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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาภาวะพฤฒพลังต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ วัยผูใ้ หญ่ตอนปลายอายุ 40-59 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
ที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถามการเตรียมพร้อมเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ และแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลัง วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ อยูใ่ นระดับมาก แต่เมือ่ พิจารณารายได้
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ 4.21 ตามล�ำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 3.71 ตามล�ำดับ ในส่วนการเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลัง ตามกรอบ
นโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อม อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาและอุปสรรค
ในการเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุสว่ นใหญ่เกิดจาก การขาดการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย การตรวจ
ร่างกายประจ�ำปี การขาดความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการจัด
เตรียมการเงินเพื่ออนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อม พฤฒพลัง สังคมผู้สูงอายุ
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Abstract

This research is a survey research with the objectives of the study were 1) to study the preparation of the
pre-elderly population for entering the aging society in Mueang District, Surin Province and 2) to examine the
preparation of the active aging for entering the aging society in the Muang District, Surin Province. The samples
were consisted of late adults aged 40-59 years old including both males and females that live in Mueang District,
Surin Province. The total of 398 people were selected as a sample in the research. The tools that were used for
data collection consisted of questionnaire of preparation for entering the aging society and active aging. Data were
analyzed using descriptive statistics.
The result of the study showed that the samples were preparing to enter the aging society at a high level.
On the other hand, when considering the income of the group, it was found that the highest average of 4.18 and
4.21 were the mental level and the lowest average of 3.79 and 3.71 were the physical level. The active aging for
entering the aging society following the World Health Organization policy framework, the samples were at a medium
level. The problems and difficulties in preparation for entering the aging society were mostly due to the lack of
physical health preparation, annual physical examination, knowledge, understanding in preparation for aging society
with quality, and financial preparation for the future.
Keywords: preparation active aging aging society
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บทน�ำ

ประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ โดยพบว่า ประเทศไทยได้
กลายเป็ น สั ง คมสู ง วั ย มาตั้ ง แต่ ป ี 2548 คื อ มี สั ด ส่ ว น
ประชากรร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่า
ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี
2564 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 25741 จาก
การส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2550 พบว่าผู้สูงอายุประเมินภาวะ
สุขภาพโดยรวมของตนเอง ว่ามีสขุ ภาพดี เพียงร้อยละ 43.02
และยังพบว่าผู้สูงอายุเพศชายร้อยละ 36.8 และผู้สูงอายุ
เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 42.3 มี โ รคเรื้ อ รั ง หรื อ โรคประจ� ำ ตั ว
ตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง 3 จากผลของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วของ
ผู้สูงอายุท�ำให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุลดลง และต้อง
พึง่ พิงการดูแลจากครอบครัวเพิม่ ขึน้ และอัตราส่วนเกือ้ หนุน
ผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15-59
ปี ) เที ย บกั บ จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ พบว่ า มี แ นวโน้ ม ลดลง 2
อัตราส่วนเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุทลี่ ดลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงของสังคมโดยรวม เพราะผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยแรงงาน
จะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2559 พบ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานได้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 3.8 และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2580 จะพบมากถึง
ร้อยละ 6.7 ของจ�ำนวนประชากร หากผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรพืน้ ฐานได้ดว้ ยตนเองย่อมเป็นภาระต่อบุคคล
ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้3 ดังนัน้ วัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย
จึงมีความจ�ำเป็นในการเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ เป็นสังคมทีป่ ระกอบด้วยประชากรทีม่ อี ายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ตามศักยภาพ
สร้างประโยชน์ให้กบั สังคม มีความพึงพอใจในชีวติ ความเป็น
อยู่ปัจจุบัน มีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รวมทั้งด้านการเงินและที่อยู่อาศัย และด้านการ
มีส่วนร่วมทางสังคม
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ ได้ก�ำหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
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(พ.ศ. 2545 -2564) ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างจิตส�ำนึก
ให้กับคนในสังคม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้สูงอายุ
และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างหลักประกัน
และสร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ควรเริ่ม
ต้นเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ อย่างช้าทีส่ ดุ คือ วัยผูใ้ หญ่ตอน
ปลาย (อายุ 40-59 ปี) ซึ่งวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเป็นช่วงอายุ
ทีย่ าวนานทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับช่วงอายุอน่ื ๆ และวัยผูใ้ หญ่ตอน
ปลายเป็นวัยที่มีศักยภาพในการผลิตสูงสุด มีประสบการณ์
ในชีวิตเป็นอย่างดี หากตระหนักได้ถึงความส�ำคัญในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โดยได้รบั ความรูห้ รือ
ข้อเสนอแนะทีเ่ หมาะสม ก็จะท�ำให้บคุ คลนัน้ สามารถปรับตัว
กับการเปลีย่ นแปลงในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยาวนาน และมีคุณภาพที่ดี ตามแนวคิดกระบวนการ
พฤตพลัง (Active aging) ที่ต้องการให้บุคคลและครอบครัว
ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง4
จากการทบทวนวรรณกรรม ประเด็นในเรือ่ งการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจ ซึ่ ง การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย สู ง อายุ ข อง
ประชาชน แบ่งเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย มีการออก
ก�ำลังกายอย่างเหมาะสม มีการจัดการกับปัญหาสุขภาพ5
ด้านจิตใจ พยายามพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งคนอื่น รู้จักภาระ
หน้าทีข่ องตนเองไม่ปดั ความรับผิดชอบ6 และมีการเตรียมใจ
ไว้ว่าหลังจากเข้าสู่วัยสูงอายุบทบาทหน้าที่ในสังคมรวมทั้ง
การยอมรับนับถือจากผู้อื่นจะลดลง ด้านเศรษฐกิจ มีการ
วางแผนการเตรียมเงินออมไว้ใช้ส�ำหรับเวลาฉุกเฉิน5
จากการส�ำรวจดังกล่าวกลับพบว่า ระดับการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ยังอยู่ใน
ระดับต�่ำถึงระดับปานกลาง โดยพบปัญหาและอุปสรรคใน
การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
ความรู้และความเข้าใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
และการมีภาระเลีย้ งดูผอู้ นื่ การมีเงินออมไม่เพียงพอ5 ส่งผล
ให้เกิดเป็นปัญหาในการเตรียมความพร้อม รายได้ไม่สมดุล
กับรายจ่าย7 หรือประชาชนยังคิดว่าสังคมผูส้ งู อายุ เป็นเรือ่ ง
ไกลตัวเกินไป ประกอบกับยังไม่เห็นถึงผลกระทบทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อมที่จะตามมาต่อการด�ำเนินชีวิต จึงไม่ค่อยมี
การเตรียมความพร้อมเท่าทีค่ วร อีกทัง้ การใช้ชวี ติ ของแต่ละ
คนในปัจจุบันต้องด�ำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ เพื่อหารายได้มา
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ดูแลครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงไม่ค่อยให้ความ
สนใจในเรือ่ งของการเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
มุง่ หวังแต่รายได้ทจี่ ะน�ำมาใช้จา่ ยในปัจจุบนั ท�ำให้ละเลยไม่
เห็นความส�ำคัญของสังคมผู้อายุอย่างสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้น8
จากการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า มีการศึกษาระดับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุรายด้าน ทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าสู่
วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งยังไม่พบการศึกษา ภาวะ
พฤฒพลัง ทีอ่ าจมีสว่ นช่วยในการเสริมสร้างการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของ
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลายซึ่งเป็น
วัยที่ใกล้จะเข้าสู่วัยสูงอายุและเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยที่
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
เพื่อน�ำความรู้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุให้กับประชากรได้อย่างเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการกับบริบทของสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประชากร
ก่อนวัยสูงอายุได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของประชากร
ก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาภาวะพฤฒพลัง ต่อการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ วัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุ 40-59 ปี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุ 40-59 ปี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษา
โดยในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การค�ำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู รเครจซีแ่ ละมอร์แกน ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้
398 รายและการวิจยั ครัง้ นีท้ ำ� การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ด้วย
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วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
random sampling) คือ แบ่งเขตอ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ออก
เป็นชั้นตามเกณฑ์พื้นที่และการบริหารงาน โดยพิจารณา
จากความหนาแน่นของประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครอง เพือ่ ให้ได้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนและมีลกั ษณะ
ครอบคลุมประชากร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นสุ่มเขต
ต�ำบลเพือ่ เป็นตัวแทนของแต่ละกลุม่ โดยการจับฉลากแบบ
ไม่ใส่คืนได้เขตต�ำบลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มมา 4 ต�ำบล
ประกอบด้วย ต�ำบลบุฤาษี ต�ำบลคอโค ต�ำบลสลักได ต�ำบล
เฉนียง จากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุ
40-59 ปี จากทะเบียนของศูนย์บริการสาธารณสุขของแต่ละ
เขตต�ำบล ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน จ�ำแนกตาม
สัดส่วนวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายอายุ 40-59 ปี ในแต่ละเขตต�ำบล
จนได้ จ�ำนวนครบ 398 ราย โดยก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่
ตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้ 1) สามารถพูดคุยสื่อสาร
ภาษาไทยได้ และ 2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีความ
ผิดปกติของการรู้คิดและสติปัญญา 3) มีความสมัครใจและ
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้
ประกอบด้วย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่าง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยน�ำมาจากแบบทดสอบสภาพจิตจุฬา (Chula
Mental Test [CMT]) ของ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล9 ประกอบ
ด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 13 ข้อค�ำถามหลัก และ 19 ข้อ
ค�ำถามย่อย การแปลผลคะแนน คะแนนต�่ำสุด เท่ากับ 0
คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน ผู้สูงอายุที่ได้
คะแนนตั้งแต่ 15 คะแนน ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหา
ด้านความจ�ำ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีทั้งหมด
3 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพหลัก
อาชีพเสริม รายได้ แหล่งทีม่ าของรายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ รายจ่ายส่วนมาก สิทธิในการรักษาพยาบาล บทบาท
ในชุมชน การเข้าร่วมสมาชิกกลุม่ /ชมรมในชุมชน และการมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
2. แบบสอบถามการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยน�ำมาจากแบบสอบถามของประกาย จิโรจน์กุล และ
VOLUME 38 NO.2 : APRIL - JUNE 2020

57

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

คณะ6 ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 54 ข้อ ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย 16 ข้อ ด้านจิตใจ 16 ข้อ ด้าน
จิตวิญญาณ 10 ข้อ และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 12 ข้อ
การให้คะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้คะแนน
จาก 1 ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย จนถึง 5 ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
การแปลผลคะแนน สามารถแบ่งระดับคะแนน คือ คะแนน
เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง มีการเตรียมตัวในระดับมากทีส่ ดุ
โดยปฏิบัติเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง มีการเตรียมตัวในระดับมาก โดยปฏิบตั คิ อ่ นข้างบ่อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการเตรียมตัวในระดับ
ปานกลาง โดยปฏิบัติเป็นครั้งคราว คะแนนเฉลี่ย < 2.50
หมายถึง มีการเตรียมตัวในระดับน้อย โดยปฏิบัติน้อยครั้ง
หรือไม่ปฏิบัติเลย
3. แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมด้านภาวะ
พฤฒพลัง เป็นแบบสอบถาม Visual Analogue Scale
(VAS) ที่ผู้วิจัยได้จัดท�ำขึ้นเอง ครอบคลุมการเตรียมความ
พร้อมโดยรวมตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2002)10 ในด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม
และความมัน่ คงในชีวติ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นเส้นตรง
การให้คะแนน ด้านซ้ายสุดแทนระดับคะแนน 0 หมายถึง
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย และปลายด้ า ยขวาสุ ด แทนระดั บ คะแนน
10 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ การแปลผลคะแนน คะแนน
อยูร่ ะหว่าง 0.00-3.99 หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาวะพฤฒพลังระดับต�่ำ คะแนนอยู่ระหว่าง 4.00-7.99
หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลังระดับ
ปานกลาง คะแนนอยู ่ ร ะหว่ า ง 8.00-10.00 หมายถึ ง
การเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลังระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้
ท�ำการตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) โดยการน�ำ
แบบสอบถามการเตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ และ
แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลัง ไป
ทดลองใช้กับวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุ 40-59 ปี ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ�ำนวน 30 คน ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .82 และ .86 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้
ได้การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ ริ น ทร์ เลขที่ P-EC
17-03-62 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 และหมดอายุในวันที่
13 ตุลาคม 2563
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
2. เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบ
ผู้น�ำชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และราย
ละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
และขออนุญาตรวบรวมข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ที่ โดย
ขอรายชื่อกลุ่มตัวอย่างในชุมชน และนัดหมายผู้น�ำชุมชน
และผู้น�ำอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ในเขตพื้นที่ 4
อ�ำเภอ ได้แก่ ต�ำบลบุฤาษี ต�ำบลคอโค ต�ำบลสลักได ต�ำบล
เฉนียง หลังจากนั้นแนะน�ำตัวสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอมแล้ว ผู้วิจัยให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
หลังจากนั้นอธิบ ายวิธีก ารตอบแบบสอบถาม แล้วแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 20 นาที ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วย
วิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพ ท�ำหน้าที่ช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเตรียมผู้ช่วยวิจัย ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์
วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผชู้ ว่ ยวิจยั
ท� ำ ความเข้ า ใจแบบสอบถามการเตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย
ผูส้ งู อายุ และแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมด้านภาวะ
พฤฒพลัง ก่อนน�ำไปใช้จริง
4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล แล้วน�ำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนาการ
แจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย โดยน�ำเสนอรายละเอียดตามล�ำดับ

ดังนี้

1. ด้ า นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ สู ง อายุ พบว่ า
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี เพศหญิงร้อยละ 53.59
มีสถานภาพคู่ร้อยละ 70.70 ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
กับคู่สมรสร้อยละ 71.50 รองลงมาคืออาศัยอยู่กับลูกหลาน
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ร้อยละ 13.60 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 39.51 รองลงมาระดับประถมศึกษาร้อยละ 21.90
ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ลู ก จ้ า งประจ� ำ ร้ อ ยละ 23.50
รองลงมาอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 21.30 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
จะไม่มีบทบาททางสังคม ร้อยละ 89.60 เป็นสมาชิกชมรม
ร้อยละ 59.50 และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนร้อยละ 72.80
2. การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แบ่งออก
เป็น 4 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาพ
รวมอยู่ในระดับพร้อมมาก โดยจ�ำแนกเป็น 2 ช่วงวัย ได้แก่
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ช่วงอายุ 40-49 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี พบว่า การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ของช่วงอายุ 40-49 ปี มีการ
เตรียมความพร้อมมากที่สุด คือ ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.18) รองลงมา คือด้านจิตวิญญาณ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03)
และต�ำ่ สุดคือด้านร่างกาย (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.79) (ดังตาราง
ที่ 1) ส่วนช่วงอายุ 50-59 ปี มีการเตรียมความพร้อมมาก
ที่สุด คือ ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) รองลงมา คือ
ด้านจิตวิญญาณ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06)และต�่ำสุดคือ ด้าน
ร่างกาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรช่วงอายุ
40-49 ปี
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
S.D.
ระดับการเตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย
3.79
0.96
พร้อมมาก
ด้านจิตใจ
4.18
0.65
พร้อมมาก
ด้านจิตวิญญาณ
4.03
0.70
พร้อมมาก
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3.89
0.91
พร้อมมาก
ในภาพรวม
3.97
0.80
พร้อมมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรช่วงอายุ
50-59 ปี
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
S.D.
ระดับการเตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย
3.71
0.97
พร้อมมาก
ด้านจิตใจ
4.21
0.62
พร้อมมาก
ด้านจิตวิญญาณ
4.06
0.68
พร้อมมาก
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3.91
0.88
พร้อมมาก
ในภาพรวม
3.97
0.78
พร้อมมาก
3. การเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลัง
ตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก
การเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลังตามกรอบ
นโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก แบ่งออกเป็น
3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพดี ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม
ด้านความมั่นคงในชีวิต การเตรียมความพร้อมด้านภาวะ
พฤฒพลัง ในภาพรวมทัง้ สองช่วงอายุ อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยช่วงอายุ 40-49 ปี มีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมใน

สังคมมากที่สุด (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 7.31) รองลงมา คือ
ด้านสุขภาพดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.13) และต�่ำสุด คือ ด้าน
ความมั่นคงในชีวิต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.00) และช่วงอายุ
50-59 ปี พบว่า มีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคม
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.56) รองลงมา คือ ด้านความ
มั่นคงในชีวิต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 714) และต�่ำสุดคือด้าน
สุขภาพดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.06) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลังโดยรวมในแต่ละด้านตาม
กรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
S.D. ระดับการเตรียมความพร้อม
ช่วงอายุ 40-49 ปี
1. ด้านสุขภาพดี
7.13
1.53
พร้อมปานกลาง
2. ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม
7.31
1.53
พร้อมปานกลาง
3. ด้านความมั่นคงในชีวิต
7.00
1.59
พร้อมปานกลาง
ในภาพรวม
7.14
1.55
พร้อมปานกลาง
อายุ 50-59 ปี
1. ด้านสุขภาพดี
7.06
1.72
พร้อมปานกลาง
2. ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม
7.56
1.56
พร้อมปานกลาง
3. ด้านความมั่นคงในชีวิต
7.14
1.51
พร้อมปานกลาง
ในภาพรวม
7.25
1.47
พร้อมปานกลาง

การอภิปรายผล

1. การเตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ วั ย ผู ้ สู ง อายุ กลุ ่ ม
ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจมาจากพื้ น ฐานทางอาชี พ ที่
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ�ำเข้าท�ำงานในเขตเมือง และยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของครอบครัว ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความสมดุลของรายได้กบั รายจ่าย และจาก
การสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน พบว่า มีแหล่งน�้ำใน
การประกอบอาชีพและสมาชิกในครอบครัวสามารถท�ำการ
เกษตรได้ตลอดปีและอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ขึ้ น อยู ่ กั บ บุ ต รเป็ น ผู ้ ดู แ ลในอนาคต
ซึ่งวัยแรงงานเมื่ออายุมากขึ้น วัยแรงงานยังสนใจในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสังคมสูงวัยมาก ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของ ภานุวัฒน์ มีชนะ และคณะ7 ที่พบว่า การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุภาพรวมในระดับต�่ำ และ
การศึกษาของอุทุมพร วานิชคาม8 ที่พบว่าประชาชนมี
การเตรียมความพร้อมเข้าสูส้ งั คมสูงอายุในระดับปานกลาง
แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ ประกาย จิโรจน์กุล และ
คณะ6 ที่พบว่า ระดับการเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมจากสูงสุด
ไปต�่ำสุด คือ ด้านจิตใจ จิตวิญญาณ เศรษฐกิจและสังคม
