มีขอบเขตไม่จ ากัด ตั้งแต่ในรูปแบบของ กิจกรรม นันทนาการยัง
มีรูปแบบที่จัดบริการเป็นสวัสดิการสังคม เป็นแหล่งนันทนาการบริการแก่กลุ่มประชาชนทุกระดับวัยและ
ประชากรกลุ่มพิเศษ 
  3. นันทนาการจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ นั่นคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการจะต้องเป็นการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยมิได้
ถูกบังคับ 
  4. นันทนาการเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จ ากัด บุคคลและชุมชนมีอิสระที่เข้าร่วมในสิ่งที่เขา
ต้องการจะเล่นหรือเข้าร่วมโดยไม่จ ากัดเวลา 
  5. นันทนาการจะต้องเป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย ประสบการณ์นันทนาการเป็น      การพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาอารมณ์สุข มีคุณค่าสาระ เป็นสิ่งจริงจัง และมีจุดหมายเสมอ 
  6. นันทนาการเป็นการบ าบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการช่วยฟื้นฟูและรักษาคนไข้และเปิด
โอกาสให้คนไข้เลือกกิจกรรมในเวลาว่าง กระท าเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจยามพักฟื้นหรือระหว่าง
การบ าบัดรักษา 
  7. นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม กิจกรรม
นันทนาการสามารถจัดให้ตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อม ความต้องการ และสนใจของชุมชน 
ตลอดจนอุปกรณ์และสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
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  8. นันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม กิจกรรมนันทนาการของสังคมหรือ
ชุมชนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะความสนใจต้องการค่านิยม วัฒนธรรม ศาสนา 
ประเพณี สภาพแวดล้อม ความเชื่อ เป็นขอบข่ายวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการจะต้องเป็นที่
ยอมรับในสังคมนั้น  ๆ

2.1.3 ควำมส ำคัญของกิจกรรมนันทนำกำร 
  นันทนาการมีความส าคัญต่อบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ดังนี้ (จรินทร์ ธานีรัตน์. 
2519 : 59-64) 
  2.1.3.1 ความส าคัญส าหรับบุคคล 
   1. บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาว่างของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง 
   2. บุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะสนับสนุนนันทนาการ
โดยการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล 
   3. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความรับผิดชอบในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมในอันที่
จะให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆ โดยผ่านทางองค์การอาสาสมัคร 
   4. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความรับผิดชอบที่จะอุทิศเวลาว่างของตนเอง เพื่อให้บริการ
ต่อชุมชน 
  2.1.3.2 ความส าคัญส าหรับครอบครัว แบบของกิจกรรมนันทนาการที่ดีย่อมเกิดตั้งแต่
เด็ก บ้านจึงเป็นสถานที่แห่งแรกของกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก บิดามารดาย่อมเป็นผู้น า
นันทนาการคนแรกคนเด็ก กิจกรรมต่างๆ ที่บิดามารดาท าเป็นตัวอย่างให้เด็กมีนิสัยหรือทัศนคติที่ดี
ในการใช้เวลาว่างไปในทางที่เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนถ้าบุคคลของครอบครัวมี
ความสุข สุขภาพดี มีความมั่นคง ประเทศชาติก็เป็นปึกแผ่นมั่นคงตามไปด้วย 
  2.1.3.3 ความส าคัญส าหรับกลุ่มหรือคณะ กิจกรรมนันทนาการเป็นเคร่ืองมือให้ความ
สนุกสนาน   ความเพลิดเพลิน ความเข้าใจ ความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมู่คณะได้เป็น
อย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นสื่อให้บุคคลได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะท า
ประโยชน์ให้แก่สังคม 
  2.1.3.4 ความส าคัญส าหรับชุมชน ชุมชนที่ดีควรจัดให้มีสถานที่บริการทางนันทนาการ
เพื่อประชาชนนั้นๆ ได้พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด ท าให้เขาเพลิดเพลินมีความสุข
ความพอใจในชีวิต พร้อมที่จะดิ้นรนเพื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตประจ าวันต่อไปอีก 
  2.1.3.5 ความส าคัญส าหรับประเทศชาติ ชาติจะมั่นคงและพัฒนาไปได้ ไม่ว่าจะทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากประชาชนพลเมืองมีสุขภาพพลานามัยดี มี
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สมรรถภาพทางกายและทางใจที่ดี นั่นคือ ประชาชนในชาติต้องรู้จักใช้เวลาพักผ่อนในทางกิจกรรม
นันทนาการ   
  2.1.3.6 ความส าคัญส าหรับนานาประเทศ นันทนาการมีบทบาทส าคัญในอันที่จะส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชาติ โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม วรรณกรรมพื้นเมือง 
แลกเปลี่ยนความคิด ส่งผลให้ลดความขัดแย้งในปัญหาระหว่างประเทศ ปัจจุบันได้มีสมาคมนันทนาการ
แห่งโลก (World Recreation and Leisure Association: WRLA) ด าเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  สมบัติ  กาญจนกิจ (2547 :50-52)  กล่าวถึงความส าคัญของนันทนาการดังนี้ 
  1. ประชากรในสังคม นันทนาการเป็นสื่อที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังนั้นนันทนาการจึงมีความส าคัญต่อประชากรในสังคม 
  2. ครอบครัว จัดได้ว่าเป็นสังคมหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด ในปัจจุบันสัมพันธภาพของสมาชิก
ภายในครอบครัวไม่ค่อยแน่นเฟ้นเหมือนสมัยก่อน เพราะทุกคนต่างมีความจ าเป็นในการท ามาหากิน
และสภาพแวดล้อมที่ต้องแข่งขันกับเวลาและแข่งกับคนอ่ืนๆ ท าให้สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยมี
โอกาสที่จะได้พบปะกันมากนัก ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการจะเป็นสื่อที่ส าคัญที่จะช่วยสร้าง
บรรยากาศอบอุ่นให้เกิดภายในครอบครัว นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังช่วยลดปัญหาการใช้
เวลาว่างให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วย เป็นผลท าให้ผู้น าของครอบครัวได้ท าบทบาทของตนเองได้
ดีขึ้น 
  3. ชุมชน นันทนาการจะช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความสมบูรณ์ในหลายๆ ด้านคือ 
   - ช่วยสร้างคนให้เป็นสมาชิกที่ดีมีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
มีความขยันขันแข็ง ทั้งนี้เพราะนันทนาการจะอาศัยกิจกรรมนันทนาการมาช่วยในการสร้างเสริม
สมาชิกที่ดีให้กับชุมชน ทั้งนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการร่วม
กิจกรรมนันทนาการ และในกิจกรรมนันทนาการบางประเภท เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จะ
ช่วยให้สมาชิกในสังคมรู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืน 
   - ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนที่สงบสุขย่อมไม่มีปัญหาอาชญากรรมถ้าหากเรา
พิจารณาถึงปัญหาอาชญากรรมแล้วจะพบว่าสาเหตุที่ส าคัญอันหนึ่งก็คือการปล่อยให้คนบาง
ประเภทโดยเฉพาะวัยรุ่นอยู่ว่างๆ มากเกินไป จนท าให้เขาหมกมุ่นกับอบายมุขและประพฤติตัวจน
ก่ออาชญากรรมดังกล่าว ดังนั้นถ้าหากในชุมชนมีโปรแกรมนันทนาการให้กับบุคคลเหล่านั้นก็จะ
ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ 
   - ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพราะนันทนาการจะครอบคลุมไปถึงเร่ือง     
การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เป็นการป้องกันปัญหาลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วย การจัด
สวนหย่อมหรือการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับจะช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
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ดังนั้นถ้าหากชุมชนใดขาดนันทนาการหรือไม่ได้มีการวางโปรแกรมนันทนาการไว้ก็อาจจะมี
ปัญหาทางด้านมลภาวะได้ 
   - ประเทศชาติ นันทนาการมีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมนันทนาการจะช่วยลดปัญหาเร่ืองความประพฤติของประชากรลงได้เป็นอย่างมาก           
จนอาจจะกล่าวได้ว่า กิจกรรมนันทนาการจะช่วยสร้างความสงบสุขภายในได้เป็นอย่างดีเพราะ เมื่อ
คนภายในชาติได้เล่นกีฬา ได้ออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพดี ท าให้รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน      
การรักษาพยาบาล และเมื่อคนมีสุขภาพดี ได้มีโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดก็จะส่งผลให้มี
สุขภาพจิตดี ไม่โกรธหรืออาฆาตแค้น ก็ย่อมท าให้การทะเลาะวิวาทไม่เกิดขึ้นในสังคม 
 2.1.4 คุณค่ำและประโยชน์ของนันทนำกำร 
  การจัดนันทนาการมีความส าคัญ และมีประโยชน์ เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข คือ 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2541 : 7-9) 
  2.1.4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในแต่ละวันเราจะมีเวลาว่างประมาณ 5-6 ชั่วโมง 
ซึ่งเวลาดังกล่าวเราสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
  2.1.4.2 ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ในภาวะสังคมปัจจุบัน คนมีความเครียดมากขึ้น สิ่งเหล่านี้
เป็นหนทางน าไปสู่โรคจิต คนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการ ท าให้มีสุขภาพดี สดชื่นแจ่มใส 
  2.1.4.3 ช่วยป้องกัน ลดปัญหาอาชญากรรม และความประพฤติเกเรของเด็ก ปัญหานี้มีความส าคัญ
มาก สาเหตุ คือการไม่รู้จักใช้เวลาว่างในทางนันทนาการ 
  2.1.4.4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีโดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนรู้จักบ ารุงรักษาสุขภาพ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักความยุติธรรม รักหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือสังคมมีน้ าใจ
เอ้ือเฟื้อ เสียสละช่วยเหลือกัน 
  2.1.4.5 ช่วยในการพักฟื้นคนป่วย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต 
  2.1.4.6 ช่วยสร้างความรักความอบอุ่น และความเข้าใจอันดีภายในครอบครัวโดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  2.1.4.7 ช่วยสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของสถานที่ซึ่งจัด เพื่อนันทนาการ 
โดยการปลูกป่า ร่วมมือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ นับเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติที่ดี 
  2.1.4.8 ช่วยสร้างสุนทรียภาพในด้านความงาม ด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับประชาชนเป็น
การยกระดับจิตใจของประชาชนให้เกิดความรัก ซาบซึ้ง และชื่นชมในความงดงามของศิลปะทั้งหลาย 
เช่นกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี การท่องเที่ยว เป็นต้น 
  2.1.4.9 ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความพอใจ ผู้ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการย่อม
พอใจในกิจกรรมนั้น ๆ ฉะนั้นผลที่ได้ท าให้เขามีความสุข เป็นผลให้ครอบครัวเกิดความสุข 
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  2.1.4.10 ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
เช่น การจัดแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยง การจัดดนตรี เป็นต้น 
  จากที่กล่าวถึงคุณลักษณะ ความมุ่งหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของนันทนาการ
ข้างต้น สรุปได้ว่า นันทนาการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่า
วิถีการด าเนินชีวิตของคนเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไป จนเป็นผลให้ต้องมีปัจจัยที่ห้า คือการพักผ่อน
หรือกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1.5ขอบข่ำยกิจกรรมนันทนำกำร 
  สมบัติ  กาญจนกิจ (2547 : 37-56)  ได้กล่าวถึงกิจกรรมนันทนาการและรูปแบบการจัด
กิจกรรมไว้ดังนี้ 
  2.1.5.1 กิจกรรมนันทนำกำรศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts)  
   กิจกรรมศิลปหัตถกรรม หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ หรืองานด้าน
ศิลปะต่างๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือ กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม จึงหมายถึงงานด้านศิลปะ
ต่างๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือในเวลาว่างและไม่ได้ท าเป็นอาชีพหรือหวังผลก าไรใดๆ  เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะ ความสามารถในการใช้มือสร้างงานฝีมือให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาอารมณ์สุขและ
ความเจริญเติบโตทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  กิจกรรมเหล่านี้ เช่น งานไม้ เย็บปักถัก
ร้อย การวาดภาพ  แกะสลัก งานประดิษฐ์อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ  ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการประเภท
นี้ศิลปหัตถกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเองและการแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และยังเป็นกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูงเพราะสามารถน าของที่ไม่มีประโยชน์มาประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
อย่างอื่นได้อีกด้วย 
   รูปแบบกิจกรรม   การจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบใดผู้น าที่ดีควรจะจัดเตรียมกิจกรรมไว้หลายๆ รูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เลือกรูปแบบตามความคิดของผู้เข้าร่วมเอง เพื่อให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และผลงาน
ที่ได้จะมีความหมายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนั้น
มีมากมาย แต่เป็นที่รู้จักเรียงตามความนิยม  ได้แก่ เคร่ืองจักรสาน เย็บปักถักร้อย เคร่ืองปั้นดินเผา 
การแกะสลักผลไม้ การท าร่ม การปั้น เคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน การวาดภาพ การทอเสื่อ ประดิษฐ์
ดอกไม้ ท ารองเท้า ท ากระเป๋า ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ท าว่าว พับกระดาษ การเป่าแก้ว ฯลฯ  
นอกจากนี้ยังศิลปะสมัยใหม่ (New Arts)  ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น นั่นก็คือการประดิษฐ์งาน
ศิลปะ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสร้างสรรค์ซึ่งจะท าให้เกิดผลงานที่ละเอียด 
ประณีต และเหมือนจริงมากขึ้น เช่น การประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิต
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ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความละเอียด ฯลฯ  ท าให้เกิดศิลปะใหม่ๆ ที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและน่าสนใจ 
  2.1.5.2 กิจกรรมนันทนำกำรเกมกีฬำ (Games and Sports) 
   เกมและกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กันระหว่างทักษะการ
เคลื่อนไหว สติปัญญา ความอดทน และพละก าลังของร่างกายในการประกอบกิจกรรม ซึ่งบาง
กิจกรรมจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น ลูกบอล  ใช้ไม้ตีและแร็กเกต ถุงมือ ฯลฯ โดยมากมักจะจัด
กิจกรรมประเภทนี้ในสถานที่ที่เป็นบริเวณกว้าง  เช่น สนามหญ้า โรงยิมเนเซียม ลานกว้าง เป็นต้น 
ในการเล่นหรือการแข่งขันก็จะมีกฎ กติกาในการเล่นตายตัวเฉพาะแต่ละชนิดเกมกีฬา  เพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่เสมอภาค สนุกและท้าทาย ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬาจึงเป็นเกมกีฬา
ที่สนุกสนาน ตื่นตา และท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรม
สามารถเลือกเข้าร่วมได้ เหมาะสมกับทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ หญิง ชาย  รวมทั้งคนพิการ 
ดังนั้นกิจกรรมประเภทนี้จึงได้รับความนิยมสูงและมากขึ้นเร่ือยๆ ในปัจจุบันทั้งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   เกม  (Games)  หมายถึง  การเล่นที่มีกฎ กติกา ในการเล่นอย่างชัดเจน โดยมากจะ
ใช้ทักษะพื้นฐานไม่ได้ใช้ทักษะขั้นสูงอย่างกีฬา  โดยเกมมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่าในตัวเองช่วยให้
ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น  ความกล้าแสดงออก การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ พบเพื่อนใหม่ ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้เกมยังสามารถแสดง
ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศด้วย ดังนั้นการจัดเกมที่ดีจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนในการจัดเสมอ การจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมนี้สามารถเลือกจัดให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายได้โดยเลือกจากเกมประเภทต่างๆ ดังนี้ 
   1. เกมสร้างสรรค์ เป็นเกมประเภทที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
บุคลากรประสิทธิภาพในการท างาน ความสัมพันธ์ในองค์กรต่างๆ เพื่อให้การท างานขององค์กร
นั้นๆ มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   2. เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่ เป็นเกมที่ใช้ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว เพื่อเป็น     
การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมให้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ ก่อนเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  
   3. เกมเบ็ดเตล็ด 
   4. เกมการละเล่นพื้นเมือง 
   5. เกมคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า 
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   กีฬา (Sport)  กิจกรรมกีฬานี้มีหลายประเภทกีฬาให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
   1. กีฬาประเภทเดี่ยว (Individual Sport) คือ กีฬาใช้ทักษะในการเล่นเพียงคนเดียว
ไม่จ าเป็นต้องมีคู่แข่งขัน ทีม หรือผู้เข้าร่วมอ่ืนๆ เช่น จักรยาน โบว์ลิ่ง สเก็ตน้ าแข็ง ยิมนาสติก พาย
เรือ ยิงปืน ยิงธนู ว่ายน้ า ตกปลา กรีฑา ลาน กอล์ฟ ขี่ม้า ยกน้ าหนัก 
   2. กีฬาประเภทคู่แข่งขัน (Dual Sports) คือ กีฬาที่ผู้เล่นสองคนขึ้นไปแสดงทักษะ
ของแต่ละคนเพื่อแข่งขันกัน เช่น แบดมินตัน มวย เทนนิส ยูโด มวยปล้ า 
   3. กีฬาประเภททีม (Team Sports) เป็นกิจกรรมกีฬาที่ใช้ทักษะของกีฬานั้นของ
แต่ละคน แสดงทักษะรวมกันประกอบกับการท างานประสานกันเป็นทีม เพื่อแข่งขันกีฬาทีมอ่ืนๆ 
กีฬาประเภทนี้มีหลายกีฬาที่ เป็นที่นิยมเพราะตื่นเต้น สนุกสนาน เช่น บาสเกตบอล ฮอกกี้ 
วอลเลย์บอล รักบี้ ฟุตบอล เบสบอล 
   4. กีฬาทางน้ า (Aquatic Sports) เช่น การว่ายน้ า กระโดดน้ า แข่งเรือ สกีน้ า 
   5. กีฬาเสริมสมรรถภาพ (Physical Conditioning Activities) เช่น การวิ่งเพื่อสุขภาพ 
การเต้นแอโรบิค จักรยาน 
   6. กีฬาปะทะต่อสู้ (Combative Sports)   
   7. กีฬากึ่งนันทนาการ (Co-recreation Sports) การจัดกิจกรรมกีฬาจะไม่สมบูรณ์
หากไม่มีการกีฬากึ่งนันทนาการที่สามารถจัดให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมด้วยกันได้ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมดังกล่าว เช่น    
ด าน้ า สเก็ตน้ าแข็ง สกี เทนนิส วอลเลย์บอล เป็นต้น 
   จะเห็นได้ว่า  กีฬาบางประเภทสามารถจัดในหลายรูปแบบได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และจุดมุ่งหมายของผู้จัด  แต่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬาที่ดีไม่ควร
เน้นในเร่ืองการแข่งขันและผลแพ้ชนะ  ควรจัดโดยให้โอกาสผู้ที่มีทักษะน้อยได้ชนะในการแข่งขัน
บ้าง 
  2.1.5.3 กิจกรรมนันทนำกำรกำรเต้นร ำ (Dances) การเต้นร านั้นเป็นกิจกรรมการแสดงออก
ผ่านการเคลื่อนไหว เป็นการแสดงของมนุษย์ในความสามารถที่จะเคลื่อนไหว ซึ่งท่าทางต่างๆ ถูกใช้
เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมในชีวิตโดยมนุษย์และวัฒนธรรม การเต้นร าเป็นการแสดงออกถึง
อารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความสุข เสียใจ ความรัก สงคราม การบูชา ฯลฯ 
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   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นร า (Dances)  หรือที่นิยมเรียกกันว่า กิจกรรมเข้า
จังหวะนั้น ในปัจจุบันมีรูปแบบให้เลือกมากมาย โดยแต่ละกิจกรรมให้คุณค่า และความสนุกสนาน
แตกต่างกันดังน้ี 
   1. การลีลาศ  (Ballroom  Dancing)  กิจกรรมลีลาศ หรือที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมา
เรียกว่ากีฬาลีลาศ (Dance Sport)  นั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นร ากิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่
นิยมมากขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากใช้ในการเข้างานสังคมต่างๆ ให้เกิดความสนุกสนาน ได้พบปะรู้จัก
ผู้คนมากมาย  ผู้เต้นได้ออกก าลังกายประกอบกับเสียงดนตรี  ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
มีอารมณ์สุนทรีย์ หรือจนถึงการฝึกเพื่อการแข่งขันก็ได้ การเต้นจะเต้นเป็นคู่ ชาย- หญิง ฝ่ายชายจะ
เป็นผู้น าให้ผู้หญิงแสดงท่าทาง หรือลีลาต่างๆ ตามจังหวะดนตรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1 ประเภทบอลรูม (Ballroom) หรือสแตนดาร์ดา (Standard) การลีลาศในประเภท
บอลรูมนั้นจะมีลักษณะการเต้นที่สง่างาม ชายและหญิงจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน การเคลื่อนที่จะ
เคลื่อนที่เป็นบริเวณกว้าง จังหวะในประเภทบอลรูมนี้ ได้แก่ วอลซ์ แทงโกควิกสเต็ปสโลว์ ฟอกซ์ทรอต
และควิกวอลซ์ 
    1.2 ประเภทลาตินอเมริกัน (Latin American) การลีลาศในประเภทลาตินอเมริกัน
จะมีลักษณะการเต้นที่สนุกสนาน จังหวะดนตรีค่อนข้างเร้าใจแต่ก็ยังคงแสดงความสวยงามอ่อนช้อย
ด้วยเช่นกัน การเต้นจะใช้บริเวณน้อยกว่าประเภทบอลรูม การก้าวเท้าจะก้าวเพียงสั้นๆ จังหวะใน       
การลีลาศประเภทนี้ ได้แก่ คิวบัน รัมบ้า ชะชะช่าไจฟว์ แซมบ้า พาโซโดเบิล ฯลฯ 
   2. นาฏศิลป์สากล การเต้นร าแบบนาฏศิลป์สากลนี้มีกิจกรรมให้เลือกหลายประเภท 
เป็นกิจกรรมการเต้นที่ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อในลักษณะต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง สวยงาม รวมทั้งสร้างความสุนทรีย์ทางดนตรี ให้ฟังและเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีได้อย่าง
กลมกลืน ผู้เต้นอาจเป็นคนเดียว เป็นคู่หรือเป็นหมู่ก็ได้ แต่ละกิจกรรมของนาฏศิลป์สากลนี้ต่างมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ตัวอย่างกิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ แจ๊สบัลเลต์ โมเดอร์นด๊านซ์ครีเอทีฟมูฟ
เมนต์แท็บ ฯลฯ 
   3. ระบ าพื้นเมือง  (Folk Dance)  ระบ าพื้นเมืองเป็นกิจกรรมประเภทเต้นร าประเภท
หนึ่งที่สามารถแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น การร าของไทย ลาว พม่า ต่างก็มีลักษณะการ
ร่ายร าที่แตกต่างกันออกไป การเต้นร าของต่างชาติ เช่น ชาวสกอตแลนด์ อิสราเอล รัสเซีย ฯลฯ ต่างก็มี
ลักษณะการเต้นและการแต่งกายแตกต่างกัน ทั้งท่าในการร่ายร าหรือการเต้นและเคร่ืองแต่งกาย สามารถ
แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการประเภทระบ า
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พื้นเมือง นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วม
ได้รู้ถึงลักษณะนิสัยของคนในแต่ละชาติรวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ ด้วย 
   4. กิจกรรมการชมการแสดงประเภทเต้นร า การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการเต้นร านี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้เต้นร าในประเภทต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว ผู้เข้าร่วมยัง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยการเป็นผู้ชมการแสดงประเภทเต้นร านี้ เช่น ชมการแสดงบัลเลต์
แจ๊ส ร าประเภทต่างๆ ชมการโชว์ลีลาศ ฯลฯ อันท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และได้รับความรู้ด้วยเช่นกัน 
  2.1.5.4 กิจกรรมนันทนำกำรกำรท่องเท่ียวทัศนศึกษำ (Tourism and Traveling)         
การท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่บุคคลและชุมชนให้ความสนใจและนิยมเลือกใน
ช่วงเวลาวางหรือเวลาอิสระมากที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจหรือเรียกว่า สิ่งดึงดูดความสนใจ (Attractions)  ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น กิจกรรมทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา การเมือง 
วิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพชีวิตสัตว์ป่า นันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง 
กีฬา การบันเทิง และการอาบน้ าแร่เพื่อสุขภาพ 
  2.1.5.5 กิจกรรมนันทนำกำรพัฒนำจิตใจและควำมสงบสุข อารมณ์มนุษย์เกิดจากสิ่งกระตุ้น
จากสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มากระทบซึ่งเหตุการณ์หนึ่งๆ อาจส่งผลต่ออารมณ์ของคนแต่
ละคนแตกต่างกันออกไป เหตุการณ์ใดที่มากระทบแล้วท าให้เกิดความพึงพอใจ ความยินดี อารมณ์ที่
เกิดขึ้นก็คือ อารมณ์สุขกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ต่างก็จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอารมณ์สุข
ของมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญข้อหนึ่ง ซึ่งอารมณ์สุขของมนุษย์มี 2 ลักษณะ คือ 
   1. อารมณ์สนุกสนาน (Fun) อารมณ์สุขลักษณะนี้เกิดจากเหตุการณ์หรือกิจกรรม
ที่เน้นในเร่ืองของการเคลื่อนไหว กิจกรรมกระตุ้นความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจตลกข าขัน กิจกรรม
นันทนาการที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุขสนุกสนานนี้  ได้แก่ การเต้นร า ปีนเขา พายเรือ การนั่งพูดคุย
สนทนา เล่นกีฬา ฯลฯ 
   2. อารมณ์สุขสงบ  (Peace)  อารมณ์สุขสงบนี้เกิดจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่
เน้นในเร่ืองของการพัฒนาจิตใจ สมาธิ และสติปัญญา ซึ่งจะไม่เน้นในเร่ืองของการเคลื่อนไหวหรือ
การกระตุ้นอารมณ์มากนัก จะเป็นกิจกรรมที่ท าให้เราสงบ ได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อ่ืน 
และพัฒนาตนเองในด้านของจิตใจและสติปัญญา เกิดความสงบนิ่งยิ่งขึ้น เกิดความสบายใจสร้าง
ความสมดุลระหว่างการท างานกับการพักผ่อน พัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกายควบคู่ไปกับจิตใจ สิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ท าให้เกิดความสุขในลักษณะสุขสงบ กิจกรรมนันทนาการท าที่ท าให้เกิดอารมณ์
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สุขสงบ ได้แก่  การนั่งสมาธิ การสร้างมโนภาพ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปฏิบัติโยคะ การฟัง
เพลง การผ่อนคลายตามเสียงเพลง การศึกษาธรรมะ ปรัชญา มวยจีน  เป็นต้น 
  2.1.5.6กิจกรรมนันทนำกำรกำรละคร (Drama) 
   กิจกรรมนันทนาการการละคร เป็นกิจกรรมการแสดงออกเป็นการระบายอารมณ์ 
หรือกิจกรรมของชีวิตประจ าวัน การสร้างความรู้สึกการแสดงออกแห่งตน กิจกรรมนันทนาการ  
การละครเกิดได้หลายวิธี เช่น เกิดจากการแสดงพิธีการศาสนา การฝัน หรือจินตนาการที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านอารมณ์สุขสนุกสนาน  เป็นต้น 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. การละครในลักษณะการเลียนแบบ ส่งเสริมจินตนาการการเลียนแบบพฤติกรรม
ของคน สัตว์ หรือธรรมชาติ 
   2. การละครแบบสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกเพื่อให้เกิดจินตภาพ ภาพพจน์ 
แนวคิดเพื่อปลุกอารมณ์ในแบบต่างๆ  
   3. การละครเป็นพิธี เป็นการแสดงละครที่ถูกก ากับบทบาท ลีลาท่าทาง เพื่อให้ผู้ชม
เกิดความพึงพอใจในการใช้ความสามารถของผู้แสดง การท่องบท เลียนแบบ และวินัยของผู้แสดง 
   4. ละครร้อง 
   5. ละครร า 
   6. ละครชาตรี 
   7. มโนราห์ 
   8. โขน 
   9. หนังตะลุง 
   10.หุ่นกระบอก 
   11. นาฏศิลป์ 
   12. อุปรากร 
   13. ละครพูด 
  2.1.5.7 กิจกรรมนันทนำกำรงำนอดิเรก (Hobby) 
   งานอดิเรกจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชีวิต  เป็นการบ าบัดทาง
กายและจิตใจ ส่งเสริมโอกาสให้บุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจ สมัครใจ และกระท าด้วย
ความเต็มใจในช่วงเวลาอิสระ เวลาว่าง และเพื่อพัฒนาคุณค่าชีวิตของบุคคลและสังคม 
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   รูปแบบกิจกรรม 
   1. งานอดิเรกประเภทแสดงหรือกระท า เช่น ประดิษฐ์ ต่อเติม วาดภาพ 
   2. งานอดิเรกประเภทสะสม เช่น สะสมแสตมป์ เหรียญที่ระลึก ของเก่า 
   3. งานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ เช่น แกะสลัก วาดภาพ ออกแบบ พัฒนาเกม 
   4. งานอดิเรกประเภทศึกษาเรียนรู้ เช่น เรียนรู้เทคนิคสิ่งต่างๆ ศึกษาในศาสตร์วิชา
ใหม่ 

