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การส่ งเสริมการใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสาหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ ครอบครัว
และชุมชนเป็ นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง*
อัมเรศ เนตาสิ ทธิ์** อนงค์ รัตน์ ริ นแสงปิ น***
(วันที่รับบทความ: 29 มีนาคม 2563; วันแก้ ไขบทความ: 9 มิถนุ ายน 2563; วันตอบรั บบทความ: 10 มิถนุ ายน 2563)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิ ตวิทยาเชิ งบวก
ให้กบั ผูส้ ูงอายุ เพื่อส่งเสริ มการใช้ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกให้กบั ผูส้ ูงอายุ และเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกของผูส้ ูงอายุก่อน หลัง และระยะติดตาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ
ที่มีอายุในช่วง 60-69 ปี ในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง จานวน 68 คน เลือกตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม การประชุมสนทนากลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา
เชิ งบวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated measures ANOVA)
ผลการวิจยั ทาให้ได้ชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก สาหรับผูส้ ู งอายุ ชื่อชุด
ว่า “ผูส้ ูงวัย ใช้ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก” ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์ ส่ งกาลังใจ ฉันทาได้ เธอทาดี คิดบวกกับสิ่ งที่เป็ น บันทึ กขอบคุณ นิ ทรรศการผูส้ ู งวัย หอคอยแห่ ง
ความหวัง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ กูเกิล (google) ฟื้ นพลัง หลังจากใช้ชุดกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น ไปส่ งเสริ มการใช้
ชี วิต ตามแนวคิ ด จิ ต วิท ยาเชิ ง บวกให้กับ ผู ้สู ง อายุ พบว่า พฤติ ก รรมการแสดงออกของผู ้สู ง อายุเ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่ได้จากการวัดก่อน
หลัง และระยะติดตามเป็ นรายคู่ พบว่าการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่ได้จากการวัดหลังการส่ งเสริ ม
และจากการวัดระยะติดตาม สู งกว่าการวัดก่อน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกที่ได้จากการวัดหลังการส่งเสริ ม สูงกว่าการวัดระยะติดตาม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: จิตวิทยาเชิงบวก, ผูส้ ูงอายุ, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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Abstract
This research aims to develop an activity set for promoting positive psychology in elderly people, and
compare elderly people’s lives before and after using the activity set. The sample in this study included 68 elderly people
in Khelang Nakhon municipality areas whose ages ranged from 60 to 69 years old. The sample was selected by
convenience sampling. The instruments used in this study were a document analysis, an interview, a behavior
observation, a focus group discussion, and a positive psychology evaluation. The statistics used for data analysis
included percentage, mean, standard deviation, and repeated measures ANOVA.
According to a result of this study, the activity set for promoting positive psychology in elderly people called
“The Elderly Live in Positive-Psychology Way” was obtained. This activity set consisted of 8 activities; “Cheers
Invention” activity, “I Can Do It and So Do You” activity, “Being in Positive Thoughts” activity, “Thankful Notes”
activity, “Elderly Exhibition” activity, “The Tower of Hope” activity, “Knowledge Exchanging” activity, and “The
Google Power” activity. After using the developed activity set for promoting positive psychology in elderly people, it
was found that the behaviors of the elderly were consistent with the activity objectives. When comparing living their
lives according to positive psychology before, after and during follow-up sessions in pairs using the activity set, it was
suggested that positive psychology evaluated from after and during follow-up sessions were in higher level than before
using the activity set with statistical significance at .05. In addition, the after-evaluation was higher than the follow-up