และร่างกาย โดยผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพร้อมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
1.1 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นร่ า งกาย
ในล�ำดับแรกทั้ง 2 กลุ่มวัยมีการเตรียมความพร้อมไม่แตก
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563

ต่างกันคือ การนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาและเพียงพออย่าง
น้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมามีการเตรียมความพร้อมที่
แตกต่างกันคือช่วงอายุ 40-49 ปี จะเตรียมความพร้อมด้าน
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย เช่น ไม่เปลี่ยนคู่นอน
หรือใช้การป้องกัน เช่น การสวมถุงยางอนามัย ส่วนช่วงอายุ
50-59 ปี นั้นจะมีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน
ตัวเองจากการติดเชือ้ โรค ส่วนการเตรียมความพร้อมทีน่ อ้ ย
ที่สุดของทั้ง 2 กลุ่มวัยจะไม่แตกต่างกัน คือ มักไม่ให้ความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจ�ำปี
1.2 การเตรียมตัวด้านจิตใจ ทัง้ 2 กลุม่ วัยนัน้
จะมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุทแี่ ตกกัน
ทั้ง 3 ล�ำดับ คือ ล�ำดับที่ 1 การเตรียมความพร้อมมากที่สุด
ช่วงวัย 40-49 ปี จะเตรียมความพร้อม 2 เรื่อง คือ มีความ
พอใจในสภาพทีต่ นเองเป็นอยูห่ รือมีอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และให้ความรัก ความ
เอาใจใส่แก่บุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงและคนรอบข้าง
ส่วนช่วงวัย 50-59 ปี จะเตรียมความพร้อมด้านการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
ล�ำดับรองลงมาทัง้ 2 กลุม่ วัยจะมีการเตรียมความ
พร้อมที่แตกต่างกันคือ ช่วงวัย 40-49 ปี จะเตรียมความ
พร้อมเรื่องการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้เขาปฏิบัติ
ต่อตนเอง ส่วนช่วงวัย 50-59 ปี จะเตรียมความพร้อมเรื่อง
การให้ความรัก ความเอาใจใส่แก่บุตรหลาน ญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูงและคนรอบข้าง สอดคล้องกับกันตวิชญ์ จูเปรมปรี
และดารุณี จงอุดมการณ์11 ที่ศึกษาพบว่า บุคลากรทาง
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สุขภาพ พยาบาลครอบครัว สามารถให้ก�ำลังใจขยายพลัง
บวกเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการดูแลคนในครอบครัว
บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพต่อไป
ส่วนการเตรียมความพร้อมที่น้อยที่สุดของทั้ง 2
กลุ่มวัยแตกต่างกัน คือช่วงวัย 40-49 ปี จะมีการเตรียม
ความพร้อมเรือ่ ง ท�ำจิตใจให้สดชืน่ แจ่มใส พยายามมองโลก
ในแง่ดีหรือคิดเชิงบวก ส่วนช่วง อายุ 50-59 ปี จะมีการ
เตรียมความพร้อมเรื่อง การหาความเพลิดเพลิน หรือผ่อน
คลายจากภาระงานที่ท�ำในแต่ละวัน
1.3 การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิญญาณ
ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มวัยมีการเตรียมความพร้อมไม่แตกต่างกัน คือ
ส่วนใหญ่ จะเตรียมความพร้อมในเรื่องการขอโทษ เมื่อรู้ตัว
ว่ากระท�ำผิดไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม รองลงมา คือ
การเผชิญกับปัญหาในชีวิต ความทุกข์ยากล�ำบาก โดยไม่
ย่อท้อ และมีการเตรียมตัวในระดับน้อยที่สุด คือ การไปวัด/
โบสถ์/มัสยิด หรือ สถานทีซ่ งึ่ ท�ำให้เกิดความสงบสุขในจิตใจ
1.4 การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในล�ำดับแรกทั้ง 2 กลุ่มวัยมีการเตรียมความ
พร้อมไม่แตกต่างกัน คือเรือ่ งการประกอบอาชีพทีส่ ร้างราย
ได้ ส่วนล�ำดับที่ 2 มีการเตรียมความพร้อมทีแ่ ตกต่างกัน คือ
ช่วงอายุ 40-49 ปี จะมีการเตรียมความพร้อมเรื่อง การไม่
เล่นการพนัน หรือเสี่ยงโชคที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ก่อภาระ
หนี้สิน จนเกินก�ำลังที่จะใช้ได้หมด ส่วนช่วง อายุ 50- 59 ปี
จะมีการเตรียมความพร้อมเรือ่ ง การเรียนรูก้ ารเข้าถึงบริการ
ทางสังคม ของภาครัฐหรือเอกชนตามสิทธิที่พึงได้รับ และ