2.1.5.8 กิจกรรมนันทนำกำรกำรดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing)  
   ดนตรีเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้สึกของมวลมนุษยชาติเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี ทั้งในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แสดงออกแห่งตน การท้าทาย การแสดงออกความสามารถขั้นสูงสุดที่บุคคลพึงกระท าได้  ดนตรี
เป็นการระบายอารมณ์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะท างานหรือเวลาว่าง กล่าวโดยสรุปดนตรี
เป็นนันทนาการที่ต้องมีควบคู่กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันมีบทบาทต่อบุคคล ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ประเภทของดนตรีจ าแนกตามลักษณะการเข้าร่วมดังนี้ คือ 
   1. การร้องเพลง เช่น เพลงไทย เพลงสากล เพลงโอเปร่า เพลงคลาสสิก 
   2. การเล่นดนตรี เช่น เคร่ืองสาย กีตาร์ เปียโน ไวโอลิน 
   3. การฟังดนตรี เช่น คอนเสิร์ต ซิมโฟนี เคร่ืองสาย 
   4. เพลงประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น เพลงพื้นเมือง ร าวง  
   5. การสร้างสรรค์ทางดนตรี เช่น การแต่งเพลง เนื้อร้อง ท านอง การประดิษฐ์อุปกรณ์
ดนตรี 
   6. กิจกรรมดนตรีแบบผสม เช่น การเต้นร าพื้นเมือง ระบ าบัลเลต์ ละครเพลง โอเปร่า 
เทศกาลดนตรี  
   รูปแบบกิจกรรม 
   1. ดนตรีส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี ดนตรีส าหรับเยาวชน 
การศึกษาการเล่นและฟังดนตรี 
   2. ดนตรีส าหรับประชาชน การจัดสวัสดิการดนตรีส าหรับประชาชนทั่วไป เช่น 
ศูนย์สังคีต สังคีตศาลา ศูนย์วัฒนธรรมหรือคอนเสิร์ตเพื่อธุรกิจการบันเทิง ผับ ดิสโก คลับ สโมสร 
ห้องอาหาร ภัตตาคาร 
   3. ดนตรีส าหรับวัยสูงอายุ เพื่อบริการแก่ประชากรสูงอายุ ซึ่งมีความต้องการและ
สนใจในกิจกรรมดนตรีแตกต่างกันออกไป 
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   4. ดนตรีส าหรับประชากรกลุ่มพิเศษ เช่น คนพิการ บุคคลด้อยโอกาส กลุ่มเยาวชน
และกลุ่มพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  2.1.5.9 กิจกรรมนันทนำกำรกลำงแจ้ง/นอกเมือง (Outdoor Recreation)  
   เป็นกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญาของบุคคลและสังคม แหล่งนันทนาการประเภทนี้ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
ฟาร์ม ค่ายพักแรม สวนหย่อม สวนผักผลไม้ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือศูนย์ชุมชนที่นอกเหนือจาก
สภาพแวดล้อมในบ้านหรือในห้องเรียน 
   กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมืองที่ส าคัญยิ่ง
อย่างหนึ่ง เพราะเป็นการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมศิลปหัตถกรรม การต่อสู้เพื่อ
การอยู่รอด การสร้างวัสดุอุปกรณ์โดยอาศัยธรรมชาติ การได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ กิจกรรมตกปลา 
ล่าสัตว์ ไต่เขา ศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณค่าทางสังคม 
   กีฬาประเภทเสี่ยงอันตรายและกิจกรรมท้าทายความสามารถเป็นอีกกิจกรรมที่
บุคคลและสังคมให้ความสนใจ รวมทั้งกีฬาประเภทการแข่งขัน เช่น แข่งรถ แข่งเรือ กีฬาไต่ยอดเขา 
ผจญภัยในป่าเป็นการท้าทายการอยู่รอด ซึ่งต้องมีการศึกษาเตรียมการและฝึกฝนทักษะเพื่อจะต้อง
ผจญภัยและอุปสรรคต่างๆ  
   รูปแบบกิจกรรม 
   1. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย เช่น การก่อไฟ เทคนิคและวิธีการ การปรุงอาหารกลางแจ้ง 
การพักผ่อนปิกนิก การเดินป่า การจัดที่พักอาศัย 
   2. กิจกรรมการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตกแต่งที่ดิน การสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์และพืชป่า ปลูกพืชเพื่อชีวิตป่า ศึกษาประชากรนก 
   3. กิจกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น พายเรือล่องแก่ง ไต่เขา ไต่หน้าผา เคร่ืองร่อนเรือเร็ว
ผจญภัย 
   4. กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง เช่น จักรยาน ล่าสัตว์ ตกปลา แข่งเรือ สกีบนหิมะ สกีน้ า 
แกะรอย ขี่ม้า ด าน้ า ไต่เขา 
   5. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เช่น แกะรอยธรรมชาติ ศิลปหัตถกรรมธรรมชาติ เกม
เกี่ยวกับธรรมชาติ เดินป่า ค้นหารอยทาง ถ่ายรูปกลางแจ้ง การพยากรณ์อากาศ 
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  2.1.5.10 กิจกรรมนันทนำกำรทำงสังคม (Social Recreation)   
   มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องการความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การเป็น
เจ้าของ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการทางสังคมเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ์ 
ความเข้าใจ ความสามัคคีอันดีต่อเพื่อนมนุษย์ 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. เกม ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมสร้างสรรค์ เกมนันทนาการ 
เกมเบ็ดเตล็ด เกมการแข่งขัน เกมจินตนาการ 
   2. ละครเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสังคม ละครช่วยในการเสริมสร้าง การแสดงออก
ทางจินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลินของชุมชน 
   3. ดนตรี เพื่อเป็นมหรสพ เพื่อการสร้างสรรค์ในกลุ่มคนและเป็นการระบายอารมณ์ 
สร้างความรัก ความเข้าใจ สร้างมิตร วัฒนธรรมประเพณีในชาติและนานาชาติ 
   4. การเต้นร าและกิจกรรมเข้าจังหวะ การลีลาศ การละเล่นพื้นเมือง เต้นร าประกอบ
จังหวัดดนตรี เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศทางสังคม   
   5. กีฬาเพื่อนันทนาการ ส่งเสริมคุณค่าความสามัคคี การใช้เวลาว่างของสมาชิกเพื่อ
การสังคมและมนุษยสัมพันธ์ สมรรถภาพทางกายและจิต 
   6. ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีประโยชน์ต่อชุมชน ตัวอย่างชุมชนหนึ่งอาจจะร่วมใจกันจัด
เทศกาลศิลปหัตถกรรมของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยใช้ศิลปหัตถกรรมเป็นสื่อ และกิจกรรมของชุมชน 
ตลอดจนเป็นมหกรรมเทศกาลศิลปหัตถกรรมนานาชาติ 
   7. งานเลี้ยงสังสรรค์ การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ปิกนิก งานปาร์ตี้ เป็นกิจกรรม
ทางสังคมที่สร้างเสริมบรรยากาศครอบครัว และชุมชนให้อบอุ่นและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
  2.1.5.11 กิจกรรมนันทนำกำรพิเศษ (Special Events) 
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสเทศกาลพิเศษ  ต้องมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่
เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มาร่วมกัน เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง คริสต์มาส ตรุษจีน 
รวมทั้งกิจกรรมวันพิเศษของบุคคลในครอบครัว เช่น  วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. วันนันทนาการพิเศษ เทศกาลมหกรรมต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง หรือ
เทศกาลศิลปหัตถกรรม วันเกิดชุมชน 
   2. นิทรรศการ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน เช่น งานอดิเรก การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ สัตว์เลี้ยง แสตมป์ 
   3. การแสดงบนเวที เช่น ละครสัตว์ คอนเสิร์ต ดนตรี 
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   4. การประกวดทักษะความสามารถ เช่น การจัดสวนดอกไม้ แข่งขันตกปลา ท า
ขนมเค้ก ประกวดนางงาม แข่งขันกินผลไม้ แข่งขันจักรยาน 
   5. เทศกาลเต้นร า เทศกาลดนตรี เทศกาลศิลปหัตถกรรม เทศกาลกีฬาพื้นเมือง 
  2.1.5.12 กิจกรรมนันทนำกำรวรรณกรรม (อ่ำน พูด เขียน) (Reading, Speaking and Writing)  
   นันทนาการประเภทวรรณกรรมส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความรู้และ
สามารถจัดได้ทุกระดับวัยและเพศ กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรมก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน การแสดงออกแห่งตนอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาจินตนาการ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมแบบประหยัดได้และเป็นกิจกรรมที่เก่าแก่ของมนุษยชาติ 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. การอ่าน (Reading) เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีหลายรูปแบบ เช่น 
การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์คนส าคัญ การจัดวิธีอ่านอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านนวนิยาย การอ่านเพื่อชุมชน การอ่าน
หนังสือปริทัศน์ การอ่านหนังสือวรรณกรรมชั้นเยี่ยม 
   2. การเขียน (Writing) มีหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายสังคมธุรกิจ การเขียน
บทร้อยกรอง การเขียนแบบสมัครเล่น การเขียนบทร้อยแก้วเพื่อสื่อมวลชน การเขียนคอลัมน์ การเขียน
เพื่อพัฒนาทักษะภาษา การเขียนหนังสือรายปักษ์ 
   3. การพูด (Speaking) มีหลายรูปแบบ เช่น การพูดโต้วาที การพูดทางวิทยุ โทรทัศน์     
การเล่านิทาน การอภิปราย ซักถาม การจัดพบปะสภากาแฟ การพูดในที่ชุมชน การพูดในเชิงธุรกิจ การทูต 
  2.1.5.13 กิจกรรมนันทนำกำรบริกำรอำสำสมัคร (Voluntary Service)  
   กิจกรรมอาสาสมัครเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม การให้
และการรับ การร่วมมือของชุมชนอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและการพัฒนาจิตใจของบุคคลและ
สังคม  อาสาสมัครเป็นการให้บริการโดยปราศจากสินจ้างรางวัล เป็นการเสริมสร้างทักษะ และ   
การสร้างคุณภาพชีวิต การให้บริการอาสาสมัครเป็นการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โดยอาศัย
แรงงาน ความร่วมมือของกลุ่ม หน่วยงานเอกชน ชุมชนและองค์การธุรกิจการค้าที่จะต้องจัดบริการ
ชุมชน 
   รูปแบบกิจกรรม 
   1. การพัฒนาชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   2. ลูกเสือชาวบ้านพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้าน 
   3. กีฬาที่จัดโดยสโมสร สมาคมกีฬา หรือสถาบันการศึกษา 
   4. งานศิลปะ จัดกิจกรรมศิลปะชุมชน การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
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   5. นันทนาการนองเมือง กลางแจ้ง ช่วยส่งเสริมคุณค่าอาสาสมัคร การให้การรับ 
ผู้น า ผู้ตามที่ด ี
   6. กิจกรรมพัฒนาอาสาส าหรับเยาวชนท าให้เกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
   7. ศูนย์เยาวชนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน การบริการอาสาสมัครแก่ชุมชน 
   8. โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจัดชุมนุม ฝึกอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้
รู้จักกิจกรรมอาสาสมัครบริการสังคม 
   9. สมาคมและมูลนิธิที่เป็นองค์กรเอกชนอาสาสมัคร จัดกิจกรรมอาสาสมัครบริการ
ชุมชน สังคม สมาคมสตรี สภาสตรีแห่งชาติและเด็ก มูลนิธิสายใจไทย สโมสรโรตารี สโมสรไลอ้อน 
เป็นต้น 
  2.1.5.14 กิจกรรมนันทนำกำรพัฒนำสุขภำพและสมรรถภำพ 
   สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนทุกคน จุดมุ่งหมายของนันทนาการประการ
หนึ่งก็เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของคนให้สมบูรณ์  ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการอีก
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสนใจในสุขภาพของคนในปัจจุบัน คือ กิจกรรม
นันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ  ซึ่งกิจกรรมนันทนาการประเภทนี้เป็นกิจกรรม
แบบผสมผสาน เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการลีลาชีวิต  (Life Style Management)  ซึ่งนักวิชาการได้
ให้ค าจ ากัดความของค าว่า นันทนาการสุขภาพ (Wellness)  ว่า หมายถึง กิจกรรมประเภทลีลาชีวิต 
(Lifestyle)  ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะฝึกฝนด้านสุขภาพและการท าให้สุขภาพดี หรืออีก
ความหมายหนึ่ง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับมนุษย์ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดี  และ
เป็นการพัฒนาของชุมชน และจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความส าคัญต่อสภาวะ
และสภาพความเป็นอยู่ กิจกรรมนันทนาการสุขภาพ (Wellness)  นั่นก็คือ กิจกรรมนันทนาการ   
เพื่อพัฒนาสุขภาพนั่นเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการจัดการของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล
การศึกษา โอกาสส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และยังเป็นการจูงใจในการให้             
ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระท าในสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเกี่ยวกับลักษณะการ
ด าเนินชีวิตเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 
   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ 
   2. การจัดการเกี่ยวกับโภชนาการ 
   3. การจัดการเกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม สิ่งเสพติด  
   4. การจัดโปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   5. การสร้างสมดุลสุขภาพกายสุขภาพจิต 
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   6. การควบคุมความเครียดและการผ่อนคลาย 
   7. การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อพฤติกรรมเสี่ยง 
  2.1.5.15 กิจกรรมนันทนำกำรกลุ่มสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ (Group Process)  
   กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม การประสานงานร่วมมือกับกลุ่ม และยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรม
ของกลุ่มสังคมในวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม ให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของตนเองและของสังคมที่ดี 
   ความหมายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีอยู่หลายค าที่ ใกล้ เคียงกัน  เช่น  
“กระบวนการกลุ่ม”  “การแนะแนวหมู่”  “การให้ค าปรึกษากลุ่ม” “พลังกลุ่ม” และ “การฝึกมนุษย
สัมพันธ์”  พอสรุปได้ดังนี้ 
   กระบวนการกลุ่ม (Group Process)  หมายถึงกระบวนการที่ใช้กลุ่มในการแก้ไข
ปัญหาหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้วิธีการวิเคราะห์
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ในรูปต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดง
ละคร การตีความหมาย การแก้ปัญหา เป็นต้น 
   การแนะแนวหมู่ (Group Guidances)  หมายถึง การให้การแนะแนวแก่บุคคล
หลายคนหรือกลุ่มที่มีปัญหาและความต้องการคล้ายคลึงกัน โดยการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาตัดสินใจ
ของกลุ่มได้ และช่วยให้บุคคลได้รับทราบข้อมูล สิ่งควรรู้ไปพร้อมกับกลุ่ม เป็นการประหยัดเวลา 
แรงงานและค่าใช้จ่าย 
   การให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group Counseling)  เป็นการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มช่วย
ให้คนปกติได้ยอมรับปัญหาต่างๆ ของตนเอง และหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแบ่งการให้
ค าปรึกษาออกเป็นสามประการ ได้แก่ การใช้กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา การให้ค าปรึกษามุ่งช่วยเหลือ
ปัญหาปกติทั่วไป และช่วยสมาชิกกลุ่มที่มีสภาพปกติ 
   พลังกลุ่ม (Group Dynamics)  เป็นการจัดกิจกรรมให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
มีกิจกรรมสัมพันธ์กัน มีการสื่อสารและปรับตัวเข้าหากันก่อให้เกิดพลังขึ้นภายในกลุ่มโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ที่จะช่วยในการตัดสินใจร่วมกัน อาจจะใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนากลุ่มไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
   การฝึกมนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้น า (Training Group หรือ T-Group) เป็น
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการตระหนัก Awareness)  และการสร้างทักษะ (Skills) โดยการช่วยให้
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์มนุษยสัมพันธ์ บทบาทและคุณค่าในการเป็นผู้น า 
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   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถจัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ดังนี ้
   1. เกม (Game) ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นให้ผู้เรียนลงเล่นด้วยตัวเอง ภายใต้
ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะมีผล
ออกมาในรูปของการแพ้การชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน   
   2. บทบาทสมมติ (Role-play) วิธีการนี้มีลักษณะเป็นสถานการณ์สมมติเช่นเดียวกับ
เกมแต่มีการก าหนดบทบาทของผู้เล่นในสถานการณ์ที่สมมติขึ้นมานั้นแล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทนั้น
และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลัก 
ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่าง
ลึกซึ้ง และยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่าติดตามอีกด้วย 
   3. กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนซึ่งใช้กรณีหรือเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง  ๆ
แล้วน ามาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ
และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้น 
   4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ วิธีจ าลองสถานการณ์จริงหรือสร้างสถานการณ์
ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง แล้วท าให้ผู้เรียนลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้น และมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน วิธีการนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่าง  ๆซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจไม่กล้าแสดง เพราะ
เป็นการเสี่ยงต่อผลที่จะได้รับจนเกินไป 
   5. ละคร (Acting or Dramatization)   คือ วิธีการให้ผู้เรียนทดลองแสดงบทบาท
ตามบทที่เขียนไว้ ผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมตามบทโดยไม่น าบุคลิกภาพและความรู้สึกนึก
คิดของตน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันจะมีส่วนท าให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนั้นๆ วิธีการนี้
เป็นวิธีช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการที่จะเข้าใจความรู้สึก เหตุผลและพฤติกรรมของผู้อ่ืน 
ซึ่งความเข้าใจนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจกันฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ร่วมกัน และฝึกการท างานร่วมกันด้วย 
   6. กลุ่มย่อย (Small Group) วิธีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงออก 
และช่วยให้ผูเ้รียนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 
   กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ มีบทบาทส าคัญอย่างแท้จริงที่จะช่วยให้ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย
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และมีการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมนันทนาการจึงมีความส าคัญ มีประโยชน์
และคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 
 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมในระบบอุปถัมภ์  เป็นสังคมในระบบครอบครัวใหญ่ เป็นสังคมที่
ผู้น้อยนับถือยกย่องผู้ใหญ่  เป็นสังคมที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน  คนส่วนใหญ่ถือว่าครอบครัวเป็นระบบ
สนับสนุนที่ส าคัญ  ครอบครัวให้การปกป้องเลี้ยงดูต้ังแต่เรายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองจนถึงการ
มีชีวิตอยู่รอด ครอบครัวให้ความมั่นคงปลอดภัย ให้ความรัก ความอบอุ่น และสร้างพื้นฐาน
บุคลิกภาพ 
 ครอบครัวไทยแต่เดิมมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีครอบครัวหลายช่วงอายุ อย่างน้อย 3 รุ่น 
คือ 1) รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย 2) รุ่นพ่อ แม่  3) รุ่นลูก เป็นครอบครัวที่มีความร่วมมือกันในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม  ค่านิยม ความ
เอาใจใส่ในสภาวะวิกฤต คนในครอบครัวมีความอบอุ่นและปลอดภัย  ครอบครัวท าหน้าที่เป็น
แหล่งหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ และมีผลต่อคุณภาพสังคม  ครอบครัวไทยถือว่า ผู้สูงอายุ คือ 
บุพการีที่ต้องให้ความอุปการะ เลี้ยงดู จนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่  ในท านองเดียวกัน ผู้สูงอายุก็ได้ตั้ง
ความหวังไว้ว่าการสร้างครอบครัวมีลูกหลานก็เพื่อจะ “หวังพึ่งยามเฒ่าชรา หวังฝากผี ฝากไข้”  
(อุทัยวรรณ นพรัตน์. 2553 : 1-2) 
 2.2.1 ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 
  วิทยาการผู้สูงอายุหรือพฤฒาวิทยา (Gerontology) คือการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งนักวิชาการ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองผู้สูงอายุ  พยายามหาความหมายของค าว่า “ผู้สูงอายุ” (Elderly) ในแง่มุมที่ไม่แตกต่าง
กันมากนักเนื่องจากเป็นการยากที่จะก าหนดได้ชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่อยู่ในวัยชราค าว่าผู้สูงอายุเป็น
ค าที่พลต ารวจตรีหลวงอรรถสิทธิสุนทรได้บัญญัติ และน ามาใช้เป็นคร้ังแรกในการประชุมแพทย์
อาวุโสและผู้สูงอายุจากองค์การต่างๆเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2505 จนได้รับการยอมรับและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากเป็นค าที่ไพเราะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าค าว่า  “คนแก่” หรือ 
“คนชรา” และมีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้อย่างมากมาย เช่น 
  ส าหรับประเทศไทย ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยถือเกณฑ์มติที่
ประชุมสมัชชาว่าด้วยผู้สูงอายุแห่งโลก (World Assembly on Aging) ว่าอายุ 60 ปีขึ้นทั้งชายและ
หญิง    โดยนับอายุตามปฎิทิน เป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผู้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทยก็ได้มี
การบัญญัติค าว่า ผู้สูงอายุ ขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ในการประชุมระหว่าง
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แพทย์อาวุโสและผู้สูงอายุจากวงการต่าง ๆ และใช้เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอายุส าหรับข้าราชการ
ด้วย   (นิ่มนวล ศรจีาด. 2540 : 4) 
  นักวิชาการบางท่านเสนอว่า  ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไปใช้อายุ  65 ปี  เป็นเกณฑ์
ก าหนด เพราะปัจจุบันนี้คนไทยอายุยืนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  โดยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 72 ปี และ
อีกประการคือ คนไทยที่อายุในช่วง 60-64 ปี นั้นส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพดี และอย่างน้อย 2 ใน 3  ของ
คนในกลุ่มอายุที่ยังเป็นแรงงานที่ท าการผลิตอยู่ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอ่ืนๆ. 2550 :69) 
  การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ. ศ. 2546 แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุไทย
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอ่ืนๆ. 2550 : 89) 
  1. กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี 
  2. กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี 
  3. กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย คือ ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 
  จากความหมายของผู้สูงอายุที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่พ้นจากการท างาน  มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคมในทางที่เสื่อมลง  มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 
 2.2.2 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอำยุและภำวะสูงอำยุ 
  ความสูงอายุ (Aging) หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้าย
ของช่วงอายุมนุษย์ดังนั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทาง
ร่างกายจิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอายุวัยสูงอายุเป็นวัยที่บุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อย่าง
มากมายอันเร่ิมมาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งโดยมากเป็นไปในทางลบ (ศิรางค์ ทับสายทอง. 2533 : 4) 
ดังนั้น ความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจความสามารถทาง
ร่างกายลดลง   ความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆลดลงโดยสามารถแบ่งได้  2 
ลักษณะด้วยกันคือ 
  2.2.2.1 ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นความชราภาพที่เกิดขึ้นกับทุก
คนตามธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กล่าวคือเมื่ออวัยวะต่างๆเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์ถูกใช้
งานมานานย่อมเกิดความเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพไปตามอายุขัยของการใช้งาน ซึ่งการเสื่อมโทรม
ของเซลล์ในร่างกายนี้ส่งผลให้เห็นเด่นชัดทีละน้อยเช่นผิวหนังเร่ิมเหี่ยวย่น สายตายาว พละก าลัง
เร่ิมถดถอย เป็นต้น 
  2.2.2.2 ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นความชราภาพที่มนุษย์สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ความชราภาพลักษณะนี้เกิดจากการปล่อยปละละเลยไม่ห่วงไม่กังวลไม่รักษาสุขภาพ
ร่างกายการใช้ร่างกายท างานหนักจนเกินก าลังการรับประทานอาหารมากเกินควรดื่มสุราสูบบุหร่ี
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พักผ่อนไม่เพียงพอ ในบางกรณีเกิดจากโรคภัยมาเบียดเบียนก่อให้เกิดความชราภาพแบบทุติยภูมิได้ 
ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและน่าสนใจมนุษย์ทุกคนต้อง
ประสบภาวะนี้ที่กล่าวว่าสลับซับซ้อนเนื่องจากกระบวนการของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physiological) ทางอารมณ์ (Emotional) การเรียนรู้สติปัญญา (Cognitive) 
เศรษฐกิจ (Economic) และทางส่วนตัว (Interpersonal)  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคลดังค ากล่าวที่ว่า “ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งแตกต่างมากขึ้นเท่านั้น” (As we grow older, we 
become more unlike each other) ค ากล่าวนี้เป็นที่ยอมรับอย่างมากดังนั้นกระบวนการเกี่ยวกับความชรา
ภาพจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะความสูงอายุมีผลกระทบอย่างรวดเร็วในสังคม 
  สรุปได้ว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุและภาวะสูงอายุเกี่ยวข้องกับความชราหรือ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในวงจรชีวิตระยะสุดท้ายทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจพฤติกรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมจึงควรมีการประสานสัมพันธ์และให้การดูแล
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเพราะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ  ทุกคนจึงควรให้ความสนใจกับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม 

2.2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้สูงอายุได้มีทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในลักษณะของ
เนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไปทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวถึงต่อไปนี้เกิดจากความสนใจในการศึกษาเร่ือง
ผู้สูงอายุ และภาวะสูงอายุ ในปัจจุบันเร่ืองราวที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางตาม
จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นศาสตร์
ใหม่ขึ้นคือ “พฤฒาวิทยา” หรือ “วิทยาการผู้สูงอายุ” (Gerontology) ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็นหลายสาขา เช่น
ชีววิทยาสังคมวิทยาแพทย์พยาบาลและสาขาการศึกษา เป็นต้น (ธาดา วิมลวัตรเวที.2542 : 16-26) 
  2.2.3.1 ทฤษฎีทางด้านชีววิทยา (Biological Theory) 
   1. ทฤษฎียีน (Gene Theory) คือ ชิ้นส่วนบนสายพันธุกรรม ดี เอ็น เอ (D N A)  ท า
หน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มียีนที่เกี่ยวข้องกับความชราภาพ (Aging) และ
ควบคุมอายุขัย (Life span) ยีนเหล่านี้ถูกก าหนดไว้ในสายพันธุกรรม ดี เอ็น เอ ตั้งแต่ระยะการแบ่งเซลล์
ของตัวอ่อน (Embryo) แต่ยีนเหล่านี้ถูกกดทับไว้ไม่ให้ท างาน จะเร่ิมปฏิบัติงานเมื่อพ้นระยะวัยเจริญ
พันธุ์แล้ว เมื่อยีนเหล่านี้ท างานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายลดลง และ
โครงสร้างของเซลล์เร่ิมเปลี่ยนรูปร่างไป เช่น หญิงที่ใกล้หมดประจ าเดือน ยีนที่ควบคุมการสร้าง
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ลดลง ท าให้ร่างกายเสื่อมลง เสี่ยงต่อการเกิดโรคปวดตามข้อ โรค   
ความดัน และโรคหัวใจ เป็นต้น 
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   2. ทฤษฎีการก าหนด (The Programmed Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเซลล์แต่ละเซลล์
จะมีหน้าที่เฉพาะของตนเองตลอดไปจนกว่าจะหมดอายุขัย  ยีนเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดช่วงอายุของคน 
   3. ทฤษฎีว่าด้วยการยึดเหนี่ยว (Cross-linking Theory) ทฤษฏีนี้เชื่อว่าปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดขึ้นภายในเซลล์สามารถยึดเหนี่ยวน าให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ ท าให้ขนาด
รูปร่างของโมเลกุลต่างๆ เปลี่ยนไป เป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการท างานของเซลล์เปลี่ยนไปหรือเสื่อม
ลง อวัยวะต่างๆ จึงเสื่อมโทรม 
   4. ทฤษฎีว่าด้วยอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าปฏิกิริยาเคมี
ของสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย 
อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายจึงเสื่อมโทรม 
   5. ทฤษฎีว่าด้วยความผิดพลาด (Error Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้น 
ยีนจะค่อยๆ เกิดความผิดพลาด และถ้าความผิดพลาดนั้นเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จะท าให้เซลล์ของร่างกาย
เสื่อมหน้าที่ หมดอายุขัยลงได้ 
   6. ทฤษฏีว่าด้วยประสิทธิภาพการซ่อมแซมดี เอ็น เอ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าโดยธรรมชาติภายใน
เซลล์มีการสะสมผิดปกติ และมีระบบซ่อมแซมความผิดปกติ แต่ระบบซ่อมแซมนี้ไม่สามารถท างานอย่าง
สมบูรณ์ไปตลอดชีวิต มักจะเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของระบบซ่อมแซมดี เอ็น เอ มีความผิดปกติจนท าให้เกิดความล้มเหลวในการท างาน ท าให้เกิดความ
แก่ชราภาพและตายในที่สุด 
   7. ทฤษฎีว่าด้วยการเสื่อมและถดถอย (Wear and Tear Theory) ทฤษฏีนี้ได้เปรียบเทียบ
สิ่งมีชีวิตเหมือนเคร่ืองจักรที่ใช้งานมานานแล้วย่อมมีความสึกหรอ ร่างกายของผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน เซลล์
ทุกเซลล์ท างานมากเป็นเวลานาน หรือได้รับความเครียดมาก ย่อมเกิดการสึกหรอ เช่นกัน ประสิทธิภาพในการ
สร้างและซ่อมเสริมด้อยลง ท าให้เกิดความเสื่อมและถดถอยของร่างกายได้มาก 
   8. ทฤษฎีว่าด้วยการสะสมของเสีย (Waste Product) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่อเซลล์มีอายุ
มากขึ้น ประสิทธิภาพในการก าจัดของเสียจะลดลง ท าให้มีการสะสมของเสียไว้ในเซลล์มากขึ้น 
ของเสียที่สะสมในเซลล์จะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้น และเซลล์จะถูกท าลายไปอย่าง
ช้าๆ ท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม 
   9. ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (Somatic Mutation) ทฤษฎีนี้อธิบาย
ได้ว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีสารบางชนิดเพิ่มขึ้น และเอ็นไซม์บางชนิด มีสารบางชนิดลดลง ท าให้
เกิดความเสื่อมโทรมของเซลล์อวัยวะต่างๆ จึงเสื่อมโทรม 
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1.2.3.2 ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคม (Psycho-social Theories of Aging)  
   ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ที่อธิบายถึงพฤติกรรม  
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตเพื่อให้มีความสุข
ในบั้นปลายของชีวิต ซึ่งมีมากมายหลายดังนี้ (ธาดา วิมลวัตรเวที. 2542 : 24-26)  
   1. ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคคลจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนต่อบทบาทที่ก าลังปฏิบัติอยู่อย่างเหมาะสม อายุจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในการก าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล 
   บุคคลจะปรับตัวต่อความเป็นผู้สูงอายุได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาท
ของตนเองในแต่ละช่วงอายุที่ผ่านมา  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น อายุครบ 60 ปี จะสูญเสียบทบาทการท างานตามวาระเกษียณอายุ หรือ
สูญเสียบทบาทของการมีชีวิตคู่ เมื่อมีการถึงแก่กรรมของคู่สมรส เป็นต้น บุคคลดังกล่าวจะต้อง
สร้างบทบาททางสังคมขึ้นมาใหม่ทดแทน ซึ่งจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ เห็นคุณค่าของ
ตนเองเป็นส าคัญด้วย 
   การศึกษาทฤษฎีบทบาท จะสามารถท าให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้สูงอายุบางคนมีปัญหา
ในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้เตรียมตัวถึงบทบาทของตนเองที่มี        
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการทางอายุ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญมากที่จะต้อง
เข้าใจบทบาทของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงจากการสูญเสีย จากการเคยเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หา
รายได้เลี้ยงครอบครัว  กลับมามีรายได้ลดลง เพราะเกษียณอายุ สถาบันครอบครัวควรส่งเสริม
ผู้สูงอายุในบทบาทอ่ืนๆ เช่น บทบาทการเป็นบิดา มารดา  ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
ลูกหลาน   ลูกหลานควรเห็นความส าคัญให้ความเคารพรัก นอกจากนี้สังคมยังสามารถมีส่วน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีโอกาสได้รับบทบาททางสังคมด้วย เช่น จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ หรือให้
ผู้สูงอายุได้ท างานอาสาสมัครตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งจะท าให้บทบาททางสังคมของ
ผู้สูงอายุมีต่อเน่ือง และสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตได้ 
   2. ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุที่มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉง 
มีกิจกรรมปฏิบัติอยู่ เป็นประจ า หรือมีภารกิจอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้มีความพึงพอใจในชีวิต และมี              
การปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมหรือบทบาทหน้าที่ภารกิจใด  ๆผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง
จากวัยที่ผ่านมา ควรสนใจร่วมเป็นสมาชิกของกิจกรรมต่าง  ๆเพราะการมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่ชดเชย
ความสูญเสียต่าง  ๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการความชรา 
   3. ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement Theory)  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการแยกตนเองจาก
สังคมเป็นเร่ืองปกติ และเป็นความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละบุคคลที่จะแสวงหาบทบาทของ
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ความสงบเงียบ  ลดกิจกรรมและบทบาททางสังคมของตนเอง ลดการเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน มีเวลาว่าง
ส าหรับตนเองมากขึ้น เพื่อปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามปกติของกระบวนการที่เป็น
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้นักทฤษฎีการแยกตนเองยังชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่แยกตัวออกจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในสังคม อาจท าให้มีเวลาในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวได้
มากกว่า ผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการท างาน  หรือท ากิจกรรมนอกบ้าน ดังนั้นทฤษฎี      
การแยกตนเองจึงเชื่อว่า  การแยกตัวเองออกจากสังคมพบว่ามีความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
พื้นฐาน ดังน้ันกระบวนการภายในตัวบุคคลที่ไม่เท่ากันเป็นเหตุให้พฤติกรรมถอยออกจากสังคมไม่
เท่ากัน   
   4. ทฤษฎีบุคลิกภาพทางสังคม (Personality Theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อตรงกับทฤษฎี
การแยกตนเอง โดยมีความเชื่อว่าการที่ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร
ทางด้านความพึงพอใจในชีวิตที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิตเป็นส าคัญ 
   5. ทฤษฎีต่อเนื่อง (Continuity Theory) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า บุคคลต่างมีบุคลิกภาพ มี
รูปแบบความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไป โดยที่บุคลิกภาพและแบบของการด าเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคลนั้น จะบอกให้ทราบถึงการปรับตัว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตบั้นปลาย  เช่น บุคคลใด
คุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก เมื่อเกษียณอายุท างานแล้วก็จะชอบพบปะสังสรรค์ร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อ่ืนเสมอๆ แต่บุคคลใดพอใจชีวิตที่อยู่อย่างสงบ สันโดษ ก็อาจแยกตนเองออกมาอยู่ตามล าพัง เมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุ นั่นคือผู้สูงอายุจะประสบความสุข ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของตนเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคล
นั้นยังจะคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพ  และความพึงพอใจในชีวิตของตนเองที่มีมาแต่หนหลังได้ดีเพียงใด 
 2.2.4 ธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอำยุ  
  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุมีสาระส าคัญที่สรุปได้ 3 ด้านคือ (สุรกุล เจนอบรม. 
2532 : 19-22) 
  2.2.4.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย (Physiological Changes) การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุที่ส าคัญคืออวัยวะและระบบการท างานต่างๆของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปสู่
สภาพความเสื่อม เช่น 
   1. ระบบต่อมต่างๆได้แก่ต่อมน้ าลายจะขับน้ าลายลดน้อยลงต่อมไร้ท่อเสื่อม จึง
เกิดเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายต่อมผิวหนังบางเหี่ยวย่นไขมันใต้ผิวหนังลดน้อยลงผิวหนังแห้ง        
การปรับตัวของร่างกายไม่ดี 
   2. ระบบการย่อยมีการย่อยอาหารผิดปกติเนื่องจากฟันหักเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
น้ าย่อยในกระเพาะอาหารลดน้อยลงท าให้ย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ดีเกิดท้องอืด 
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   3. ระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงของสมองสมองเสื่อมความรู้สึกความว่องไวต่อ
การรับรู้น้อยลงความสัมพันธ์ระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะเสียไปการทรงตัวไม่ดี มีอาการสั่นตาม
ร่างกาย 
   4. ระบบทางเดินหายใจโดยปอดเสื่อมลงความยืดหยุ่นของปอดน้อยลงท าให้หายใจ
เร็วเหนื่อยง่ายและรับออกซิเจนได้น้อยลง 
   5. ระบบหลอดเลือดโดยหลอดเลือดแข็งความดันโลหิตจะสูงขึ้นออกซิเจนไปสู่
สมองน้อยเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเสื่อมลิ้นหัวใจแข็งเกิดโรคหัวใจได้ง่าย 
   6. ระบบทางเดินปัสสาวะไตเสื่อมสมรรถภาพขับของเสียออกจากร่างกายได้น้อย
แต่ขับน้ าออกมามากจึงถ่ายปัสสาวะบ่อย กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะไม่ดี กล้ามเนื้อกระเพาะ
ปัสสาวะยืดหย่อนท าให้ถ่ายปัสสาวะไม่หมดและตกค้างท าให้ปัสสาวะไหลง่ายในชายต่อมลูกหมาก
จะโตทางด้านระดับสติปัญญาพบว่าความจ าเสื่อมโดยเฉพาะความจ าในเหตุการณ์ปัจจุบัน (Recent 
Memory) แต่ความจ าในอดีตไม่เสีย (Remote Memory) ระบบประสานงานระหว่างประสาทสัมผัส
กับความคิดอ่านจะเชื่องช้าเป็นผลให้ดูเหมือนว่าผู้สูงอายุมีสติปัญญาเสื่อมถอย 
   จากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุคือเกิดการ
เจ็บป่วยเร้ือรังซึ่งพบว่า 4 ใน 5 คนของผู้สูงอายุมีโรคเร้ือรังอย่างน้อยหนึ่งโรคมีโรคประจ าตัว   มี
ปัญหาสุขภาพสุขภาพอ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับฟันและตาและส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ประสาทหลงลืมง่าย 
  2.2.4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปในด้านลบได้แก่ 
   1. การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้งนี้เพราะมีเพื่อนฝูงบุคคลที่เป็นญาติสนิท หรือ
คู่ชีวิตตายจากท าให้เกิดความรู้สึกถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก่อให้เกิดความเหงา 
   2. การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากวัยอันควรที่จะต้องออก
จากการท างานคือปลดเกษียณขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางสังคมก็ลดน้อยลงเนื่องจากหมดภาระ
ติดต่อด้านธุรกิจการงานหรือหมดภาระหน้าที่รับผิดชอบท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสูญเสียต าแหน่ง
หน้าที่ไร้คุณค่าไม่มีความหมายในชีวิต นอกจากนี้ยังมีผลให้ผู้สูงอายุขาดเพื่อนขาดความผูกพันที่เคยมี
ต่อสังคมและขณะเดียวกันก็ท าให้ขาดรายได้หรือรายได้ลดน้อยลงผลจากสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุต้อง
พยายามปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   3. การสูญเสียสัมพันธภาพภายในครอบครัวเนื่องจากในวัยนี้บุตรมักจะมีครอบครัว
และโดยเฉพาะลักษณะของสังคมในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยายท า
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลงบทบาททางด้านการให้
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ค าปรึกษาดูแลและสั่งสอนลูกหลานจึงน้อยลงท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเกิดความว้าเหว่
และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง 
   4. การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศซึ่งเป็นการสูญเสียทางจิตใจที่ส าคัญอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของร่างกายท าให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางเพศในวัยสูงอายุได้แต่เคยมีผู้ศึกษาพบว่าชายสูงอายุที่สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ยังมีความต้องการทางเพศแม้จะมีวัยถึง  90 ปีการไม่สนองความต้องการทางเพศในวัย
สูงอายุนอกจากจะมีสาเหตุจากการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วเหตุผลทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
เจตคติทางสังคมที่มีต่อเพศสัมพันธ์ในวัยผู้สูงอายุว่าเป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม นับเป็นสิ่งที่ขัดขวาง
ความต้องการทางเพศและมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ 
  2.2.43 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สาเหตุของปัญหาทางกายภาพและทางจิตของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่ออกไปทาง
ตะวันตกมากขึ้นย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุได้แก่ 
   1. การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพสังคมปัจจุบันได้กีดกันผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการงานตลอดจนบทบาทในครอบครัวผู้สูงอายุที่เคยเป็นผู้
หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับกลายเป็นผู้พึ่งพาอาศัยเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ท าให้
ผู้สูงอายุสูญเสียอ านาจและบทบาททางสังคมที่เคยมี ความรู้สึกว่าตนเองหมดความส าคัญ 
   2. การถูกทอดทิ้งผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคม
สมัยใหม่ท าให้เกิดการขยายตัวหรือการเติบโตของชุมชนเมืองการด า เนินชีวิตเปลี่ยนไปผู้สูงอายุที่
เป็นภาระไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นใดหรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมักจะถูกทิ้ง 
   3. การเสื่อมความเคารพในสมัยก่อนผู้สูงอายุได้รับการเคารพนับถือจากผู้อ่อน
อาวุโสในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ผู้แนะน าสั่งสอนแต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนไป
ตามตัวอย่างสังคมอเมริกาหรือยุโรป ที่ยึดถืออิสรภาพส่วนบุคคลและคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ผู้สูงอายุควรอยู่ส่วนผู้สูงอายุส่วนคนหนุ่มสาวก็อยู่ตามทางของหนุ่มสาวซึ่งความคิด
เช่นน้ีก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น 
   สรุปความเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมขึ้นทุกๆ ด้าน ดังนั้นจ าเป็นต้องเตรียมสภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีค่า เป็นขุมก าลังสติปัญญาของประเทศชาติต่อไป เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุ ของ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2546 มีมากถึง 6.2 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะเพิ่มจ านวนเป็น 10 ล้านคน หรือ 15% ของจ านวนประชากร  บรรลุ ศิริพานิช (2546 : 3) 
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 2.2.5 ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ 
  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ก าหนดให้ลูกหลานมีความเชื่อฟัง และ
เคารพผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุเคยมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณธรรมและวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน แต่
ปัจจุบันความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อรูปแบบของครอบครัวไทย 
ผู้สูงอายุก็เช่นกัน จากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ สังคมและจิตใจ มีผลต่อวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการที่มีลักษณะทั้งที่เหมือนบุคคลในวัยอ่ืนและแตกต่างจากวัย
อ่ืนๆ ดังนี ้
  2.2.5.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุมีความต้องการเหมือนคนในวัยอ่ืน คือ มี
ความต้องการพื้นฐานปัจจัย 4 อย่าง ได้แก่ อาหารที่เหมาะสมกับวัย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มี
เคร่ืองนุ่งห่มบ้างตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลตามสภาพร่างกายเมื่อยามเจ็บป่วย ต้องการคน
ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ต้องการท านุบ ารุงรักษาร่างกาย และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  2.2.5.2 ความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุต้องการอยู่กับบุตรหลานด้วยความร่มเย็น
เป็นสุขแบบครอบครัวไทย ที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่ การเคารพยกย่อง ยอมรับเป็น
สมาชิกของครอบครัว ของกลุ่ม ต้องการมีเพื่อน ต้องการการแสดงออกถึงความมีคุณค่า 
  2.2.5.3 ความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ ต้องการได้รับความสนใจ ต้องการมีส่วนร่วม
ในสังคม ต้องการช่วยเหลือและมีบทบาทในสังคม ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุแม้จะมีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายแต่ยังคงมีสมรรถภาพทางสติปัญญา ซึ่งเชื่อกันว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ชีวิตมาก จึงมองเห็นปัญหาได้ดี ดังนั้นครอบครัว และสังคมภายนอกจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี
บทบาท มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน 
  2.2.5.4 ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้องการความมั่นคงทางการเงิน มีงานท ามี
รายได้ เพื่อลดภาระให้แก่ครอบครัว และสังคม 
  2.2.5.5 ต้องการที่จะลดการพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน กล่าวคือ ผู้สูงอายุต้องการด าเนินชีวิตอย่าง
ปกติเหมือนผู้อ่ืน สามารถคิดและท าอะไรได้อย่างอิสระ และต้องการรักษาความอิสระในชีวิตของ
ตน โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อ่ืนให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ถ้ายังต้องการความช่วยเหลือ มักจะมุ่ง
ขอรับความช่วยเหลือจากบุตรหลานของตนเป็นอันดับแรก 
  2.2.5.6 ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในสังคม เพื่อปรับตนเองให้เหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของวัย สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
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2.3 กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 กิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญกับผู้สูงอายุเพราะมีเวลาว่างมากขึ้นและการที่ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมนันทนาการจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่การปรับตัวในสังคมและการพัฒนา
กิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจในการช่วยเหลือตัวเองเป็นการใช้ศักยภาพใน
ตัวเองท าให้ผู้สูงอายุยอมรับพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้ จึงเป็นการท าตามทฤษฎี
การสูงอายุวิทยา (Engagement Theory) ซึ่งเชื่อว่าการให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่อไปอย่างปกติจะช่วย
ชะลอความเสื่อมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมลงได้การท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้
ผู้สูงอายุได้พบเพื่อนวัยเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความสุขได้
แสดงออกลดความเหงาได้ผ่อนคลายความเครียดมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามี
ประโยชน์ตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่จิตใจจะเสื่อมลงอย่าง
รวดเร็ว (พีระพงศ์บุญศิร.ิ 2542 : 35) 
 2.3.1ขอบข่ำยกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
  ลักษณะกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมเพื่อรักษาระดับสมรรถภาพทาง
กายให้คงที่ช่วยสร้างความสุขความเพลิดเพลินขจัดความวิตกกังวลเพื่อการพักผ่อนใช้เวลาไม่นาน
ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ควรให้ผู้สูงอายุใช้ก าลังมากเกินไปป้องกันการนั่งและยืนนานๆ
และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างและสภาพของร่างกายการจัดกิจกรรมควรจัดตาม
ความสนใจและความสามารถรวมทั้งความพอใจของผู้สูงอายุและควรมีช่วงว่างเวลาหยุดพัก  เพื่อ
ผ่อนคลายกิจกรรมที่เหมาะสมจึงเป็นไปในรูปของกลุ่มสนใจด้านกีฬาเกมงานอดิเรกการสะสม   
การอ่านการจัดกลุ่มสนทนาการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆโดยเฉพาะบทบาท
ที่ปรึกษาทางสังคมเพื่อขอความสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุนซึ่งคนสูงอายุสามารถให้ความ
ร่วมมือได้ด ี
  สมบัต ิกาญจนกิจ (2533 : 32-33) กล่าวถึงกิจกรรมนันทนาการที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
  1. กิจกรรมนันทนาการประเภทเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและสมรรถภาพของผู้สูงอายุเช่น
กีฬาเพื่อสุขภาพการเดินวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพว่ายน้ ากายบริหารและการนวดแผนโบราณทั้งนี้กิจกรรม
เหล่านี้จะต้องมีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับประชากรและอยู่ภายใต้การแนะน าของแพทย์นักพลศึกษา
และสรีรวิทยาการออกก าลังกายเพื่อใช้กิจกรรมในทางสร้างสรรค์ไม่เป็นการท าลายสุขภาพและ
สมรรถภาพ 
  2. กิจกรรมนันทนาการประเภทส่งเสริมพัฒนาอารมณ์สุข เช่นการฝึกสมาธิโยคะ การท่องเที่ยว
เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติตลอดจนการดูภาพยนตร์วีดีโอที่เหมาะสมตรงกับความต้องการและสนใจของ
กลุ่มรวมถึงการศึกษาสัจธรรมคติธรรมธรรมะและค าสอนทางศาสนาการร้องเพลงเต้นร าเป็นต้น 
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  3. กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรกซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสมเช่นงานอดิเรก 
งานประดิษฐ์ ประเภทสร้างสรรค์ประเภทสะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกกิจกรรมได้
ตรงกับความสนใจ 
  4. กิจกรรมนันทนาการทางสังคมหมายถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพบปะสังสรรค์เข้าร่วม
สมาคมเช่นเป็นสมาชิกสโมสรผู้สูงอายุมีกิจกรรมประเภทการเต้นร ากีฬาบันเทิงการจัดงานสังสรรค์
ภายในกลุ่ม เป็นต้น 
  5. กิจกรรมนันทนาการประเภทส่งเสริมการอ่านพูดเขียนกิจกรรมนี้มีรูปแบบมากมายใน 
เร่ืองของการอ่านหนังสือประเภทต่างๆการพูดปาฐกถาการเขียนอาจจะออกมาในรูปการจัดเป็นชมรม
กลุ่มผู้สนใจโดยมีกิจกรรมร่วมกัน 
  6. กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมเป็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุ
ได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมตรงกับความต้องการและความสนใจเป็นการพัฒนาคุณค่า  และ
สุนทรียภาพของศิลปะและงานหัตถกรรม 
  7. กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุมีประสบการณ์ที่มี
คุณค่าเช่นการจัดกิจกรรมให้เป็นที่ปรึกษาในเร่ืองงานที่ท่านมีประสบการณ์หรือกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างวัย กิจกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์การออกค่ายพักแรม และ     
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ เป็นต้น 
  8. กิจกรรมนันทนาการประเภทศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมประเภทนี้ถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชาติ เป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดังนั้นกิจกรรมนี้จะช่วย
ส่งเสริมคุณค่าในเร่ืองความซาบซึ้งประเพณีท้องถิ่นของชาติต่อไปยังเยาวชนเช่นการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นต้น 
 2.3.2 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกายจัดกิจกรรมเดือนละ 1 - 2 คร้ังและเวลาที่จัดกิจกรรมจะมีทั้งเช้าและบ่าย จากการศึกษาของ
พฤตินันท์  เหลืองไพบูลย์ (2530 : 85)  เร่ืองชมรมผู้สูงอายุได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และลักษณะ
กิจกรรมที่จัดสรุปได้ดังนี้   
  วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งชุมชนพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน  ความรู้
ความคิดเห็นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในด้านสวัสดิการสังคมบริการด้าน
กิจกรรมนันทนาการการออกก าลังกายกีฬาศาสนาวัฒนธรรมการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา
เช่นการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางครอบครัวและเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารรวมทั้งร่วมกันจัด