การเตรียมความพร้อมทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ของทัง้ 2 กลุม่ วัย มีความ
แตกต่างกัน คือ ช่วงวัย 40-49 ปี มีการเตรียมความพร้อม
ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ เรือ่ ง จัดเตรียมการเงินเพือ่ อนาคต เช่น ออมเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ประกันชีวติ เป็นต้น ส่วนช่วงวัย 50-59 ปี มีการเตรียมความ
พร้อมน้อยทีส่ ดุ ในเรือ่ งการท�ำบัญชีจดั บันทึกควบคุมรายรับ
รายจ่าย
จากผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง สิ่งที่จ�ำเป็น
ต้องเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ทางด้านร่างกาย
คือ การออกก�ำลังกายและให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการตรวจ
ร่างกายประจ�ำปี และด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ การจัด
เตรี ย มการเงิ น เพื่ อ อนาคต และการท� ำ บั ญ ชี จั ด บั น ทึ ก
ควบคุมรายรับรายจ่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ

Journal of Nursing and Health Care

ภานุวัฒน์ มีชะนะและคณะ7 ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่
ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุขในชีวติ คือ การเตรียมเรือ่ งเงิน และ
การเตรี ย มยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ เ พราะ
กระบวนการสูงอายุเป็นการะบวนการทีย่ าวนานและเป็นผล
รวมต่อเนื่องจากประสบการณ์ตลอดชีวิตของ
แต่ละบุคคลที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพมีความส�ำคัญในทุกช่วงอายุ แม้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เหมาะสมจะเริ่มท�ำในช่วงวัยอายุที่เริ่มเข้าสู่
วัยสูงอายุแล้ว ก็ยังส่งผลในการท�ำให้มีอายุยืนยาว และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น9
2. การเตรียมความพร้อมด้านภาวะพฤฒพลัง
ตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก
ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ช่วงอายุ มีระดับคะแนน
ด้านภาวะพฤฒพลัง ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง น่าจะมี
ความสัมพันธ์กับอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.59 ยังมี
การประกอบอาชีพ จึงท�ำให้มีการเตรียมความพร้อมของ
ตนเองครอบครัวเข้าสู่สังคมสูงอายุยังไม่ดีพอ และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากรทีจ่ ำ� เป็นต้องมีกจิ กรรมทางสังคมร่วม
กับชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเขตชานเมือง
ทีย่ งั ยึดถือในวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีก่ ารใช้ชวี ติ ของแต่ละคนใน
ปัจจุบันมีการด�ำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ จึงไม่ค่อยให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมมากนัก โดยมุ่งแต่
หารายได้ทจี่ ะน�ำมาใช้ในปัจจุบนั ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วรรณรา ชื่นวัฒนา และชูชีพ เบียดนอก12 พบว่า
การเตรียมตัวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุของประชากรไทยก่อนวัยสูง
อายุอยูใ่ นระดับปานกลาง ต่างกับการศึกษาระดับพฤฒพลัง
ของภานะวัฒน์ มีชะนะ และคณะ7 ที่ศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ ต�ำบลหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุในระดับต�่ำ อาจเนื่องจาก พื้นที่ชุมชนเป็นเขต
ชานเมืองที่ยังประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง และเกษตรกรรม
เป็นหลัก เศรษฐกิจของจังหวัดยังเป็นเมืองขนาดเล็กและ
เป็นเมืองเกษตรกรรม และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ร้อยละ 72.80 จึงท�ำให้ความพร้อม ด้านการมีส่วนร่วมใน
สังคมมีระดับคะแนนสูงสุด แต่ยังมีการได้รับการสนับสนุน
จากคู่ครองจึงท�ำให้ระดับคะแนนด้านมีความมั่นคงในชีวิต
ระดั บ สู ง แต่ น ้ อ ยกว่ า ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในสั ง คมกลุ ่ ม