40 
 

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางด้านจิตใจการศาสนาและการพัฒนา
ประเทศ 
  ลักษณะกิจกรรมที่จัดในชมรมผู้สูงอายุได้แก่กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ และสังคมกิจกรรมด้านนันทนาการและการออกก าลังกายกิจกรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้กิจกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
  สุภาภรณ์  รุ่งอุดม  (2547 : 33-34)  ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการ ของชมรมผู้สูงอายุใน
หน่วยงานต่างๆมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
  1. ชมรมผู้สูงอำยุโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต 
   ที่ตั้ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นชมรมที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
   ปีที่จัดต้ัง 16 ธันวาคม2528 จัดกิจกรรมช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 -15.30 น. 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยท ากิจกรรมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 
   วันเวลา วันจันทร์สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเวลา 13.00-15.30 น. 
   กิจกรรม การตรวจสุขภาพการตรวจค้นหารักษาโรคการตรวจสุขภาพประจ าปี 
การให้สุข ศึกษาเร่ืองโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและกิจกรรมการออกก าลังกาย  เพื่อสุขภาพเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันปีใหม่การท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นต้น 
  2. ชมรมผู้สูงอำยุโรงพยำบำลถลำง 
   ที่ตั้ง โรงพยาบาลถลางอ าเภอถลางจังหวัดภูเก็ต 
   ปีที่จัดต้ัง 7 ตุลาคม 2530 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ท ากิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันเป็น      
การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 
   วันเวลา จัดกิจกรรมเดือนละ 2 คร้ังวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
   กิจกรรม บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ เชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บรรยายธรรมะสาธิตออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญเช่น ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บ าเพ็ญประโยชน์ใน
วันส าคัญ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่การจัดกลุ่มตามความสนใจเช่นท าน้ าสมุนไพรการนวดแผน
โบราณ เป็นต้น 
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  3. ชมรมผู้สูงอำยุดินแดง 
   ที่ตั้ง ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
กรุงเทพ 
   ปีที่จัดต้ัง 2530 
   วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์ให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์  
สุขภาพการศึกษาอาชีพและการให้ค าปรึกษา 
   วันเวลา ทุกวันราชการระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 
   กิจกรรม กิจกรรมประจ าวัน  ช่วงเช้ าสวดมนต์ท าสมาธิออกก าลั งกาย             
เพื่อสุขภาพ เช่นบริหารกายไท้เก๊กเต้นร าประกอบเพลงช่วงบ่ายวันจันทร์ และวันพฤหัสลีลาศ วัน
อังคารนาฏศิลป์ร าไทย วันพุธและวันศุกร์ขับร้องดนตรีไทย และสากลกิจกรรมพิเศษจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญเช่นวันแม่วันพ่อวันส าคัญทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทงวันผู้สูงอายุการจัดแข่งขัน
กีฬา และท่องเที่ยวทัศนศึกษาร าวงร าภาคเหนือเล่นเกมกีฬาประจ าวัน (โยนห่วง ปาเป้า โยนโบว์ลิ่ง)  
เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 

2.3.3 ขั้นตอนและกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
  การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุมีขั้นตอนดังต่อไปนี้(เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 
2545 : 184-188) 
  2.3.3.1 ประเมินความสามารถและความต้องการเพราะผู้สูงอายุบางรายมีข้อจ ากัดใน    การท า
กิจกรรมนันทนาการเช่นสายตาไม่ดีมีโรคประจ าตัวฯลฯกิจกรรมที่จัดจะต้องเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้สูงอายุ 
  2.3.3.2 การวางแผนผู้จัดต้องวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานทีในกรณีที่จัดเป็นกลุ่ม
จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีปฏิบัติวิธีการประเมินขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
โดยทั่วไปควรมีสมาชิก 8-12 คนไม่ควรต่ ากว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 20 คน สถานที่ควรมีเนื้อที่
กว้างขวางพอควรอากาศถ่ายเทสะดวก 
  2.3.3.3 การปฏิบัติการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุถ้าจัดเป็นกลุ่มควรปฏิบัติดังนี้ 
    1. ให้ผู้สูงอายุเข้ากลุ่มในลักษณะสบายๆเพื่อให้เกิดความพร้อมทีจะมีส่วนร่วม 
    2.จัดให้สมาชิกนั่งในที่เหมาะสม 
    3. ผู้จัดให้ความเป็นกันเองมีการกล่าวต้อนรับต้องแนะน าสมาชิกให้รู้จักกัน 
    4.ในขณะด าเนินกิจกรรมควรกระตุ้นสมาชิกทุกคนได้แสดงออกไม่มีการบังคับ
เร่งรัดหรือจ ากัดเวลา 
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    5. ผู้จัดจะต้องตระหนักความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้สูงอายุบางท่านถือตัวบาง
ท่านเจ้าระเบียบ 
  2.3.3.4 การประเมินในการท ากิจกรมต้องประเมินผลซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดสามารถค้นหา
ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขและในระหว่างการจัดกิจกรรมนันทนาการควรประเมินผลด้วย      
การสังเกตเป็นระยะว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่ และสังเกตพฤติกรรมของสมาชิก สอบถาม
ความรู้สึกและความพึงพอใจของสมาชิก 
    การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด มีความสุขมากขึ้น และป้องกัน การแยกตัวของ
ผู้สูงอายุซึ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการจะบรรลุผลผู้จัดจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุมีทักษะการ
จัดการการจัดจึงจะเป็นที่พึงพอใจ 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

 2.4.1 ควำมหมำยของรูปแบบ 
  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันดังนี้ 
  ดิเรก วรรณเศียร (2545) และอุทุมพร จามรมาน (2541) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า
หมายถึงสิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่
ส าคัญของสิ่งที่ศึกษา เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้ง่ายขึ้นโดย
อาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์และยังได้ขยายความของ
รูปแบบว่ารูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งรูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมส่วน
การที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นๆ 
ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ 
  นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 
ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน 4 ลักษณะ
กล่าวคือ 
  2.4.1.1 รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่
เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ นักวิชาการที่ให้ความหมาย ของ
รูปแบบในลักษณะนี้ เช่น ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540, หน้า 21-23), เสรี ชัดแช้ม (2538, หน้า 3), 
Good (1973, p. 25), Smith, (1961, p. 461-462) และ Webster (1983, p.1154)  
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  2.4.1.2 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัย หรือ
ตัวแปรต่าง ๆ หรืองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิชาการที่ให้ความหมายของรูปแบบใน
ลักษณะนี้ ได้แก่ เสรี ชัดแช้ม (2538, หน้า 3), อุทัย บุญประเสริฐ (2546, หน้า 31), อุทุมพร จามรมาน 
(2541, หน้า 22), Bardo and Hartman (1982, p. 70), Good (1973), Keeves (1988, p. 559) และ Willer 
(1967, p. 15)  
  2.4.1.3 รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยาก
ในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการ
นั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ นักวิชาการที่ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้ 
ได้แก่ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540, หน้า 21-23) 
  2.4.1.4 รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย นักวิชาการที่ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้ 
ได้แก่ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540, หน้า 21-23) และ Willer (1967, p. 15) 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศึกษามา  เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจ
ได้ง่ายและกระชับถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้  เพื่อช่วยให้
ตนเองและคนอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
 2.4.2 ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (Keeves, 
1988, pp. 561-565) 
  2.4.2.1Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบ จึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
  2.4.2.2 Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil (1985, 
p. 41) เป็นต้น 
  2.4.2.3 Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อใน การแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยา และศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
  2.4.2.4 Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 
    Schwirian (อ้างถึงใน Bardo& Hardman, 1982, pp. 70-72) นักนิเวศวิทยาคน
ส าคัญได้แบ่งประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่
อธิบายโดยลักษณะพื้นที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากรรูปแบบที่ใช้ การอธิบาย
โดยพื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone 
Model และ Social Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของ
ประชากรเมืองนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรเมือง 
ต่าง ๆ เช่น Residential Segregation Model เป็นต้น 
    จากที่กล่าวมาแสดงว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบ
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้    
การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม  รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา  
แผนภูมิ  รูปภาพ  รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ และรูปแบบที่น าเอา ตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 2.4.3 คุณลักษณะของรูปแบบ 
  Keeves (1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด (requirement)  
4 ประการ คือ 
  2.4.3.1 รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (Associative Relationship) 
  2.4.3.2 รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
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  2.4.3.3 รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
  2.4.3.4 รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเร่ืองที่ก าลังศึกษา  
    การวิจัยครั้งน้ี เป็นการสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไป
ด้วย  หน่วยงานที่ รับผิดชอบ การจัดการด้านสถานที่ การจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้าน      
การควบคุมดูแล การจัดการด้านงบประมาณ การจัดการด้านการวางระเบียบ 

 
2.5 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2.5.1 งำนวิจัยในประเทศ 
  ศุภาภร รุ่งอุดม. (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ
บ้านแขนน  จังหวัดภูเก็ต  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัด
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุบ้านแขนนจังหวัดภูเก็ต  กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บ้านแขนน ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 คน ที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโปรแกรม เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ และแบบสัมภาษณ์ผลการวิจัยพบว่า  1. ผู้สูงอายุเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการครบ
ทุกคร้ังทุกคน   2. ผู้สูงอายุพึงพอใจผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการทั้งด้านสุขภาพและด้าน 
การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ ในระดับมาก 
  กมลพร จันทาคึมบง (2551: บทคัดย่อ)  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
ผู้สูงอายุในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 
70 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 35 คน  
โดยเป็นผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านขี ต าบลเขวาใหญ่ กลุ่มทดลองได้รับกิจกรรม
การส่งเสริมการออกก าลังกาย ประกอบด้วย การให้ความรู้  การเสนอตัวแบบ การสาธิต และการฝึก
ปฏิบัติ การให้สิ่งชักจูง ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองมีพฤติกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายในด้าน
ความรู้  การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออก
ก าลังกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง พบว่า หลัง
การทดลองมีพฤติกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายในด้านความรู้ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายเพิ่มขึ้นจากก่อน      
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การอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกายทั้ง   
5 ด้านสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ปาริชาติ ค้ าชู  (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะภูมิหลัง ระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ตและผลการใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการต่อภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 20 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วยวิธีสุ่มแบบง่าย  จัดให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มนันทนาการตามขั้นตอนที่วางไว้ สัปดาห์ละ 2 วัน ใช้เวลาคร้ังละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 คร้ัง กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเข้ากลุ่มสร้างสัมพันธภาพ  การฝึก
ทักษะการเข้ากลุ่ม การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การให้แรงเสริมโดยการให้ก าลังใจและค า
ชมเชย เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในระยะก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล 2 สัปดาห์หลังการทดลองโดยใช้แบบวัดความซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย 
หาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือด้วยสูตร คู้เดอร์ ริชาร์ดสันได้ค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ .93 และแบบ
ศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการ หลังจากการทดลองเสร็จ
สิ้น ประเมินด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า 
ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรสหม้าย  มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สาเหตุที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต  เนื่องจาก
ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู โดยส่วนใหญ่ไม่มีญาติมาเยี่ยม  รายได้มาจากการรับบริจาค มีโรคประจ าตัวเพียง
โรคเดียว โรคที่พบสูงสุด คือ โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับต่ า และพบว่า
ระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการลดลงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ปัจจัยของ
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการที่คาดว่าส่งผลให้ลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าดี
ขึ้น แบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ ผู้น ากลุ่ม เพื่อนผู้สูงอายุ และลักษณะของกิจกรรม จากผลการศึกษาพบว่า
การใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนันทนาการสามารถลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในการศึกษา
คร้ังนี้ได้ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการน ากิจกรรมกลุ่มนันทนาการที่ศึกษาคร้ังนี้ไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าระดับต่ าที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
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 2.5.2 งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
  Woo (2004 : 49) ได้ศึกษานโยบายการดูแลระยะยาว เพื่อน าไปใช้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี    กล่าวถึงโครงสร้างของระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้  เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุได้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว สามารถน าไปใช้กับผู้สูงอายุในความดูแลที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี (ผู้ซึ่งประสบ
ปัญหาในการเรียกชื่อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ถูก) ประมาณร้อยละ 15 ของประชากร
ทั้งหมด แต่มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ ผลสะท้อนกลับ 
คือ ภาระในการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เพิ่มขึ้น ตัวแบบการดูแลระยะยาวก าลังถูก
วางแผนไปพร้อมกับการก่อตั้งคณะกรรมการวางแผนการพัฒนา หลักสวัสดิภาพการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว หลักการนี้ได้แบ่งแยกภูมิหลังของสังคมประชากรออกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การริเร่ิมหลักการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งเหมาะกับประเด็นและปัญหาของหลักการ
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และเสนอแนะขอบเขตของนโยบายเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นบนรากฐาน
ของผลลัพธ์เหล่านี้ นโยบายหลายฉบับ ได้แก่ การขยายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดการบริการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นโรงพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเฉียบพลัน การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและการบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว โครงสร้างระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่เป็นทางการ และการพัฒนาระบบกองทุนส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
  Tousignant and others (2007 : 104-105) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่ไร้
ความสามารถที่บ้านในประเทศแคนาดา  ผลจากการศึกษาความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมี
ความเป็นไปได้ว่ าจะเพิ่ มขึ้นอย่ างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษต่อไป เป็นค าตอบหนึ่ ง  เพื่อ                  
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแทนที่ จะเป็นการดูแล
ในหน่วยงานบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ เช่นเดียวกับโปรแกรมการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสามารถสัมผัสกับผู้ใช้ที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในปัจจุบัน คือ         
การอธิบายโครงร่างหน้าที่ของการดูแลตนเองของผู้ใช้โปรแกรมการดูแลที่บ้านในรัฐควิเบค   
ประเทศแคนาดา และเปรียบเทียบระดับของความพอเหมาะระหว่างความต้องการและการดูแลที่จัด
ให้ในโปรแกรมการดูแลที่บ้านส าหรับผู้สูงอายุที่ไร้ความสามารถ 
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บทที ่3 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ

ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองผู้วิจัยได้ศึกษาและด าเนินการตามขั้นตอน

ดังนี ้

 1. ขอบเขตการวิจัย 

 2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ขอบเขตกำรวิจัย 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 72 คน และ 

ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอป่าโมก และอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ านวน 53 คน ซึ่งได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกอ าเภอที่เป็นเป้าหมายเพื่อท าการวิจัย เลือกตัวอย่างที่มีข้อมูล มีสถานที่ให้บริการ 

ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ เป็นกลุ่ม

ที่ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ เช่น ผู้น าชุมชน อสม. 

ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 27 คน และกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

นันทนาการจ านวน 125  คน 
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 ตัวแปรท่ีศึกษำ 

 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทอง 

 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุที่มีต่อคือ รูปแบบ

การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง และความพึง

พอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 ระยะเวลำในกำรวิจัย  ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาคร้ังนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กันยายน 

2555 

 พื้นที่ในกำรวิจัย 

 พื้นที่ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง โดยผู้วิจัยศึกษาวิจัยเฉพาะพื้นที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอป่าโมก  และอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก

คือ มีรูปแบบการจัดการกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุที่ ผู้วิจัย

สร้างขึ้น จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา

และครอบคลุมเนื้อหา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ชื่อโปรแกรม 

วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย และประเภทกิจกรรมนันทนาการ โดยมีวิธีการสร้าง

และหาคุณภาพเคร่ืองมือผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

  3.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าวิจัย 

  3.2.1.2 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการ ด้านผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาแนว

ทางการสร้างเคร่ืองมือ 
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  3.2.1.3 น าความรู้และสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสร้างโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ

ส าหรับผู้สูงอายุ และจากผลการวิจัยใน เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ปี 2555 

  3.2.1.4 น าโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 

3 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา และภาษาที่ใช้ 

  3.2.1.5 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

 3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 

  3.2.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทองเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด โดยมีขั้นตอนการสร้าง และพัฒนา ดังนี ้

   1. ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างแบบสอบถามและศึกษาความหมายของ

การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

   2. ก าหนดรูปแบบและสร้างรายการเพื่อสอบถามให้ครอบคลุมในเร่ืองความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

   3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงจ านวน 3 ท่าน

คือ ผศ.ฤทธีเทพไทอ านวย ผศ.ดร.อภิวันท์โอนสูงเนิน และ ดร.ประวิทย์ประมาณ ปรากฏว่า 

แบบสอบถามแต่ละประเด็นมีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

   4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ 

   5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง   

จ านวน 60 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 

  3.2.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่

รับผิดชอบผู้สูงอายุ 
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  1. ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างแบบสอบถามและศึกษาความหมายของการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

  2. ก าหนดรูปแบบและสร้างรายการเพื่อสอบถามให้ครอบคลุมในเร่ืองความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

  3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงจ านวน 3 ท่านผศ.ฤทธีเทพ

ไทอ านวย ผศ.ดร.อภิวันท์โอนสูงเนิน และ ดร.ประวิทย์ ประมาณ ปรากฏว่า แบบสอบถามแต่ละ

ประเด็นมีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

  4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ 

  5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 

20 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อ่างทอง  ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.3.1 ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจัยพร้อมทั้งขอความ

อนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุโดยด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

 3.3.2 ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยน าโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 

ทดลองปฏิบัติกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ 

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเวลา 13.00 น. รวม 8 คร้ัง (รายละเอียดโปรแกรมกิจกรรม

นันทนาการในภาคผนวก ก) 

 3.3.3 บันทึกการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการทุกคร้ัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองให้ผู้สูงอายุตอบ

สอบถามความพึงพอใจผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 3.3.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล 
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3.4 กำรจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล  

 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และประเมิน 

  4.1.1 ระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายข้อดังนี้ 

 พอใจน้อยที่สุด  มีค่าคะแนน  1  คะแนน 

 พอใจน้อย  มีค่าคะแนน  2  คะแนน 

 พอใจปานกลาง มีค่าคะแนน  3  คะแนน 

 พอใจมาก  มีค่าคะแนน  4  คะแนน 

 พอใจมากที่สุด  มีค่าคะแนน  5  คะแนน 

 4.1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1.2.1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค านวณจากสูตร (ระพินทร์ โพธิ์ศรี. 2551 : 18) 
 

 ̅  
∑   

 
 

   x  = ค่าเฉลี่ย 
   ∑xi      = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N = จ านวนผู้รู้ 
 
 4.1.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ระพินทร์ โพธิ์ศรี. 2551 : 25) 
 

      √
∑    ̅  

 
 

   S.D.  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      = ข้อมูล 

x  = ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
N  =  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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บทที ่4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการศึกษากึ่งทดลอง เป็นการศึกษากลุ่มเดียวที่

ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จ านวน 125 คน และวัดความพึงพอใจหลัง

ทดลอง โดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   N แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

   ( x ) แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 4.2.1 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทองจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยการตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ   

 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 4.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
- เพศ 

หญิง 
ชาย 

รวม 

 
13 
14 
27 

 
48.1 
51.9 
100 
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ตำรำงท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
- บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

อสม. 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ 

รวม 

 
21 
2 
4 

27 

 
71.78 
7.40 

14.82 
100 

 

จากตารางที่ 4.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุมีทั้งหมด 27 คน แบ่งออกเป็น

เพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 และเพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 โดยมีบทบาท/หน้าที่ความ

รับผิดชอบ คือ เป็น อสม. มากที่สุด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 71.78 รองลงมาคือเป็นประธานชมรม

ผู้สูงอายุ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
 

ตำรำงท่ี 4.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 

ด้ำนกำรด ำเนินกำร    
1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

4.52 .50 มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

4.41 .50 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

4.19 .62 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.2  (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 
4. การมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุ 

4.70 .46 มากที่สุด 

5. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าโครงการการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

4.56 .50 มากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.48 .50 มาก 
7. การก าหนดแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.19 .39 มาก 
8. การประสานงานการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.56 .64 มากที่สุด 
9. การติดตามผลการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.56 .57 มากที่สุด 

รวมด้ำนกำรด ำเนินกำร 4.46 .31 มำก 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม    
1. การเตรียมการของการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.37 .49 มาก 
2. ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.70 .46 มากที่สุด 
3. กิจกรรมเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ 4.70 .46 มากที่สุด 
4. กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 4.56 .50 มากที่สุด 
5. กิจกรรมมีกระบวนการ ขั้นตอนที่เหมาะสม 4.67 .48 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.63 .49 มากที่สุด 

รวมด้ำนกำรจัดกิจกรรม 4.60 .34 มำกท่ีสุด 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม    
1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.59 .50 มากที่สุด 
2. วัสดุ อุปกรณ์ 4.59 .37 มากที่สุด 
3. ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 4.37 .49 มาก 

รวมด้ำนสิ่งแวดล้อม 4.51 .39 มำกท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 4.2  (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 

ด้ำนผลกำรด ำเนินกำร    
1. กิจกรรมนันทนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.70 .42 มากที่สุด 
2. กิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 4.70 .31 มากที่สุด 
3. กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ 

4.37 .57 มาก 

4. กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 4.46 .42 มาก 
5. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.63 .50 มากที่สุด 

รวมด้ำนผลกำรด ำเนินกำร 4.71 .42 มำกท่ีสุด 

รวม 4.37 .34 มำก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x  = 4.37  S.D. = .34)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลการด าเนินการมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด ( x  = 4.71  S.D. = .42) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม ( x = 4.60 S.D. = .34) ด้าน

สิ่งแวดล้อม ( x  = 4.51 S.D. = .39) และด้านการด าเนินการ ( x  = 4.41 S.D. = .34) ตามล าดับ 

 4.2.2 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

  1. ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงท่ี 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
- เพศ 

หญิง 
ชาย 

รวม 

 
101 
24 

125 

 
80.8 
19.2 
100 
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ตำรำงท่ี 4.3(ต่อ) 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
- อายุ 

61-70 
71-80 
81-90 
90 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
72 
47 
6 
0 

125 

 
57.90 
37.30 
4.80 

0 
100 

- สถานภาพสมรส 
โสด 
แต่งงาน 
หย่าร้าง/หม้าย 

รวม 

 
10 
87 
28 

125 

 
7.90 
69.8 
22.2 
100 

- ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

 
2 

106 
9 
2 
6 
0 

125 

 
1.6 

84.9 
7.1 
1.6 
4.8 
0 

100 
- การประกอบอาชีพ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ท านา/ท าไร่ 
ข้าราชการบ านาญ/รัฐวิสาหกิจ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

รวม 

 
7 

24 
32 
7 

55 
125 

 
5.6 

19.8 
25.4 
5.6 

43.7 
100 
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ตำรำงท่ี 4.3(ต่อ) 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
- โรคประจ าตัว 

มี 
ไม่มี 

รวม 

 
69 
56 

125 

 
55.6 
49.4 
100 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้สูงอายุมีจ านวนทั้งหมด 125 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 101 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.8 เพศชาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 61-70 ปี จ านวน 72  

คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีระดับ

การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9 โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ และมีโรคประจ าตัว 

 2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

ตำรำง ท่ี  4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สู งอายุจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ    
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสังคม 

4.46 .50 มาก 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ประชาคมผู้สูงอายุ 

4.53 .50 มากที่สุด 

3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถได้
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

4.43 .54 มาก 

4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุ 

4.46 .50 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.4(ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 
5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน ครอบครัว เพื่อดูแล
และร่วมกันพัฒนาผู้สูงอายุ  

4.56 .49 มากที่สุด 

รวมด้ำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร 
ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

4.48 .41 มำก 

โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ    
1. กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม  

1.1 กิจกรรมการพูดคุย 
4.72 .45 มากที่สุด 

2.กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
2.1 กระบองกลองยาว 
2.2 การเหยียดยืมกล้ามเนื้อและการบริหารร่างกาย 
2.3 เกมส าหรับผู้สูงอายุ 
2.4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
4.70 
4.79 
4.80 
4.83 

 
.45 
.40 
.38 
.37 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3.กิจกรรมนันทนาการเต้นร า  
3.1 กิจกรรมเข้าจังหวะ 
3.2 กิจกรรมร าวง 

 
4.83 
4.84 

 
.36 
.36 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมด้ำนโปรแกรมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ 4.79 .31 มำกท่ีสุด 

บุคลำกรในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ    
1. มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

4.68 .46 มากที่สุด 

2. มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมในการจัดกิจกรรมนันทนาการที่
หลากหลายรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4.51 .50 มากที่สุด 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้สูงอายุ 4.50 .50 มาก 
4. มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุ 

4.51 .50 มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 4.4(ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. กำรแปลควำมหมำย 
5. มีแนวคิดในการท ากิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

4.56 .49 มากที่สุด 

รวมด้ำนบุคลำกรในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรสูงอำยุ 4.55 .42 มำกท่ีสุด 

เนื้อหำของหลักสูตร    
1. ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของจิตใจ 4.60 .492 มากที่สุด 
2. เป็นแรงจูงใจในการเข้าสังคม 4.61 .490 มากที่สุด 
3. ผ่อนคลายความว้าเหว่ ช่วยสร้างความสนุกสนาน 4.61 .490 มากที่สุด 
4. ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กัน 

4.60 .492 มากที่สุด 

5. เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 4.35 .480 มาก 
รวมด้ำนเนื้อหำของหลักสูตร 4.55 .41 มำกท่ีสุด 

สถำนท่ีจัดกิจกรรมนันทนำกำร    
1. แหล่งชุมชน เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 4.63 .484 มากที่สุด 
2. เดินทางสะดวก 4.60 .492 มากทีสุด 
3. กว้างขวาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน 4.59 .493 มากที่สุด 

รวมด้ำนสถำนท่ีจัดกิจกรรมนันทนำกำร 4.60 .46 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.59 .35 มำกท่ีสุด 

 

 จากตารางที่  4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด                

( x  = 4.59 S.D. = .35)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 4.79 S.D. = .31) รองลงมาคือด้านสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ          

( x  = 4.60 S.D. = .46)  ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ( x  = 4.55 S.D. = .41)  ด้านบุคลากรในการด าเนิน    

การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ( x  = 4.55 S.D. = .41) และด้านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ( x  = 4.48 S.D. =  .42) ตามล าดับ 
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4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

  4.3.1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน 

  4.3.1.2 การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุที่จะได้ผลดีมากที่สุดคือ มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุรวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจ

เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพเสริมไปด้วยจะยิ่งดีมาก 

  4.3.1.3 ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้มาในช่วงของกิจกรรมนันทนาการ

วรรณกรรม (กิจกรรมการพูดคุย) เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการก าลังใจ ต้องการความรู้โดยเฉพาะในเร่ืองการดูแล

สุขภาพร่างกายและจิตใจ 

 4.3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

  4.3.2.1 ผู้สูงอายุต้องการความยั่งยืนในการจัดกิจกรรม 

  4.3.2.2 ต้องการการจัดกิจกรรมตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 

  4.3.2.3 ต้องการให้ขยายชมรมผู้สูงอายุให้มีครบทุกต าบลเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



62 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองเป็นงานวิจัยที่ปีที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการผู้สูงอายุผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทอง 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง  คือ  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 72 คนและ 

ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอป่าโมก และอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  จ านวน 53 คน  ซึ่งได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง   แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1  เลือกอ าเภอที่เป็นเป้าหมายเพื่อท าการวิจัย เลือกตัวอย่างที่มีข้อมูล มีสถานที่ให้บริการ 

ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ เป็น

กลุ่มที่ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ เช่น ผู้น าชุมชน อส

ม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น 27 คน  และกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัด

กิจกรรมนันทนาการจ านวน  125  คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษำ 

 ตัวแปรต้น  คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทอง 
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 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุที่มีต่อคือ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองและความ

พึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 ระยะเวลำในกำรวิจัย  ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาคร้ังนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน 

กันยายน 2555 

 พื้นท่ีในกำรวิจัย  พื้นที่ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง โดยผู้ วิจัยศึกษาวิจั ย เฉพาะพื้นที่อ า เภอ

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอป่าโมก  และอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง  โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ มีรูปแบบการจัดการกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างเป็น

รูปธรรม 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทองจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยการตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ   

 2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

 5.1.1 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37 S.D. = .34)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผล

การด าเนินการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 4.71 S.D. = .42) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม ( x = 4.60           

S.D. = .34)  ด้านสิ่งแวดล้อม ( x  =  4.51 S.D. = .39) และด้านการด าเนินการ ( x  = 4.41 S.D. = .34) 

ตามล าดับ 
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 5.1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดอ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( x  = 4.59 S.D. = .35)  เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 4.79          

S.D. = .31) รองลงมาคือด้านสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ( x  = 4.60 S.D. = .46)  ด้านเนื้อหาของ

หลักสูตร ( x = 4.55 S.D. = .41)  ด้านบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ( x = 4.55 

S.D. = .41)  และด้านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ( x  = 4.48 S.D. = .42)  

ตามล าดับ 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  5.1.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

   1. รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน 

   2. การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุที่จะได้ผลดีมากที่สุดคือ มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

วัยและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุรวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้สูงอายุ หรือ

อาจเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพเสริมไปด้วยจะยิ่งดีมาก 

   3. ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้มาในช่วงของกิจกรรมนันทนาการ

วรรณกรรม (กิจกรรมการพูดคุย) เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการก าลังใจ ต้องการความรู้โดยเฉพาะในเร่ืองการดูแล

สุขภาพร่างกายและจิตใจ 

  5.1.3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

   1. ผู้สูงอายุต้องการความยั่งยืนในการจัดกิจกรรม  

   2. ต้องการการจัดกิจกรรมตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 

   3. ต้องการให้ขยายชมรมผู้สูงอายุให้มีครบทุกต าบลเพื่อความสะดวกในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
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5.2 อภิปรำยผล 

 จากการศึกษาค้นคว้าเร่ืองการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง  สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 

 5.2.1 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ พบว่าความคิดเห็น

ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลการด าเนินการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และ

ด้านการด าเนินการตามล าดับทั้งนี้เนื่องมาจากการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ผู้สูงอายุเป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพเพื่อสร้างและพัฒนา

บริการทางด้านนันทนาการที่มีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ   

กิจกรรมนันทนาการสามารถส่งเสริมพฤติกรรม ความเจริญงอกงามของบุคคล ตามความสนใจและ

ความต้องการของบุคคล (สมบัติ กาญจนกิจ.2535:42)  และยังสอดคล้องกับที่สุวิมล สัจพจน์

(2553:193)  ที่กล่าวถึงความส าเร็จของผู้สูงอายุ คือผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตที่สามารถ

ดัดแปลงไปสู่ระดับการมีทักษะ ความสามารถและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ท าให้มีอารมณ์ของ

การเติมเต็มต่อชีวิต ปัจจัยหลักของความส าเร็จนี้ก็คือ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ทางสังคม และ

การรับรู้ผู้สูงอายุต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพราะมีเวลาว่างมากขึ้นและการที่ผู้สูงอายุได้

ท ากิจกรรมนันทนาการจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่การปรับตัวในสังคม  และ         

การพัฒนากิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจในการช่วยเหลือตัวเองเป็นการใช้

ศักยภาพในตัวเองท าให้ผู้สูงอายุยอมรับพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้จึงเป็นการท า

ตามทฤษฎีการสูงอายุวิทยา (Engagement Theory) ซึ่งเชื่อว่าการให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่อไปอย่าง

ปกติจะช่วยชะลอความเสื่อมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมลงได้การท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอจะ

ช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบเพื่อนวัยเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความสุขได้

แสดงออกลดความเหงาได้ผ่อนคลายความเครียดมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามี

ประโยชน์ตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่จิตใจจะเสื่อมลงอย่าง

รวดเร็ว(พีระพงศ์บุญศิริ. 2542 : 35)  โดยความส าเร็จในการบริหารงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้นมีปัจจัย

ประกอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ การด าเนินการ การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้อง
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กับที่อินทิรา ส าเนียงดี  (2553:116)  ที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับบุคลาการ

ขององค์กร พบว่า  ผู้วางโครงการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้มีประสบการณ์และท างานที่

เกี่ยวข้อง เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหรือเป็นตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้ง

บุคลากรในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมนันทนาการควรให้ความส าคัญทั้งในเร่ืองของการสรรหา

เจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ที่ต้องมีความเหมาะสมตามการใช้งานการจัดกิจกรรม

นันทนาการ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  มีประสบการณ์ด้านงานการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมี

บุคลิกลักษณะ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ ฯลฯ   

 5.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

โปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่จัดกิจกรรม

นันทนาการ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ด้านบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ และ

ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สูงอายุมี

ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ  เพราะมีเวลาว่างมากขึ้นและการที่ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมนันทนาการจะ

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่การปรับตัวในสังคมและการพัฒนากิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุ

ได้รับความพึงพอใจในการช่วยเหลือตัวเองเป็นการใช้ศักยภาพในตัวเองท าให้ผู้สูงอายุยอมรับพร้อมที่จะ

เผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้จึงเป็นการท าตามทฤษฎีการสูงอายุวิทยา (Engagement Theory) ซึ่งเชื่อว่า

การให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่อไปอย่างปกติจะช่วยชะลอความเสื่อมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมลงได้การ

ท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบเพื่อนวัยเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันมีความสุขได้แสดงออกลดความเหงาได้ผ่อนคลายความเครียดมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะรู้สึกว่าตัวเองมี

ค่ามีประโยชน์ตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่จิตใจจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

(พีระพงศ์บุญศิร.ิ 2542 : 35) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

  5.3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบผู้สูงอายุ ควรมีการก าหนดนโยบายที่เป็น

รูปธรรมที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ และควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

  5.3.2 เพิ่มเติมในเร่ืองของนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

ที่มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความต้องการ บริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้

ความส าคัญกับเร่ืองของการส่งเสริม การดูแล การป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุในระยะยาวต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเร่ือง การศึกษารูปแบบการจดักจิกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง 
 

 

 

 

 

  

 



76 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อรูปแบบการจัดกจิกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและจังหวดัอ่างทอง(ส าหรับผู้สูงอายุ) 

ค าช้ีแจง 

1. เคร่ืองมือน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับ

ผูสู้งอาย ุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

2. ค าตอบในเคร่ืองมือน้ีจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมนันทนาการ

ส าหรับผูสู้งอายใุหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงไม่มีผลใดๆ ต่อตวัท่าน 

3. เคร่ืองมือฉบบัน้ีมี 2 ตอนคือ 

 3.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 

 3.2 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. เพศ      (   )   ชาย  (  )  หญิง 

2. อาย ุ............................... (ค  านวณอายปีุเตม็ โดยใช ้พ.ศ.เกิด – พ.ศ.ปัจจุบนั) 

3. สถานภาพสมรส  (   ) โสด    (   ) แต่งงาน      (   )หยา่ร้าง       (   )อ่ืนๆ   

4. ระดบัการศึกษา 

(   )  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ        (   )  ประถมศึกษา            (   ) มธัยมศึกษา/ปวช. 

(   ) อนุปริญญา/ปวส.         (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพ 

(   ) คา้ขาย            (   )  รับจา้ง           (   )  ท านา/ท าไร่ 

(   )  ขา้ราชการบ านาญ/รัฐวสิาหกิจ                      (   ) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

6. ปัจจุบนัท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 

(   )  ไม่มี 

(   )  มี  โปรดระบุ ...................................................................................... 



77 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง 

ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ      
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและสังคม 

     

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ประชาคมผู้สูงอายุ 

     

3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถได้ท า
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

     

4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุ 

     

5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน ครอบครัว เพื่อดูแลและร่วมกัน
พัฒนาผู้สูงอายุ 

     

โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ      
1. กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม  

1.1 กิจกรรมการพูดคุย 
     

2. กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
2.1 การออกก าลังกายโดยใช้ยางยืด 
2.2 การฝึกฝนร่างกาย 
2.3 เกมส าหรับผู้สูงอายุ 
2.4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

     

3. กิจกรรมนันทนาการเต้นร า  
3.1 กิจกรรมเต้นร าตามตารางเก้าช่อง 
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ตอนท่ี 2  (ต่อ) 

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

บุคลำกรในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ      
1. มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

     

2. มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ที่หลากหลายรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

     

3. มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ที่หลากหลายรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

     

เนื้อหำของหลักสูตร      
1. ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของจิตใจ      
2. เป็นแรงจูงใจในการเข้าสังคม      
3. ผ่อนคลายความว้าเหว่ ช่วยสร้างความสนุกสนาน      
4. ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน      
5. เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม      
สถำนท่ีจัดกิจกรรมนันทนำกำร      
1.แหล่งชุมชน เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

     

2. เดินทางสะดวก      
3. กว้างขวาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน      

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูล 
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แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและจังหวดัอ่างทอง 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง ขอให้ท่าน

ตอบตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงผลการตอบไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามา

วิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อน าผลท่ีได้มาพฒันาการจดักิจกรรมนันทนาการผูสู้งอายุในเขตจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทองต่อไป 

 

ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

    เพศ  (  ) ชาย     (  )  หญิง 

 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ…………………………………………………………………….. 