ตัวอย่างมีอายุอยูใ่ นช่วง 40-49 ปี มีระดับคะแนนด้านความ
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มั่นคงน้อยกว่าด้านอื่น อาจมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ท�ำ
และส่วนใหญ่ยงั เป็นลูกจ้าง ถึงร้อยละ 23.50 ซึง่ มีผลต่อการ
มีรายได้ที่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของวิไลพร
วงศ์คีนี และคณะ13 พบว่า ปัจจัยด้านรายได้เป็นปัจจัยที่
สามารถท�ำนายพฤฒพลังได้ ผูท้ มี่ รี ายได้ตา่ งกันมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน โดยรายได้สงู จะท�ำให้มปี จั จัย
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสูงสังคมสูงอายุ ส่วน
กลุม่ ตัวอย่างมีอายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี มีคะแนนความพร้อม
ด้านสุขภาพดีนอ้ ยกว่าด้านอืน่ น่าจะมีความสัมพันธ์กบั การ
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ
ประถมศึกษา ท�ำให้มพี ฤติกรรมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เพือ่
การดูแลและป้องกันโรคและความเจ็บป่วยได้ไม่ดีเท่าทีค่ วร
สอดคล้องกับศันสนีย์ สีตา่ งค�ำและเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร13
ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมด้านสังคมและผู้ดูแลค่อนข้างดี คือมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมชุมชนสม�่ำเสมอ และวางแผนให้บุตร
และคูส่ มรสดูแลเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ ขณะทีด่ า้ นร่างกาย จิตใจ
เศรษฐกิจเงินออม และทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่าส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็น
ความจ�ำเป็นและไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านนี้ เนือ่ งจาก
ปัจจุบันร่างกายยังแข็งแรง สามารถท�ำงานหาเลี้ยงชีพได้
และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง คนวัยแรงงานโดยเฉพาะ
กลุม่ อายุนอ้ ยและไม่มโี รคประจ�ำตัว มีพฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมไม่เหมาะสมในหลายประเด็น ได้แก่ รับประทาน
รสหวาน มัน เค็ม และอาหารดิบ สูบบุหรี่ ดืม่ สุรา กาแฟและ
เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังเกินก�ำหนด ท่าทางการท�ำงานไม่เหมาะสม
ขาดการออกก�ำลังกาย ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ กังวล
เรื่องอนาคต จัดการความเครียดไม่เหมาะสม ไม่วางแผน
ออมเงินและอาชีพส�ำรองในวัยสูงอายุ และไม่คิดปรับปรุงที่
อยู่อาศัยส�ำหรับวัยสูงอายุ ในช่วงวัยท�ำงานและส่งผลต่อ
สุขภาพระยะยาวในช่วงท้ายของวัย แม้วา่ จากการศึกษาของ
วิไลพร วงศ์คีนี และคณะ14 พบว่า การศึกษาไม่สามารถ
ท� ำ นายพฤฒพลั ง ได้ อ าจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การที่ ก ลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งยั ง ท� ำ งานหารายได้ เ ลี้ ย งตนเองได้ แ ละผู ้ ใ หญ่
ตอนปลายในเขตชุมชนยังเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู ่ สั ง คม
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ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ควรส่งเสริมทั้งทางด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผูส้ งู อายุเฉพาะกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมเพือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุได้อย่างเหมาะสมกับผูส้ งู อายุ
แต่ละกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ กลุม่ ตัวอย่าง ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต�ำบล
ท่าสว่าง อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความร่วม
มือในงานวิจัยเรื่องนี้ส�ำเร็จ และผู้รวมวิจัยทุกท่าน และ
ขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่อุดหนุน
ทุนในการวิจัยครั้งนี้
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