 

ตอนที ่2 การมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมาก 

 3 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยปานกลาง 

 2 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ย 

 1 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 



80 
 

กจิกรรม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการด าเนินการ      
1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ผูสู้งอาย ุ

     

2. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผูสู้งอาย ุ

     

3. การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ผูสู้งอาย ุ

     

4. การมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรม
นนัทนาการผูสู้งอาย ุ

     

5. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท าโครงการการ
จดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ

     

6. การประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ      
7. การก าหนดแผนการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ      
8. การประสานงานการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ      
9. การติดตามผลการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ      
ด้านการจัดกจิกรรม      
1. การเตรียมการของการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ      
2. ความน่าสนใจของกิจกรรม      
3. กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัผูสู้งอาย ุ      
4. กิจกรรมกระตุน้ให้ผูสู้งอายุแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วม 

     

5. กิจกรรมมีกระบวนการ ขั้นตอนท่ีเหมาะสม      
6. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
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กจิกรรม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านส่ิงแวดล้อม      
1. สถานท่ีมีความเหมาะสม      
2. วสัดุ อุปกรณ์      
3. ความสะดวกในการเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรม      

ด้านผลการด าเนินการ      
1. กิจกรรมนนัทนาการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้      
2. กิจกรรมนนัทนาการมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ      
3. กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุ

     

4. กิจกรรมนนัทนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจของ
ผูสู้งอาย ุ

     

5. การมีส่วนร่วมระหวา่งผูสู้งอายกุบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      
 

ตอนที ่3  แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินการจัดกจิกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

1. การด าเนินการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุท่ีดีควรมีลกัษณะเช่นไร (ลกัษณะการด าเนินงาน 

การจดักิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยงานท่ีสนบัสนุน ลกัษณะสมาชิก/ผูสู้งอาย)ุ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. ปัญหาในการด าเนินงานการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุและแนวทางการแกไ้ข (ท่ีเคยปฏิบติั

มาแลว้หรือส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินการแกไ้ขต่อไป) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. แนวโนม้ในการด าเนินงานการจดักิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 

โปรแกรมนันทนการผู้สูงอายุ 
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คู่มือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 

 

นำงสำววัชรินทร์ เสมำมอญ 

สำขำวิชำพลศึกษำ คณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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ค ำน ำ 

 

กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นการกระท ากิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อน

ใจหรือเพื่อความบันเทิง โดยอาจกระท าคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเหตุที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบการท างานในร่างกาย  

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นกิจกรรมที่ไม่หักโหมหรือแข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้าง

ความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันได้แก่ 

กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรก  

ผู้สูงอายุสามารถท าได้ทุกช่วงอายุ ท าให้ร่างกายสดชื่น ท้าทาย กระตุ้นเตือนเปลี่ยนแนวคิด และได้

สัมผัสกับคนอ่ืน รวมทั้งท าให้จิตใจของเราตื่นตัวอยู่เสมอ และมีชีวิตชีวา ผู้สูงอายุควรท าในสิ่งที่

ตนเองชอบ และตนเองมีทักษะ หรือความถนัดเป็นพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ  อาจน ามาใช้ใน

กิจกรรมนันทนาการได้ ควรเลือกหลาย ๆ กิจกรรม และต้องมีเวลาพอด้วย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ส าหรับ ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ 

การจัดกิจกรรมนันทนาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ตามนโยบายการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ มีโครงการและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผ่านองค์กรที่

รับผิดชอบในส่วนของผู้สูงอายุ มีบุคลการที่มีความรู้ความช านาญ ตลอดจนมีการด าเนินงานที่

เหมาะสม  ดังนั้นคู่มือนี้จึงเป็นการน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ  และจะน า

ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง  

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ สมควรที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    

โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชากรกลุ่มนี้ เพื่อก่อให้เกิด

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 

 

1.  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 

 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมในระบบอุปถัมภ์  เป็นสังคมในระบบครอบครัวใหญ่ เป็นสังคมที่

ผู้น้อยนับถือยกย่องผู้ใหญ่ เป็นสังคมที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน คนส่วนใหญ่ถือว่าครอบครัวเป็นระบบ

สนับสนุนที่ส าคัญ ครอบครัวให้การปกป้องเลี้ยงดูตั้งแต่เรายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองจนถึง   

การมีชีวิตอยู่รอด ครอบครัวให้ความมั่นคงปลอดภัย ให้ความรัก ความอบอุ่น และสร้างพื้นฐาน

บุคลิกภาพครอบครัวไทยแต่เดิมมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีครอบครัวหลายช่วงอายุ อย่างน้อย 

3 รุ่น คือ 1) รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย 2) รุ่นพ่อ แม่  3) รุ่นลูก เป็นครอบครัวที่มีความร่วมมือกันในกิจกรรม

ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม 

ความเอาใจใส่ในสภาวะวิกฤต คนในครอบครัวมีความอบอุ่นและปลอดภัย  ครอบครัวท าหน้าที่เป็น

แหล่งหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ และมีผลต่อคุณภาพสังคม ครอบครัวไทยถือว่า ผู้สูงอายุ คือ 

บุพการีที่ต้องให้ความอุปการะ เลี้ยงดู จนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ ในท านองเดียวกัน ผู้สูงอายุก็ได้ตั้ง

ความหวังไว้ว่าการสร้างครอบครัวมีลูกหลานก็เพื่อจะ “หวังพึ่งยามเฒ่าชรา หวังฝากผี ฝากไข้”  

(อุทัยวรรณ นพรัตน์ . 2553 : 1-2) 

 1.1 ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 

  วิทยาการผู้สูงอายุหรือพฤฒาวิทยา (Gerontology) คือ การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ                

ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองผู้สูงอายุ พยายามหาความหมายของค าว่า “ผู้สูงอายุ” (Elderly) 

ในแง่มุมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เน่ืองจากเป็นการยากที่จะก าหนดได้ชัดเจนว่าบุคคลใด เป็นผู้ที่อยู่

ในวัยชรา ค าว่าผู้สูงอายุเป็นค าที่ พลต ารวจตรี หลวงอรรถสิทธิสุนทร ได้บัญญัติและน ามาใช้เป็น

คร้ังแรกในการประชุมแพทย์อาวุโสและผู้สูงอายุจากองค์การต่างๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2505 

จนได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นค าที่ไพเราะ ให้ความรู้สึกที่

ดีกว่าค าว่า “คนแก่” หรือ “คนชรา” และมีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้อย่างมากมาย เช่น ส าหรับ

ประเทศไทย ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยถือเกณฑ์มติที่ประชุมสมัชชาว่าด้วย

ผู้สูงอายุแห่งโลก (World Assembly on Aging) ว่าอายุ 60 ปีขึ้นทั้งชายและหญิง  โดยนับอายุตาม 
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ปฎิทิน เป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผู้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติค าว่า ผู้สูงอายุ 

ขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ในการประชุมระหว่างแพทย์อาวุโสและผู้สูงอายุ

จากวงการต่างๆ และใช้เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอายุส าหรับข้าราชการด้วย  (นิ่มนวล  ศรีจาด. 2540  : 4) 

  นักวิชาการบางท่านเสนอว่า  ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไปใช้อายุ  65 ปี  เป็นเกณฑ์ก าหนด 

เพราะปัจจุบันนี้คนไทยอายุยืนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 72 ปี และอีก

ประการ คือ คนไทยที่อายุในช่วง 60-64 ปี นั้นส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพดี และอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคน

ในกลุ่มอายุที่ยังเป็นแรงงานที่ท าการผลิตอยู่ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอ่ืนๆ . 2550 : 69) 

  การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ. ศ. 2546 แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุไทยออกเป็น 

3 กลุ่ม คือ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอ่ืนๆ, 2550 : 89) 

  1. กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี 

  2. กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 70-79 ป ี

  3. กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย คือ ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

  จากความหมายของผู้สูงอายุที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี

ขึน้ไป เป็นวัยที่พ้นจากการท างาน มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

และสังคมในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 

  1.2 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอำยุและภำวะสูงอำยุ 

   ความสูงอายุ (Aging) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้าย

ของช่วงอายุมนุษย์ ดังนั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอายุ วัยสูงอายุเป็นวัยที่บุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์

อย่างมากมาย อันเร่ิมมาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งโดยมากเป็นไปในทางลบ (ศิรางค์ ทับสายทอง. 

2533: 4) ดังนั้น ความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความสามารถ

ทางร่างกายลดลง  ความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ลดลง โดยสามารถแบ่งได้ 2 

ลักษณะด้วยกัน คือ 

   1.2.1 ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นความชราภาพที่เกิดขึ้นกับทุกคน

ตามธรรมชาติ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือเมื่ออวัยวะต่างๆ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ถูกใช้

งานมานาน ย่อมเกิดความเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพไปตามอายุขัยของการใช้งาน ซึ่งการเสื่อมโทรม
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ของเซลล์ในร่างกายนี้ ส่งผลให้เห็นเด่นชัดทีละน้อย เช่น ผิวหนังเร่ิมเหี่ยวย่น สายตายาว พละก าลัง

เร่ิมถดถอย เป็นต้น 

   1.2.2 ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นความชราภาพที่มนุษย์สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ ความชราภาพลักษณะนี้ เกิดจากการปล่อยปละละเลยไม่ห่วง ไม่กังวล ไม่รักษาสุขภาพ

ร่างกาย การใช้ร่างกายท างานหนักจนเกินก าลัง การรับประทานอาหารมากเกินควร ดื่มสุรา สูบบุหร่ี  

พักผ่อนไม่เพียงพอ ในบางกรณีเกิดจากโรคภัยมาเบียดเบียน ก่อให้เกิดความชราภาพแบบทุติยภู

มิได้ ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและน่าสนใจ มนุษย์ทุกคน

ต้องประสบภาวะนี้ ที่กล่าวว่าสลับซับซ้อนเนื่องจากกระบวนการของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physiological) ทางอารมณ์ (Emotional) การเรียนรู้ สติปัญญา 

(Cognitive) เศรษฐกิจ (Economic) และทางส่วนตัว (Interpersonal)  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังค ากล่าวที่ว่า “ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งแตกต่างมากขึ้น

เท่านั้น”  (As we grow older, we become more unlike each other)   ค ากล่าวนี้เป็นที่ยอมรับอย่าง

มาก ดังนั้นกระบวนการเกี่ยวกับความชราภาพ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  เพราะความสูงอายุมี

ผลกระทบอย่างรวดเร็วในสังคม 

   สรุปได้ว่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุและภาวะสูงอายุเกี่ยวข้องกับความชรา หรือ

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในวงจรชีวิตระยะสุดท้าย ทั้งทางด้านร่างกาย  

จิตใจพฤติกรรม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมจึงควรมีการประสานสัมพันธ์และให้การดูแล

ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ ทุกคนจึงควรให้ความสนใจกับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อให้

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม 

  1.3 ธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอำยุ 

   ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ มีสาระส าคัญที่สรุปได้ 3 ด้าน คือ (สุรกุล เจน

อบรม. 2532 : 19-22) 

   1.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย (Physiological Changes) การเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายของผู้สูงอายุที่ส าคัญ คือ อวัยวะและระบบการท างานต่างๆ ของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปสู่

สภาพความเสื่อม เช่น 
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    - ระบบต่อมต่างๆ ได้แก่ ต่อมน้ าลายจะขับน้ าลายลดน้อยลง ต่อมไร้ท่อเสื่อมจึงเกิด

เป็นโรคเบาหวานได้ง่าย ต่อมผิวหนังบางเหี่ยวย่น ไขมันใต้ผิวหนังลดน้อยลง ผิวหนังแห้งการ

ปรับตัวของร่างกายไม่ดี 

    - ระบบการย่อย มีการย่อยอาหารผิดปกติเนื่องจากฟันหัก เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด 

น้ าย่อยในกระเพาะอาหารลดน้อยลง  ท าให้ย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ดีเกิดท้องอืดระบบ

ประสาท มีการเปลี่ยนแปลงของสมอง สมองเสื่อม ความรู้สึกความว่องไวต่อการรับรู้น้อยลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะเสียไป การทรงตัวไม่ดี มีอาการสั่นตามร่างกาย 

     - ระบบทางเดินหายใจ โดยปอดเสื่อมลง ความยืดหยุ่นของปอดน้อยลง ท าให้

หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย และรับออกซิเจนได้น้อยลง 

     - ระบบหลอดเลือด โดยหลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตจะสูงขึ้น ออกซิเจนไปสู่

สมองน้อย เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเสื่อม ลิ้นหัวใจแข็ง เกิดโรคหัวใจได้ง่าย 

     - ระบบทางเดินปัสสาวะ ไตเสื่อมสมรรถภาพขับของเสียออกจากร่างกายได้น้อย 

แต่ขับน้ าออกมามาก จึงถ่ายปัสสาวะบ่อย กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะไม่ดี กล้ามเนื้อกระเพาะ

ปัสสาวะยืดหย่อน ท าให้ถ่ายปัสสาวะไม่หมดและตกค้าง ท าให้ปัสสาวะไหลง่าย ในชายต่อม

ลูกหมากจะโตทางด้านระดับสติปัญญา พบว่า ความจ าเสื่อม โดยเฉพาะความจ าในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

(Recent Memory) แต่ความจ าในอดีตไม่เสีย (Remote Memory) ระบบประสานงานระหว่างประสาท

สัมผัสกับความคิดอ่านจะเชื่องช้า เป็นผลให้ดูเหมือนว่าผู้สูงอายุมีสติปัญญาเสื่อมถอย 

    จากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ คือ เกิด            

การเจ็บป่วยเร้ือรัง ซึ่งพบว่า 4 ใน 5 คนของผู้สูงอายุ มีโรคเร้ือรังอย่างน้อยหนึ่งโรค มีโรคประจ าตัว   

มีปัญหาสุขภาพ สุขภาพอ่อนแอ มีปัญหาเกี่ยวกับฟันและตา และส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ

ประสาท หลงลืมง่าย 

   1.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปในด้านลบ ได้แก่ 

    -  การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งนี้เพราะมีเพื่อนฝูง บุคคลที่เป็นญาติสนิทหรือ

คู่ชีวิตตายจากท าให้เกิดความรู้สึกถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก่อให้เกิดความเหงา 

     -  การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากวัยอันควรที่จะต้องออก

จากการท างาน คือ ปลดเกษียณ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางสังคมก็ลดน้อยลงเนื่องจากหมด
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ภาระติดต่อด้านธุรกิจการงาน หรือหมดภาระหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสูญเสีย

ต าแหน่งหน้าที่ไร้คุณค่าไม่มีความหมายในชีวิต นอกจากนี้ยังมีผลให้ผู้สูงอายุขาดเพื่อนขาดความ

ผูกพันที่เคยมีต่อสังคม และขณะเดียวกันก็ท าให้ขาดรายได้ หรือรายได้ลดน้อยลงผลจากสิ่งเหล่านี้

ท าให้ผู้สูงอายุต้องพยายามปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

     - การสูญเสียสัมพันธภาพภายในครอบครัว เน่ืองจากในวัยนี้บุตรมักจะมีครอบครัว 

และโดยเฉพาะลักษณะของสังคมในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย

ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลง บทบาททางด้าน   

การให้ค าปรึกษา ดูแลและสั่งสอนลูกหลานจึงน้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว เกิดความ

ว้าเหว ่และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง 

     - การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นการสูญเสียทางจิตใจที่ส าคัญอันเกิดจาก        

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของร่างกาย  ท าให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการทางเพศในวัยสูงอายุได้ แต่เคยมีผู้ศึกษา พบว่าชายสูงอายุที่สุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง ยังมีความต้องการทางเพศแม้จะมีวัยถึง 90 ปี การไม่สนองความต้องการทางเพศในวัย

สูงอายุ นอกจากจะมีสาเหตุจากการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วเหตุผลทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

เจตคติทางสังคมที่มีต่อเพศสัมพันธ์ในวัยผู้สูงอายุว่า เป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม นับเป็นสิ่งที่ขัดขวาง

ความต้องการทางเพศ และมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ 

   1.3.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

สาเหตุของปัญหาทางกายภาพและทางจิตของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่ออกไปทาง

ตะวันตกมากขึ้น ย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ 

    - การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพสังคมปัจจุบันได้กีดกันผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการงาน ตลอดจนบทบาทในครอบครัว ผู้สูงอายุที่เคยเป็นผู้หา

เลี้ยงครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัว กลับกลายเป็นผู้พึ่งพาอาศัยเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้  ท าให้

ผู้สูงอายุสูญเสียอ านาจและบทบาททางสังคมที่เคยมี   ความรู้สึกว่าตนเองหมดความส าคัญ 

    - การถูกทอดทิ้ง ผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคม

สมัยใหม่ ท าให้เกิดการขยายตัวหรือการเติบโตของชุมชนเมือง การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปผู้สูงอายุที่

เป็นภาระไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นใดหรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมักจะถูกทิ้ง 
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    - การเสื่อมความเคารพ ในสมัยก่อนผู้สูงอายุได้รับการเคารพนับถือจากผู้อ่อน

อาวุโสในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์  ผู้แนะน าสั่งสอน แต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ก าลัง

เปลี่ยนไปตามตัวอย่างสังคมอเมริกาหรือยุโรป ที่ยึดถืออิสรภาพส่วนบุคคลและคิดว่าผู้สูงอายุเป็น

คนที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ผู้สูงอายุควรอยู่ส่วนผู้สูงอายุ ส่วนคนหนุ่มสาวก็อยู่ตามทางของหนุ่มสาว 

ซึ่งความคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น 

     สรุปความเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมขึ้นทุกๆ ด้าน ดังนั้นจ าเป็นต้องเตรียมสภาพเพื่อให้ผู้ สูงอายุเป็น

ทรัพยากรที่มีค่า เป็นขุมก าลังสติปัญญาของประเทศชาติต่อไป เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุของ

ประเทศไทยปี พ.ศ.2546 มีมากถึง 6.2 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปี

ข้างหน้าจะเพิ่มจ านวนเป็น 10 ล้านคน หรือ 15% ของจ านวนประชากร  บรรลุ ศิริพานิช (2546:3) 

1.4 ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ 

   ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ก าหนดให้ลูกหลานมีความเชื่อฟัง และ

เคารพผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุเคยมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณธรรมและวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน แต่

ปัจจุบันความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อรูปแบบของครอบครัวไทย 

ผู้สูงอายุก็เช่นกัน จากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ สังคมและจิตใจ มีผลต่อวิถีชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการที่มีลักษณะทั้งที่เหมือนบุคคลในวัยอ่ืนและแตกต่างจากวัย

อ่ืนๆ ดังนี ้

   1.4.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุมีความต้องการเหมือนคนในวัยอ่ืน คือ มี

ความต้องการพื้นฐานปัจจัย 4 อย่าง ได้แก่ อาหารที่เหมาะสมกับวัย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มี

เคร่ืองนุ่งห่มบ้างตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลตามสภาพร่างกายเมื่อยามเจ็บป่วย ต้องการคน

ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ต้องการท านุบ ารุงรักษาร่างกาย และ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

   1.4.2 ความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุต้องการอยู่กับบุตรหลานด้วยความร่มเย็นเป็น

สุขแบบครอบครัวไทย ที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่ การเคารพยกย่อง ยอมรับเป็นสมาชิก

ของครอบครัว ของกลุ่ม ต้องการมีเพื่อน ต้องการการแสดงออกถึงความมีคุณค่า 
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   1.4.3 ความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ ต้องการได้รับความสนใจ ต้องการมีส่วนร่วม

ในสังคม ต้องการช่วยเหลือและมีบทบาทในสังคม ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุแม้จะมีความบกพร่อง

ทางด้านร่างกายแต่ยังคงมีสมรรถภาพทางสติปัญญา ซึ่งเชื่อกันว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ชีวิตมาก จึงมองเห็นปัญหาได้ดี ดังนั้นครอบครัว และสังคมภายนอกจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี

บทบาท มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน 

   1.4.4 ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้องการความมั่นคงทางการเงิน มีงานท ามี

รายได้ เพื่อลดภาระให้แก่ครอบครัว และสังคม 

   1.4.5 ต้องการที่จะลดการพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน กล่าวคือ ผู้สูงอายุต้องการด าเนินชีวิตอย่าง

ปกติเหมือนผู้อ่ืน สามารถคิดและท าอะไรได้อย่างอิสระ และต้องการรักษาความอิสระในชีวิตของ

ตน โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อ่ืนให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ถ้ายังต้องการความช่วยเหลือ มักจะมุ่ง

ขอรับความช่วยเหลือจากบุตรหลานของตนเป็นอันดับแรก 

   1.4.6 ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในสังคม เพื่อปรับตนเองให้เหมาะสมกับ

ความเปลี่ยนแปลงของวัย สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
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บทท่ี 2 

กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 

 

กิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญกับผู้สูงอายุ เพราะมีเวลาว่างมากขึ้น และการที่ผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมนันทนาการจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่  การปรับตัวในสังคม และ    
การพัฒนากิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจในการช่วยเหลือตัวเองเป็นการใช้
ศักยภาพในตัวเอง ท าให้ผู้สูงอายุยอมรับพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้    จึงเป็นการ
ท าตามทฤษฎีการสูงอายุวิทยา (Engagement Theory) ซึ่งเชื่อว่าการให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่อไป
อย่างปกติ จะช่วยชะลอความเสื่อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมลงได้ การท ากิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบเพื่อนวัยเดียวกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มีความสุข ได้แสดงออก ลดความเหงา ได้ผ่อนคลายความเครียด มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะรู้สึกว่า
ตัวเองมีค่า มีประโยชน์ ตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย  หดหู่ จิตใจจะ
เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว (พีระพงศ์ บุญศิริ. 2542 : 35) 

 
2.1 ขอบข่ำยกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุเป็นกิจกรรม เพื่อรักษาระดับสมรรถภาพทางกาย
ให้คงที่ ช่วยสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน ขจัดความวิตกกังวล เพื่อการพักผ่อน ใช้เวลาไม่นาน 
ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ควรให้ผู้สูงอายุใช้ก าลังมากเกินไป ป้องกันการนั่งและยืนนาน ๆ 
และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างและสภาพของร่างกาย  การจัดกิจกรรมควรจัดตาม
ความสนใจและความสามารถ รวมทั้งความพอใจของผู้สูงอายุ และควรมีช่วงว่างเวลาหยุดพักเพื่อ
ผ่อนคลาย กิจกรรมที่เหมาะสมจึงเป็นไปในรูปของกลุ่มสนใจด้านกีฬาเกมงานอดิเรก  การสะสม 
การอ่าน การจัดกลุ่มสนทนา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
บทบาทที่ปรึกษาทางสังคมเพื่อขอความสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุนซึ่งคนสูงอายุสามารถให้
ความร่วมมือได้ด ี
 สมบัติ กาญจนกิจ (2533 : 32-33) กล่าวถึงกิจกรรมนันทนาการที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เช่น 
กีฬาเพื่อสุขภาพ การเดิน วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ ว่ายน้ า กายบริหารและการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับประชากรและอยู่ภายใต้การแนะน าของแพทย์ 
นักพลศึกษาและสรีรวิทยาการออกก าลังกายเพื่อใช้กิจกรรมในทางสร้างสรรค์  ไม่เป็นการท าลาย
สุขภาพ และสมรรถภาพ 



95 
 

 2.1.2 กิจกรรมนันทนาการประเภทส่งเสริมพัฒนาอารมณ์สุข  เช่น การฝึกสมาธิ โยคะ การ
ท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ตลอดจนการดูภาพยนตร์ วีดีโอที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ 
และสนใจของกลุ่ม รวมถึงการศึกษาสัจธรรม คติธรรม ธรรมะ และค าสอนทางศาสนา การร้อง
เพลง เต้นร า เป็นต้น 
 2.1.3 กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสม เช่นงาน
อดิเรก งานประดิษฐ์ ประเภทสร้างสรรค์ ประเภทสะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือก
กิจกรรมได้ตรงกับความสนใจ 
 2.1.4 กิจกรรมนันทนาการทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพบปะสังสรรค์เข้าร่วม
สมาคม เช่น เป็นสมาชิกสโมสรผู้สูงอายุ มีกิจกรรมประเภทการเต้นร า กีฬา บันเทิงการจัดงาน
สังสรรค์ภายในกลุ่ม เป็นต้น 
 2.1.5 กิจกรรมนันทนาการประเภทส่งเสริมการอ่าน พูด เขียน กิจกรรมนี้มีรูปแบบมากมายใน
เร่ืองของการอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ การพูดปาฐกถา การเขียนอาจจะออกมาในรูปการจัดเป็น
ชมรม กลุ่มผู้สนใจโดยมีกิจกรรมร่วมกัน 
 2.1.6 กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุ 
ได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมตรงกับความต้องการและความสนใจเป็นการพัฒนาคุณค่าและ
สุนทรียภาพของศิลปะ และงานหัตถกรรม 
 2.1.7 กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ที่มี
คุณค่า เช่น การจัดกิจกรรมให้เป็นที่ปรึกษาในเร่ืองงานที่ท่านมีประสบการณ์หรือกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างวัย กิจกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ การออกค่ายพักแรม และ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ เป็นต้น 
 2.1.8 กิจกรรมนันทนาการประเภทศึกษาประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมประเภทนี้ถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชาติ เป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรม   ดังนั้นกิจกรรมนี้จะ
ช่วยส่งเสริมคุณค่าในเร่ืองความซาบซึ้ง ประเพณีท้องถิ่นของชาติต่อไปยังเยาวชน เช่น การจัด
กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น 
 
2.2 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมนันทนาการใน
ชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัด จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกาย จัดกิจกรรมเดือนละ 1 - 2 คร้ัง และเวลาที่จัดกิจกรรมจะมีทั้งเช้าและบ่าย จากการศึกษาของ 
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พฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ (2530 : 85)  เร่ืองชมรมผู้สูงอายุ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และลักษณะ
กิจกรรมที่จัด สรุปได้ดังนี้   
 วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งชุมชน พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน ความรู้ ความ
คิดเห็น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในด้านสวัสดิการสังคมบริการด้านกิจกรรม
นันทนาการ การออกก าลังกาย กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา เช่น 
การเจ็บป่วย หรือปัญหาทางครอบครัว และเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งร่วมกันจัด
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางด้านจิตใจ การศาสนา และการ
พัฒนาประเทศลักษณะกิจกรรมที่จัดในชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย  กิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ ์และสังคม กิจกรรมด้านนันทนาการและการออกก าลังกาย กิจกรรม ด้านการส่งเสริม
อาชีพและรายได้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 
2.3 ขั้นตอนและกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2545: 
184-188) 
 2.3.1 ประเมินความสามารถและความต้องการ เพราะผู้สูงอายุบางรายมีข้อจ ากัดในการท า
กิจกรรมนันทนาการ เช่น สายตาไม่ดี มีโรคประจ าตัว ฯลฯ กิจกรรมที่จัดจะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 
 2.3.2 การวางแผน ผู้จัดต้องวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที ในกรณีที่จัดเป็นกลุ่ม จะต้อง
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีปฏิบัติ วิธีการประเมิน ขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
โดยทั่วไปควรมีสมาชิก 8-12 คน ไม่ควรต่ ากว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 20 คน สถานที่ควรมีเนื้อที่
กว้างขวางพอควร อากาศถ่ายเทสะดวก 
 2.2.3 การปฏิบัติ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ถ้าจัดเป็นกลุ่มควรปฏิบัติ ดังนี ้
  2.2.3.1 ให้ผู้สูงอายุเข้ากลุ่มในลักษณะสบายๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมทีจะมีส่วนร่วม 
  2.2.3.2 จัดให้สมาชิกนั่งในที่เหมาะสม 
  2.2.3.3 ผู้จัดให้ความเป็นกันเอง มีการกล่าวต้อนรับ ต้องแนะน าสมาชิกให้รู้จักกัน 
  2.2.3.4 ในขณะด าเนินกิจกรรมควรกระตุ้นสมาชิกทุกคนได้แสดงออกไม่มีการบังคับ
เร่งรัดหรือจ ากัดเวลา 
  2.2.3.5 ผู้จัดจะต้องตระหนักความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สูงอายุบางท่านถือตัวบางท่าน
เจ้าระเบียบ 
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 2.2.4 การประเมินในการท ากิจกรมต้องประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดสามารถค้นหาข้อบกพร่อง 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข และในระหว่างการจัดกิจกรรมนันทนาการควรประเมินผลด้วยการสังเกตเป็น
ระยะว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่ และสังเกตพฤติกรรมของสมาชิก สอบถามความรู้สึก และ
ความพึงพอใจของสมาชิก 
  การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน   ผ่อนคลายความเครียด  มีความสุขมากขึ้น และป้องกันการแยกตัวของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการจะบรรลุผล ผู้จัดจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุมีทักษะ
การจัดการ การจัดจึงจะเป็นที่พึงพอใจ 
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คู่มือ 

กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นการกระท ากิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

หรือเพื่อความบันเทิง โดยอาจกระท าคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง

ร่างกายและจิตใจ โดยเหตุที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบการท างานในร่างกา ย  

นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นกิจกรรมที่ไม่หักโหมหรือแข่งขัน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้าง

ความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม อัน

ได้แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกก าลังกาย  กิจกรรมการท่องเที่ยว  และกิจกรรมง าน

อดิเรก  ผู้สูงอายุสามารถท าได้ทุกช่วงอายุ ท าให้ร่างกายสดชื่น ท้าทาย กระตุ้นเตือนเปลี่ยนแนวคิด 

และได้สัมผัสกับคนอ่ืน รวมทั้งท าให้จิตใจของเราตื่นตัวอยู่เสมอ และมีชีวิตชีวา ผู้สูงอายุควรท าใน

สิ่งที่ตนเองชอบ และตนเองมีทักษะ หรือความถนัดเป็นพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ อาจน ามาใช้ใน

กิจกรรมนันทนาการได้ ควรเลือกหลาย ๆ กิจกรรม และต้องมีเวลาพอด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม   

 2.2 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถได้ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

3. กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ 

 จากการศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง (วัชรินทร์ เสมามอญ. 2555 : 68) พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการกิจกรรม

นันทนาการประเภทกิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม เช่น กิจกรรมพูดคุย โต้วาที อ่านหนังสือมาก

ที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมเกมและกีฬาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ

เต้นร า เช่น ลีลาศ เต้นร า ดังนั้นการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 3.1 โปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น. โดยในแต่ละสัปดาห์สามารถจัดกิจกรรมสลับ
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สับเปลี่ยนกันไปได้ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ังต้องประกอบไปด้วยกิจกรรม

นันทนาการทั้ง 3 ประเภท   

 

สัปดาห์ 
ที่ 

ประเภทกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม เวลา 

1 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม
กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มี
ความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
กิจกรรมนันทนาการเต้นร า    

กิจกรรมการพูดคุย 
 
การออกก าลังกายโดยใช้ยางยืด 
กิจกรรมเต้นร าตามตารางเก้าช่อง 

30 นาที 
 

45 นาที 
45 นาที 

2 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม 
กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มี
ความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
กิจกรรมนันทนาการเต้นร า    

กิจกรรมการพูดคุย 
การฝึกฝนร่างกาย 
 
กิจกรรมเต้นร าตามตารางเก้าช่อง 

30 นาที 
45 นาที 

 
45 นาที 

3 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม 
กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มี
ความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
กิจกรรมนันทนาการเต้นร า    

กิจกรรมการพูดคุย 
เกมส าหรับผู้สูงอายุ 
 
กิจกรรมร ากระบองกลองยาว 

30 นาที 
45 นาที 

 
45 นาที 

4 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม
กิจกรรมนันทนาการเกมและกีฬาที่มี
ความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
กิจกรรมนันทนาการเต้นร า    

กิจกรรมการพูดคุย 
 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
กิจกรรมร าวง 

30 นาที 
 

45 นาที 
45 นาที 

 

 3.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 

  3.2.1 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม 
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กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุสัปดำห์ท่ี 1 

  

1. กิจกรรมกำรพูดคุยในเร่ืองกำรดูแลสุขภำพ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นใน 

เร่ือง การดูแลสุขภาพระหว่างกัน 

ระยะเวลำ  30 นาที 

อุปกรณ์     เก้าอี้น่ังจ านวนเท่ากับสมาชิก 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบายเป็นรูปครึ่งวงกลม 

2. ผู้น ากิจกรรม พูดคุยซักถามผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  ปัญหาด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุแต่ละคน  ทั้งนี้ต้องกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และมีโอกาสอภิปราย

ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ   และให้ความรู้เร่ืองดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุประกอบไปด้วย 

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม 

2. กิจกรรมนันทนำกำรเกมและกีฬำ กำรออกก ำลังกำยโดยใช้ยำงยืด 

 การออกก าลังกายด้วยยางยืด เป็นวิธีการออกก าลังกายด้วยแรงต้านโดยใช้อุปกรณ์คือยางยืดที่ มี

ลักษณะเป็นยางเส้น หรือ แผ่นยางยืด คล้ายผืนผ้า ที่มีความยืดหยุ่น เวลาดึงจะยืดออกเกิดแรงต้านมี

ผลต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงยางค้างไว้สักครู่แล้วปล่อยจะเกิดแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก

เรียกว่า Stretch Reflex ทุกคร้ังที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของยาง

ยืดที่จะมีผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ให้มี

ปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่ก าลังถูกยืด   ซึ่งเป็นผลดีต่อการบ าบัดรักษา

ระบบการท างานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของประสาทกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ

ต่อ และกระดูก ในประเทศไทย ผู้ที่น าวิธีการออกก าลังกายด้วยยางยืดมาใช้ในวงการสาธารณสุข 

คือ รศ.เจริญกระบวนรัตน์ ซึ่งได้ประยุกต์การใช้ยางวงรัดของมาร้อยเป็นโซ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก 

แทนที่จะต้องซื้อยางยืดที่น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาแพงมาก ในวงการแพทย์มีการใช้บริหาร

กล้ามเนื้อด้วยยางยืด เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เป็นการ

บริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการฟื้นฟู 
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วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายด้วยยางยืด 

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์     โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยยางยืด 

(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2550 : 23) 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุยืนเข้าแถวตอนลึก 4 แถว ระยะห่าง 1 ช่วงแขน 

2. ผู้น ากิจกรรมสาธิตการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกก าลังกาย ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม 

ประมาณ 10 นาที 

3. ผู้น ากิจกรรมน าการออกก าลังกายด้วยยางยืด ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม ขณะออกก าลังกายผู้น ากิจกรรม

คอยแนะน าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก าหนดลมหายใจเข้า-ออกโดยอยู่ในท่าเตรียม ให้สูดลมหายใจ

เข้าและหายใจออก ขณะดึงเชือกยางยืดให้สุดของการเหยียดหรืองอและนับ 1-4 ช้าๆ  

4. การทดสอบยางยืดไม่ให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป โดยม้วนเส้นยางกับด้ามไม้จับ (ห้ามดึงเชือก

แบบกระตุกหรือกระชาก อาจท าให้บาดเจ็บ) 

5. การบริหารมี 10 ท่า ท าท่าละประมาณ 8-10 คร้ังจนครบ 10 ท่า ถือว่า 1 set พัก 1 นาที เร่ิมท า set 

ที่ 2 จนครบ 3 set  

6. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการท ากิจกรรมการออกก าลังด้วยยางยืด 

 

อุปกรณ์ส ำหรับกำรออกก ำลังกำยด้วยยำงยืด 
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ท่าท่ี 1 แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริหารกล้ามเน้ือไหล่ด้านหน้า ด้านหลงั) 

ท่าเตรยีม :    ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ มอืทัง้สองขา้งจบัเชอืกยางยดืยาวประมาณ 

                 ช่วงไหล ่ควํ่ามอืเขา้หาตวั วางมอืเฉียงไปขา้งลาํตวั 

หายใจเขา้ :  อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : มอืซา้ยถอืเชอืกไปขา้งหลงั มอืขวาดงึเชอืกขึน้เหนือศรีษะ เหยยีดแขน 

                ดงึใหสุ้ดเท่าทีจ่ะทําได้ 

หายใจเขา้ :  เขา้สู่ท่าเตรยีม (ทาํสลบัขา้งซา้ย - ขวาเท่ากบั 1 ครัง้) ทาํซํ้า 8 - 10   

                ครัง้ 
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ท่าท่ี 2 แขนเหยียดเป็นเส้นตรง (บริหารกล้ามเน้ือไหล่มดักลาง) 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ มอืทัง้สองขา้งจบัเชอืกยางยดื 

                 ยาวประมาณช่วงไหล่ ควํ่ามอืเขา้หาตวั 

หายใจเขา้ :   อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก :  ดงึเชอืกยางออกจากกนัไปขา้งลาํตวั และยกแขนสงู 

                  ระดบัไหล่เหยยีดตงึ 

หายใจเขา้ :   กลบัสู่ท่าเตรยีม (ทําซํ้า 8 - 10 ครัง้) 
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ท่าท่ี 3 ดึงแขนจนศอกตัง้ (บริหารกล้ามเน้ือต้นแขนด้านหน้า) 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ เหยยีบเชอืกไวท้ีฝ่า่เทา้  

                ทัง้สองขา้ง มอืทัง้สองขา้งจบัเชอืกยดืหงายฝา่มอื  

                ออกดา้นนอกลาํตวั แขนแนบลําตวัไวใ้หเ้ชอืกตงึพอด ี

หายใจเขา้ :  อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : ออกแรงดงึเชอืกทัง้สองมอื โดยพบัขอ้ศอกเขา้หาไหล่ แขน  

                 ยงัแนบลาํตวัอยู่ 

หายใจเขา้ :  กลบัสู่ท่าเตรยีม (ทาํซํ้า 8 - 10 ครัง้) 
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ท่าท่ี 4 ดึงหลงัเพ่ิมพลงัแขน (บริหารกล้ามเน้ือต้นแขนด้านหลงั) 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ มอืทัง้สองขา้งจบัเชอืกไวด้า้นหลงัลาํตวั  

                (บรหิารตน้แขนขวา) มอืซา้ยจบัเชอืกอยูร่ะดบัเอว หงายฝา่มอืออก 

                ขา้งนอก มอืขวาจบัเชอืกใหอ้ยู่ระดบัศรีษะดา้นหลงั โดยควํ่าฝ่ามอืเขา้หา 

                ศรีษะ 

หายใจเขา้ :  อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : มอืซา้ยอยูก่บัที ่มอืขวาดงึเชอืกใหย้ดืออกขึน้ไปศรีษะดา้นบนจนสุดแขน

หายใจเขา้ :  ลดมอืขวาลงเขา้สู่ท่าเตรยีม ทาํซํ้า 8 - 10 ครัง้ เปลีย่นไปบรหิารตน้แขน 

                ซา้ย ทาํซํ้า 8 - 10 ครัง้ 
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ท่าท่ี 5 ผเีส้ือขยบัปีก (บริหารกล้ามเน้ืออก ด้านนอก ด้านใน) 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรงจบัเชอืกพาดไวด้า้นหลงัลาํตวั กางแขนออก หงายฝา่มอื 

                ออกดา้นนอกลาํตวัระดบัไหล่ดงึเชอืกยางใหย้ดืออก 

หายใจเขา้ :  อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : รวบแขนทัง้สองขา้งเขา้หากนัดา้นหน้าจนฝา่มอืชนกนัใหอ้ยู่ระดบัอก 

หายใจเขา้ :  กางแขนทัง้สองขา้งออกอยูใ่นท่าเตรยีม (ทําซํ้า 8 - 10 ครัง้)  

                (ท่านี้คลา้ยผเีสือ้กระพอืปีก) 
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  ท่าท่ี 6 แตะเชือกหน้า-หลงั (บริหารกล้ามเน้ือหลงักลางล าตวั) 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ จบัเชอืกยาวประมาณไหล่ หนัฝ่ามอื 

                ออกดา้น นอกลาํตวั 

หายใจเขา้ :  ชมูอืขึน้สงูเหนือศรีษะ ลาํแขนตรง 

หายใจออก : ลดมอืลงดงึเชอืกใหย้ดืออก งอขอ้ศอกลดแขนลงระดบัไหล่ 

                 ดา้นหลงั ใหเ้ชอืกไปแตะทีไ่หล่ดา้นหลงั 

หายใจเขา้ :   ชมูอืขึน้สงูเหนือศรีษะลาํแขนตรง 

หายใจออก :  ลดมอืลงดงึเชอืกใหย้ดืออก งอขอ้ศอกลดแขนลง ระดบัไหล่ 

                 ดา้นหน้า ใหเ้ชอืกไปแตะทีไ่หล่ดา้นหน้าทําสลบักนัถอืว่า 1  

                ครัง้ ทาํซํ้า 8 - 10 ครัง้ 
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  ท่าท่ี 7 ชกัดาบ ซ้าย-ขวา (บริหารกล้ามเน้ือหลงัส่วนบน) 

ท่าเตรยีม :  ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ มอืทัง้ 2 ขา้ง จบัเชอืกห่าง 

                ประมาณไหล่ วางไวบ้รเิวณสะโพกดา้นหน้า มอืซา้ยจบั 

                ปลายเชอืกล๊อคไวข้า้งสะโพก หนัฝา่มอืเขา้หาลาํตวั 

หายใจเขา้ :  อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : มอืขวาดงึเชอืกยดืออกปาดเฉียงไปดา้นขา้งลาํตวั ใหแ้ขน 

                ตรงเลยไปดา้นหลงัลาํตวัเลก็น้อย มอืจะอยู่สงูกว่าหวัไหล่  

                และศรีษะหายใจเขา้ : กลบัสู่ท่าเตรยีม ทาํซํ้า 8 - 10 ครัง้   

                และเปลีย่นไปทาํสลบัอกีขา้ง 8 - 10 ครัง้ 
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ท่าท่ี 8 ต้นหญ้าลู่ลม (บริหารกล้ามเน้ือล าตวัด้านข้าง 

ท่าเตรยีม :  ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ เทา้เหยยีบกึง่กลางเชอืกไว ้มอื 

                ขวารวบเชอืกไวใ้นฝา่มอื หนัฝา่มอืขวาเขา้หาลาํตวัใหเ้ชอืก 

ตงึหายใจเขา้ : อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก :   เอนลาํตวัไปทางดา้นตรงขา้มดา้นซา้ยใหม้ากทีสุ่ด รูส้กึตงึที่ 

                  ลาํตวัดา้นขวา 

หายใจเขา้ :    กลบัสู่ท่าเตรยีม (ทําซํ้า 8 - 10 ครัง้ และสลบัทาํอกีขา้ง  

                   8 - 10 ครัง้) 
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ท่าท่ี 9 ย่อ – ยืด - ยืน 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง เทา้ชดิ แขนเหยยีดขา้งลําตวั คลอ้งเชอืกไวท้ีฝ่า่ 

                เทา้ทัง้สองขา้ง เหยยีบเอาไว ้มอืทัง้สองขา้งจบัปลาย 

               เชอืก หนัฝา่มอืเขา้หาลําตวั ยอ่เขา่และลาํตวัลงจบัเชอืก 

               ใหต้งึพอด ี

หายใจเขา้ : อยูใ่นท่าเตรยีม 

หายใจออก : ยดืสะโพกลําตวัขึน้สู่ท่ายนื เชอืกจะถูกยดืออกใหเ้กดิ 

                แรงตา้น ยนืน่ิงไวส้กัครู ่แลว้กลบัสู่ท่าเตรยีม (ทาํซํ้า 8 –  

                10 ครัง้) 
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 ท่าท่ี 10 ยก – เหยียด - เหยียบ 

ท่าเตรยีม :   ยนืตรง แยกขาเสมอไหล่ คลอ้งเชอืกไวท้ีฝ่า่เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

                เหยยีบไว ้มอืทัง้สองขา้งจบัปลายเชอืก ควํ่ามอืเขา้หาตวั ให ้

                เชอืกตงึอยูแ่นบตน้ขา 

** หายใจเขา้ : ยกขาดา้นทีเ่หยยีบเชอืกขึน้ ใหเ้ขา่งอขึน้ ตน้ขาขนานกบัพืน้ 

                  พรอ้มกบัดงึเชอืกขึน้ โดยขอ้ศอกแนบอยู่กบัลาํตวัระดบัใตอ้ก  

                  ดงึเชอืกใหต้งึ 

หายใจออก :  ถบีเชอืกใหย้างยดืออกจนเทา้เหยยีบพืน้ มอืยงัอยูท่่าเดมิยนื 

                 นิง่สกัครู ่นบั 1-4 ในใจ ถา้กลา้มเนื้อแขง็แรงมากขึน้นบัใหย้าว 

                 ขึน้เริม่ทาํซํ้า 

** โดยทําสลบัขา้งซา้ย - ขวา ขา้งละ 8 - 10 ครัง้ 
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3. กิจกรรมนันทนำกำรเต้นร ำตำมตำรำงเก้ำช่อง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์     ตารางเก้าช่องแบบ 12 ตัวเลข เท่ากับจ านวนคน 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้สูงอายุยืนหน้าตารางเก้าช่อง 

2. ผู้น าสาธิตการเคลื่อนที่โดยการเดินก้าวเท้าสลับ ซ้าย - ขวา รูปแบบที่ 1-3 และให้

ผู้สูงอายุปฏิบัติตามทีละท่า 

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นในการท ากิจกรรมตารางเก้าช่อง 

 
ตำรำงเก้ำช่องรูปแบบที่ 1  การเคลื่อนที่ 1-12 เท้าขวาเลขคี่ เท้าซ้ายเลขคู่ สลับ ขวา -ซ้าย 

 

 

 
12 

 
10         9 

 
11 

 
8 

 
6          5 

 
7 

 
4 
 

 
2          1 

 
3 

 
 

กำรปฏิบัติ   ให้ผู้สูงอายุก้าวเท้าตามล าดับตัวเลข 1-12 โดยเท้าขวาก้าวไปที่เลขคี่ และเท้าซ้าย  
                    ไปก้าวไปที่เลขคู่ 
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รูปแบบท่ี  2  เคลื่อนที่เส้นตรง (1, 3, 5, 7, 9, 11) 

 

 
 

 
9 

 
11 

 
 

 
5 

 
7 

 
 
 

 
1 

 
3 

 

กำรปฏิบัติ ให้ผู้สูงอายุก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงสลับซ้าย ขวาตามล าดับตัวเลขเท้าซ้ายเลข      
1, 5, 9 เท้าขวาเลข 3, 7, 11 

 

รูปแบบท่ี 3  เคลื่อนที่ตัว V (1, 2, 7, 8, 11, 12 ) 

 

 
12 

 
 

 
11 

 
8 

 
 

 
7 

 
 

 
1   2 

 
 

 

กำรปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นรูปตัว V สลบัขวา ซ้ายตามล าดับตัวเลข  เท้าขวาเลข 
1,7, 11 เท้าซ้ายเลข 2, 8, 12 
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กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุสัปดำห์ท่ี 2 

1. กิจกรรมกำรพูดคุยในประเด็นตำมควำมสนใจของผู้สูงอำยุ (ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้ส ารวจประเด็น

ความสนใจของผู้สูงอายุก่อนเร่ิมด าเนินการจัดกิจกรรม) 

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็น 

ตามความสนใจของสมาชิก 

ระยะเวลำ  30 นาที 

อุปกรณ์     เก้าอี้น่ังจ านวนเท่ากับสมาชิก 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบาย เป็นรูปครึ่งวงกลม 

 2. ผู้น ากิจกรรมพูดคุยซักถามผู้สูงอายุ กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตามความสนใจเพื่อเร่ิมต้นการพูดคุย 

 3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม 

  

 2 กิจกรรมนันทนำกำรเกมและกีฬำ กิจกรรมกำรฝึกฝนร่ำงกำย 

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเชิงนันทนาการ 

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์     คู่มือการบริหารร่างกาย 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุยืนเข้าแถวตอนลึก 4 แถว ระยะห่าง 1 ช่วงแขน 

2. ผู้น ากิจกรรมสาธิตกิจกรรมฝึกฝนร่างกายทีละท่า ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม ขณะปฏิบัติ

กิจกรรมผู้น ากิจกรรมคอยแนะน าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรมการฝึกฝนร่างกาย 
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กิจกรรมกำรฝึกฝนร่ำงกำย 

 

ท่ำที่ 1 ก้ม-เงย-หงำย 

 ตั้งศีรษะตรง  ก้มหน้าลงจนต่ าที่สุดแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆ จนหงายเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น  ท าซ้ า  

(ไม่เกิน 12 คร้ัง) 

 

 

 

 

ท่ำที่ 2 เอียงซ้ำย-เอียงขวำ 

 ตั้งศีรษะตรง  เอียงคอตะแคงศีรษะไปทางซ้ายจนเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น  แล้วเอียงเลยไป

ทางขวา  จนเต็มที่กลับท่าตั้งต้น ท าซ้ า (ไม่เกิน 12 คร้ัง) 

 

 

 

                                                           

 

ท่ำที่ 3 หันซ้ำย-หันขวำ 

ตั้งศีรษะตรง  บิดคอหันหน้าไปทางซ้ายจนเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น  แล้วหันเลยไปทางขวาจน

เต็มที่  กลับท่าตั้งต้น  ท าซ้ า (ไม่เกิน 12 คร้ัง) 
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ท่ำที่ 4 ก ำมือ-แบมือ 

 ยื่นแขนทั้งสองออกไปข้างหน้า ยกไว้เสมอไหล่  งอนิ้วก ามือทั้งสองจนแน่นที่สุด  แล้วกาง

ออกทันทีให้นิ้วถ่างเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น ท าซ้ า (ไม่เกิน 20 คร้ัง) 

 

 

         

 

              

                  

           ท่ำที่ 5  งอข้อมือ เหยียดข้อมือ 

 ยกแขนเหมือนท่าที่ 4 ก ามือแน่น งอข้อมือให้ก าหมัดงุ้มลงไปทางท้องแขนมากที่สุด  กลับท่า

ตั้งต้นแล้วเลยเหยียดข้อมือให้ก าหมัดหงายไปทางด้านหลังแขนอย่างเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น 

ท าซ้ า (ไม่เกิน 20 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

           ท่ำที่ 6 ชกลม 

 ก ามือแน่น  งอข้อศอกให้หมัดทั้งสองอยู่ข้างหน้าไหล่ท าท่าชกลมโดยเหยียดแขนทั้งสอง

ออกไปข้างหน้าอย่างแรงและเร็ว  ชักหมัดกลับท่าตั้งต้นอย่างแข็งแรง  ท าซ้ า (ไม่เกิน 50 

คร้ัง) 
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ท่ำที่ 7 ชกฟ้ำ 

ก าหมัดและตั้งท่าเหมือนท่าที่ 6 แต่ท าท่า  “ชก”  ขึ้นไปตรงๆ เหนือศีรษะ  ชักหมัดกลับที่เดิม  

ท าซ้ า  (ไม่เกิน 25 คร้ัง) 

 

  

 

 

ท่ำที่ 8 กังหันลม 

กางแขนทั้งสองตรงออกไปข้างๆ เสมอไหล่  ใช้กล้ามเนื้อไหล่และหน้าอกแกว่งแขนให้

ปลายมือเวียนเป็นวงกลมโตประมาณ 1 ศอก  (50ซม.)  เวียนไปทางข้างหลัง  เมื่อครบจ านวน

รอบที่ต้องการแล้ว  กลับแกว่งให้เวียนไปทางข้างหน้าในจ านวนรอบเท่ากัน  (ไม่เกินข้างละ 

50 รอบ) 

 

 

 

 

                

ท่ำที่ 9 กระพือลม โบกลม 

 เหยียดแขนห้อยไว้ข้างตัว  แขนตรง ฝ่ามือ แตะขา  กางแขนออกไปข้างๆ แล้วเลยขึ้นไปเหนือ

ศีรษะจนหลังมือแตะกัน  กลับท่าตั้งต้น  โดยเกร็งแขนตรงตลอดเวลา  ท าซ้ า (ไม่เกิน 25 คร้ัง) 
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 ท่ำที่ 10  เอนซ้ำย-เอนขวำ 

ยืนตรง  มือท้าวสะเอว  งอตัวเอียงลงไปทางซ้ายจนเต็มที่  โดยงอที่เอว  ให้ส่วนล่างตั้งตรง   

กลับท่าตั้งต้นแล้วงอลงไปทางขวาอย่างเดียวกัน  ท าซ้ า (ไม่เกิน 12 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

ท่ำที่ 11  บิดเอว 

ยืนตรง  มือท้าวสะเอว  บิดตัวส่วนเหนือสะเอวให้หันทางซ้ายจนเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น  แล้ว

บิดไปทางขวาจนเต็มที่  กลับท่าตั้งต้น (ไม่เกิน 12 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ำที่ 12  เขย่ง-ยืน-ยก 

ยืนตรง  มือท้าวสะเอว  ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าพอสมควร  (เพื่อช่วยการทรงตัว)  เขย่ง

ขึ้นยืนปลายเท้าชั่วขณะ  กลับยืนปกติ  ใช้ส้นเท้ายันพื้นแล้วยกปลายเท้าพ้นพื้นให้มากที่สุด  

ยืนบนส้นเท้าชั่วขณะ  แล้วกลับยืนปกติ (ไม่เกิน 12 คร้ัง)  (ถ้ายืนไม่อยู่ใช้มือจับเก้าอ้ีหรือ

แตะข้างฝาไว้) 
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ท่ำที่ 13  ย่อ-ยืน 

 ยืนตรง  มือท้าวสะเอว งอเข่าตัวเองให้ก้นลดต่ าที่สุด  กลับยืนตรง  ท าซ้ า (ไม่เกิน 25 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ท่ำที่ 14  ขยำยปอด หำยใจเข้ำทำงจมูกออกทำงปำก 

ยืนตรง ก ามือ  งอข้อศอกให้ก ามืออยู่หน้าไหล่  หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ พร้อมกับกางข้อศอก

ออกไปจนแขนเสมอไหล่  สูดลมเข้าอย่างเต็มที่  หยุดชั่วขณะ  แล้วอ้าปากหายใจออกอย่าง

ทันทีพร้อมกับหุบข้อศอกเข้าที่ตั้งต้น  ท าซ้ า (ไม่เกิน 6 คร้ัง) (ท่านี้ช่วยให้หายเหนื่อยเร็วขึ้น) 
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3. กิจกรรมนันทนำกำรเต้นร ำตำมตำรำงเก้ำช่อง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์     ตารางเก้าช่องแบบ 12 ตัวเลข เท่ากับจ านวนคน 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้สูงอายุยืนหน้าตารางเก้าช่อง 

2. ผู้น าสาธิตการเคลื่อนที่โดยการเดินก้าวเท้าสลับ ซ้าย - ขวา รูปแบบที่ 1-3 และให้

ผู้สูงอายุปฏิบัติตามทีละท่า 

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นในการท ากิจกรรมตารางเก้าช่อง 

ตำรำงเก้ำช่องรูปแบบท่ี 4  (ต่อจากสัปดาห์ที่ 1) การเคลื่อนที่ 1-12 เท้าขวาเลขคี่ เท้าซ้ายเลขคู่ 
สลบั ขวา-ซ้าย เคลื่อนที่ตัว T (1, 2, 6, 5, 9, 10, 11, 12) 

 
 

 
12 

 
10        9 

 
11 

 
 

 
6         5  

 
 

 
 

 
2         1 

 
 

 
 

กำรปฏิบัติ ให้ผู้เรียนก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นรูปตัว T สลับขวา ซ้ายตามล าดับตัวเลข เท้าขวา
เลข 1, 5, 9, 11   เท้าซ้ายเลข 2, 6, 10, 12 
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รูปแบบท่ี 4.1  กระโดดเท้าคู่ กาง - หุบ เลข 1-9 

กำรปฏิบัติ กระโดดเท้าคู่ กางขา และหุบขา 

จังหวะที่ 1 หุบ กระโดดเท้าคู่มาที่เลข 2 
จังหวะที่ 2 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 3 เท้าซ้ายเลข 1 
จังหวะที่ 3 หุบ กระโดดเท้าคู่หุบมาที่เลข 5 
จังหวะที่ 4 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 4 เท้าซ้ายเลข 6 
จังหวะที่ 5 หุบ กระโดดเท้าคู่หุบมาที่เลข 8 
จังหวะที่ 6 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 9 เท้าซ้ายเลข 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 4.2  กระโดดเท้าคู่ตัว X กาง-หุบ-กาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 
8 
 

 
9 
 

 
4 

 
5 
 

 
6 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
7 

 
 

 
9 
 

 
 

 
5 
 

 
 
 

 
1 
 

 
 
 

 
3 
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กำรปฏิบัติ    กระโดดเท้าคู่ กางขา และหุบขา 
จังหวะที่ 1 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 3 เท้าซ้ายเลข 1 
จังหวะที่ 2 หุบ กระโดดเท้าคู่หุบมาที่เลข 5 
จังหวะที่ 3 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 9 เท้าซ้ายเลข 7 

 
 

รูปแบบท่ี 4.3 กระโดดเท้าคู่ตัว V หุบ-กาง-กาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
กำรปฏิบัติ กระโดดเท้าคู่ กางขา และหุบขา 
จังหวะที่ 1 หุบ กระโดดเท้าคู่หุบมาที่เลข 2 
จังหวะที่ 2 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 4 เท้าซ้ายเลข 6 
จังหวะที่ 3 กาง กระโดดกางขา เท้าขวาเลข 9 เท้าซ้ายเลข 7 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 

 
 
 

 
9 
 

 
4 

 
 
 

 
6 
 

 
 
 

 
2 
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รูปแบบท่ี 4.4  เคลื่อนที่เส้นตรง (2, 3, 5, 6, 8, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำรปฏิบัติ ให้ผู้สูงอายุก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงสลับซ้าย ขวาตามล าดับตัวเลข 
เท้าซ้ายเลข 2, 5, 8 เท้าขวาเลข 3, 6, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
 
 

 
2 
 

 
3 
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กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุในสัปดำห์ท่ี 3 
 

1. กิจกรรมกำรพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในชีวิตของผู้สูงอำยุ  

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็น 

เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของผู้สูงอายุ 

ระยะเวลำ  30 นาที 

อุปกรณ์     เก้าอี้น่ังจ านวนเท่ากับสมาชิก 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบายเป็นรูปครึ่งวงกลม 

2. ผู้น ากิจกรรมพูดคุยซักถามผู้สูงอายุ กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของผู้สูงอายุ อาจเน้นที่เร่ืองของประสบการณ์ในชีวิตในด้าน

บวกทั้งเร่ืองของการท างาน เร่ืองส่วนตัวหรือครอบครัว 

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม 
 

2. กิจกรรมนันทนำกำรเกมส ำหรับผู้สูงอำยุ บอลโบว์ลิ่ง 

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความสนุกสนาน ฝึกการท างานเป็นทีม  

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์      

- ลูกบอลยางขนาดเท่าลูกโบว์ลิ่งหรือเล็กกว่าเล็กน้อย จ านวน  12 ลูก 

- กระบอกไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณท่อนละ 10 นิ้วฟุต จ านวน 10 ท่อน

หรือจะใช้ขวดพลาสติกสูงประมาณ 10 นิ้วฟุต บรรจุทรายพอมีน้ าหนักตามสมควรจ านวน 10 ขวด 

สถำนท่ี             สนามเป็นสนามพื้นเรียบๆ ยาวประมาณ 25-40 ฟุต กว้างประมาณ 4-6 ฟุต 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 ทีม จ านวนคนเท่ากัน 

2. ผู้น ากิจกรรมอธิบายกติกาการเล่น พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น 

3. ให้ผู้สูงอายุรองปฏิบัติกิจกรรม จัดให้มีการแข่งขัน 

4. ผู้น ากิจกรรม และสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นจากการร่วมท ากิจกรรม 
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วิธีเล่น 

1. แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 1-6 คน 

2. ตั้งกระบอกไม้ไผ่หรือขวดพลาสติกบรรจุทรายทั้งหมดเป็นสามเหลี่ยม (ควรขีดเส้นเป็น

รูปสามเหลี่ยมเป็นแบบไว้ก่อน) ที่ปลายสนามด้านหนึ่งโดยหันฐานของสามเหลี่ยมไปทางปลาย

สนาม 

3. ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันกลิ้งบอลจากเส้นปลายสนามอีกด้านหนึ่งให้ไปชนกระบอก

หรือขวดให้ล้ม โดยถ้ามีผู้เล่นฝ่ายละ 1 คนให้โยนบอลคนละ 5 รอบๆ ละ 2 บอล (2คร้ัง) สลับกัน

ฝ่ายละ 1 รอบ ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 1 คน ให้ลดจ านวนรอบลงตามความเหมาะสม 

กำรนับคะแนน 

ถ้าฝ่ายใดโยนบอลไปชนกระบอกหรือขวดล้มรอบละกี่กระบอกหรือกี่ขวดก็ได้คะแนนเท่า

จ านวนกระบอกหรือขวดที่ล้มในรอบนั้น  ถ้าฝ่ายใดโยนบอลคร้ังแรกชนกระบอกหรือขวดล้ม

ทั้งหมดให้ตั้งกระบอกหรือขวดใหม่ แล้วโยนครั้งที่สองอีกคร้ังหนึ่งถ้าชนล้มไม่หมด  การโยนบอล

คร้ังที่สองให้โยนชนเฉพาะกระบอกหรือขวดที่ยังเหลือตั้งอยู่เท่านั้น  ถ้ามีผู้เล่นแต่ละฝ่ายมากกว่า  1 

คนควรให้โยนบอลคนละ 1 รอบ  ฝ่ายใดได้ 30 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

 

เกมโยนบอลลงตะกร้ำ 

อุปกรณ์ 

1. ลูกเทนนิส 3 รูป 

2. ตะกร้าใส่เศษกระดาษขนาดย่อม 1 ใบ 

สถำนท่ีเล่น 

 พื้นคอนกรีตเรียบขนาดกว้างยาวประมาณ 2x10 ฟุต (หรือเป็นพื้นกระดาษเรียบๆ ก็ได้) 

วิธีเล่น 

1. ตะกร้าวางไว้ห่างจากเส้นโยนบอล 7 ฟุต 

2. แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม หรือหลายทีมๆ ละเท่าๆ กัน 

3. ให้ผู้เล่นแต่ละทีมผลัดกันโยนบอลจากเส้นโยนบอลทีมละคนๆ ละ 3 ลูก 
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4. การโยนบอลจะโยนกะให้ลงตะกร้าเลย หรือให้ตกลงพื้นบริเวณหน้าตะกร้าแล้วให้บอล

กระดอนลงตะกร้าอีกต่อหนึ่งก็ได้ 

กำรนับคะแนน 

ผู้เล่นคนใดโยนบอลลงในตะกร้าแล้วไม่กระดอนออก หรือบอลไม่หลุดออกจากตะกร้า

เพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี  ได้คร้ังละ 1 คะแนน  เมื่อโยนครบทุกทีมแล้วให้รวมคะแนน  ทีมใดได้คะแนน

มากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 

3. กิจกรรมนันทนำกำรร ำกระบองกลองยำว 

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุฝึกการออกก าลังกายโดยกระบอง 

ระยะเวลำ  45 นาที 

อุปกรณ์      

- ไม้กระบองเท่าจ านวนสมาชิก 

- เคร่ืองเล่น ซีดี พร้อมล าโพง 

- แผ่นเพลงกลองยาว 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้าแถวตอนึก 4 แถว แต่ละแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน 

2. ผู้น ากิจกรรมสาธิตการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

3. ผู้สูงอายุน ากระบองมาวางไว้ด้านหน้า เปิดเพลง และเต้นตามผู้น ากิจกรรม 

4. ผู้น ากิจกรรม และสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่จากการร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมร ำกระบองกลองยำว 

ท่ำวอร์ม มี 6 ท่ำ 

  

 
 

ท่าที่ 1 ท่าเตรียม ย่ าเท้าอยู่กับที่ตามจังหวะมือเท้าเอว 

 

                      
 

ท่าที่ 2 ท่าแกว่งแขน   เท้า = ก้าว-ชิด , ก้าว-ชิด     แขน = แกว่งแขนหน้า-หลัง 
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ท่าที่ 3 ตั้งเสาแขน = ท้าวเอว                    เท้า = ยืนแยกเท้า ย่อเข่าตามจังหวะ 

 

            
 

ท่าที่ 4 ชกลม    เท้า = ยืนแยกเท้า โยกตัวขึ้น ลง 3 จังหวะ 

แขน = ชกลมไปข้างหน้า จังหวะที่ 4 
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ท่าที่ 5 เซิ้ง  เท้า  = ย่ าเท้า 3 จังหวะ เตะไปข้างหน้าจังหวะที่ 4    แขน = เท้าเอว 

 

            
 

ท่าที่ 6 ยอดต้องต้องลมเท้า = ก้าว-ชิด,ก้าว-ชิด  

แขน  = แขนซ้ายเท้าเอว แขนขวาสลับขึ้นลงเหนือศีรษะ ท าสลับไปมา 
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ท่ำร ำกระบองมี 11 ท่ำ 

 ท่ำที่ 1 จับไม้โยกตัว 

         
                     แขน = ถือกระบองไว้ด้านหน้า           เท้า = ยืนแยกเท้า โยกตัวซ้ายและขวาตามจังหวะ 

         ท่ำที่ 2 จับไม้หมุนเอว 

              
 

เท้า = ยืนแยกขา โยกตัวซ้าย-ขวา 

แขน = จับกระบองหมุนไปด้านซ้ายและขวาตามจังหวะ 
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 ท่ำที่ 3 พำดบ่ำหมุนเอว 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท้า = ยืนแยกขา โยกตัวซ้าย-ขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แขน = จับไม้พาดบ่าแล้วหมุนซ้าย-ขวา 
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        ท่ำที่ 4 พำดบ่ำแตะเข่ำ  

                 
 

เท้า = ยืนแยกขา ย่อตามจังหวะ 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

แขน =   จังหวะที่ 1 จับไม้อยู่ที่หน้าขา, จังหวะที่ 2 ยกไม้ไว้ระดับอก, จังหวะที่ 3 ยกไมไ้ว้เหนือ

ศีรษะ, จังหวะที่ 4 ยกไม้ข้ามศีรษะไปไว้ด้านหลัง 
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ท่ำที่ 6 จับไม้พำยเรือ 

         
 

เท้า   = ยืนแยกขา ย่อตัวตามจังหวะ, แขน  = จับไม้ไว้ที่หน้าขา นับ 1-2-3 จังหวะที่ 4 พายเรือ  

แล้วกลับมาที่เดิม 

 ท่ำที่ 7 จับไม้ถ่อเรือ 

          
 

เท้า = เดินตามจังหวะไปทางซ้าย นับ 1-2-3-4 แล้วเดินย้อนกลับทางเดิมนับ 1-2-3-4, แขน = จับปลาย

ไม้ทั้งสองด้าน ต้ังทางด้านซ้ายขึ้น แล้วเดินตามจังหวะ 1-2-3-4  

หมุนกลับทางเดิมโดยเปลี่ยนแขนขวาขึ้นด้านบน 
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 ท่ำที่ 8 กรรเชียงเดินหน้ำ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท้า = ย่ าเท้าตามจังหวะ, แขน = จับไม้พาดบ่าหมุนแขนไปข้างหน้า สลับซ้าย-ขวา 

 ท่ำที่ 9 กรรเชียงถอยหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

เท้า  =  ย่ าตามจังหวะ,  แขน  = จับไม้พาดบ่าหมุนแขนไปข้างหลัง สลับซ้าย-ขวา 
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 ท่ำที่ 10 เซิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

เท้า = ย่ าเท้าซ้าย - ขวา นับ 1 - 2 - 3 จังหวะที่ 4 เตะเท้าไปด้านข้าง, แขน = จับกระบองตั้ง 
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ท่ำที่ 11 พญำน้อยชมตลำด 

     
 

เท้า = ยืนแยกเท้า โยกตัวไปซ้าย-ขวา, แขน = แขนซ้ายจับกระบองตั้ง แขนขวาร าวาดแขน 

ตามจังหวะ 

 ท่ำที่ 12 นำงอำย 

        
 

เท้า = ท าต่อจากท่าพญาน้อยชมตลาด,  แขน = วาดแขนเหมือนกับพญาย้อยชมตลาด แล้วมาจับแก้ม 
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กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุในสัปดำห์ท่ี 4 

1. กิจกรรมกำรพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรควำมเครียดผู้สูงอำยุ  

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็น 

เกี่ยวกับการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ 

ระยะเวลำ  30 นาที 

อุปกรณ์     เก้าอี้น่ังจ านวนเท่ากับสมาชิก 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบาย จัดเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. ผู้น ากิจกรรมพูดคุยซักถามผู้สูงอายุ กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ เร่ืองส่วนตัวหรือครอบครัว 

3. ผู้น ากิจกรรมและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม 

 

2. กิจกรรมนันทนำกำรเกมและกีฬำที่มีควำมเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ     

 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพรียง และกล้าแสดงออก 

ระยะเวลำ       45 นาที 

อุปกรณ์          เก้าอี้น่ังจ านวนเท่ากับสมาชิก 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอ้ีในท่าที่สบาย จัดเป็นรูปครึ่งวงกลม 

2. ผู้น ากิจกรรมอธิบายวิธีปฏิบัติ 

3. ผู้น ากิจกรรมร้องเพลงให้ทุกคนฟัง ผู้สูงอายุทุกคนร้องเพลงตาม 

4. แบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม รับผิดชอบกลุ่มละ 1 ท่อน 

5. ให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงเฉพาะที่ตนรับผิดชอบ  ต่อกันให้จบเพลง 

6. (สร้อย) ให้แต่ละกลุ่มร้องต่อกันไปจนครบทุกกลุ่มจนขึ้นเพลงใหม่ 

7. ผู้น ากิจกรรม และสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม 
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สำยสัมพันธ์ 
                    
       อยู่แห่งไหน  เหนือ กลาง ใต้          อีสาน  หรือที่ใด 

       เราล้วนต่างภูมิใจ  ร่ืนเริงส าราญ 

                           (สร้อย) เราต้องรักกันไว้ๆๆๆ 

ข้อเสนอแนะ 

เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงท่าทางประกอบของตนเองแล้ว  รอบต่อไปเมื่อร้องเพลงจบแล้ว ร้อง

สร้อยต่อไปเร่ือยๆ โดยทุกกลุ่มต้องเปลี่ยนท่าประกอบและไม่ซ้ ากลุ่มอื่น 
 

                                         ปรบมือ 

 ปรบมือ     แปะ  แปะ    แปะ 

กระทืบเท้า     ปัง   ปัง    ปัง 

ลุกขึ้นยืน     แล้วนั่ง 

กระทืบเท้าปัง    ปรบมือ    แปะ   แปะ 
 

น ำเพลงสู่กิจกรรม 

1. ผู้น าร้องเพลงให้สมาชิกฟัง 

2. สมาชิกร่วมกันร้องเพลง 

3. ให้ทุกคนท าท่าประกอบให้สอดคล้องกับเสียงเพลง 

(1)  ปรบมือ 3 คร้ัง 

(2)  กระทืบเท้า  3 คร้ัง 

(3)  ลุกขึ้นยืน 

(4) นั่งลง 

(5) กระทืบเท้า 1 คร้ัง 

(6) ปรบมือ  2  คร้ัง 

4. แบ่งกลุ่มสมาชิกให้ชัดเจน 

5. ผู้น าให้สัญญาณ  ร้องเพลงที่ละกลุ่ม  โดยขึ้นไปพร้อมกัน  แต่ละคนจะร้องเพลงพร้อม

ท าท่าประกอบไปจนจบเพลง 
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3. กิจกรรมนันทนำกำรเต้นร ำ กำรฟ้อนร ำ ร ำวง 

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้สูงอายุฝึกทักษะการร าวง 

ระยะเวลำ       45 นาที 

อุปกรณ์          เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง ซีดีเพลงร าวงสระบุรี 

วิธีด ำเนินกิจกรรม กำรด ำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 

1. ฝึกทักษะการร าวง 

ผู้น ากิจกรรมให้ผู้อายุนั่งเก้าอี้ในท่าที่สบาย และอธิบายวิธกีารร าวง การจับมือ การเดิน 

พร้อมสาธิตท่าทางประกอบ ให้ผู้สูงอายุฝึกปฏิบัติโดยไม่เปิดเพลง หลังจากนั้นเปิดเพลงให้ทุกคน

ปฏิบัติตามพร้อมกัน 

2. การร าวงประกอบเพลง (เพลงร าวงสระบุรี) 

ให้ผู้สูงอายุจับคู่ และร าตามผู้น า หลังจากนั้นเปิดเพลงให้ผู้สูงอายุร าเป็นคู่ คู่ที่ร าได้สวยงาม

จะได้รับค าชมเชย และร าให้สมาชิกดู 

3. ผู้น ากิจกรรม และสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกิจกรรม การร าวง 
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