evaluation with statistical significance at .05
Keywords: Positive psychology, Elderly People, Khelang Nakhon Municipality
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บทนา
ในปี พ.ศ. 2503 จานวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) มีอตั ราส่ วนในการเกื้อหนุนผูส้ ู งอายุสูง
มาก หรื อที่ เรี ยกว่า “อัตราส่ วนเกื้ อหนุ นผูส้ ู งอายุ” (Potential Support Ratio: PSR) นัน่ คื อ มีคนวัยทางาน
มากถึง 12 คนที่ช่วยกันดูแลผูส้ ู งอายุเพียง 1 คน แต่ปัจจุบนั อัตราส่ วนนี้ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง และในอีก
30 ปี ข้า งหน้า ผู ส้ ู ง อายุ ไ ทยแต่ ล ะคนจะมี ค นวัย ท างานที่ จ ะช่ ว ยในการเกื้ อ หนุ น เพี ย ง 2 คนเท่ า นั้น
(ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ และคณะ, 2559) นอกจากปั ญหาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ปั จจุบนั ผูส้ ู งอายุบางราย
ยังประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ โดยเฉพาะภาวะซึ มเศร้า มักเป็ นในผูส้ ู งอายุที่มีปัญหา
สุ ข ภาพ ขาดสมรรถภาพ และขาดการดู แ ลเอาใจใส่ ซึ่ งมักจะตามมาด้วยความผิ ด ปกติ ข องการนอน
ขาดความสนใจ รู ้สึกผิด ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ถ้ามีอาการรุ นแรงอาจคิดฆ่าตัวตาย เป็ นต้น (ศูนย์เวชศาสตร์
อายุรวัฒน์, 2561)
การลดปั ญหาของผูส้ ู งอายุดงั กล่าวข้างต้นสามารถเริ่ มจากการพัฒนาด้านจิ ตใจ จิตวิทยาเชิ งบวก
เป็ นการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถ มีแรงจูงใจ มี
ความเชื่อว่างานใด ๆ ก็ตามไม่ยากเกินความสามารถของตน และสามารถกระทาให้บรรลุผลสาเร็ จได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Luthans, Youssef & Avolio, 2007a) ดัง นั้น ผู ้สู ง อายุ ที่ มี จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกจะเชื่ อ ใน
ศักยภาพของตนเอง สามารถดูแลตนเองได้ สามารถใช้ชีวิตหรื อทางานได้อย่างปกติและมีความสุ ข และ
เมื่อผูส้ ู งอายุมีสุขภาพใจที่ดีกจ็ ะส่ งผลต่อสุ ขภาพกายที่ดีตามไปด้วย
จากการลงพื้ นที่ เ พื่ อ ศึ กษาสภาพการด าเนิ นงานด้า นผูส้ ู ง อายุข องเทศบาลเมื อ งเขลางค์น คร
อ.เมื อ งล าปาง จ.ล าปาง พบว่ า เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ งานดู แ ลผู ส้ ู ง อายุ
เป็ นอย่ า งมาก โดยได้จัด โครงการศู น ย์ผู ้สู ง วัย เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร ได้ด าเนิ น การครั้ งแรก
ในปี งบประมาณ 2558 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรี
เมืองเขลางค์นคร กล่า วว่า จานวนผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลฯ มีจานวนเพิ่มมากขึ้ น มีผูส้ ู งอายุจานวน
12,010 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.92 จากจานวนประชากรทั้งหมด 60,317 คน จะเห็ นได้ว่า เทศบาลเมื อง
เขลางค์นครได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว ซึ่ งมีความจาเป็ นที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมในทุกมิติอย่างสมดุ ล
ทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ ความรู ้ และทักษะความสามารถ โดยเทศบาลฯ ได้ปรั บปรุ งอาคารเรี ยนบริ เวณ
โรงเรี ยนบ้านหนองยาง (เดิ ม) จานวน 1 ห้อง เพื่อรองรับโครงการศูนย์ผูส้ ู งวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ไพฑูรย์ โพธิ์ ทอง, 2559)
จากการสัมภาษณ์นักพัฒนาชุ มชน กองสวัสดิ การสังคม ของเทศบาลเมื องเขลางค์นคร พบว่า
เทศบาลฯ ได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้แก่ผูส้ ู งอายุทุกวันพุธ โดยแบ่งแนวทางการเรี ยนการสอน
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ออกเป็ น 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาพระพุทธศาสนาและจริ ยธรรม 2) วิชาการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ 3) วิชาสังคม
และวัฒนธรรม 4) กิจกรรมการออกกาลังกาย ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลฯ
มีผสู ้ ู งอายุสาเร็ จการศึกษาจากศูนย์ผูส้ ู งวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไปแล้วเป็ นรุ่ นแรก จานวน 50 คน แต่
การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยังไม่เคยดาเนิ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านจิตใจให้แก่ผสู ้ ู งอายุ
และมี ค วามต้อ งการชุ ด กิ จ กรรมในการส่ ง เสริ ม ด้า นจิ ต ใจให้ แ ก่ ผู ้สู ง อายุ (จัก รพงษ์ กาวงศ์ , 2559)
นอกจากนั้นนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกท่าน ยังสะท้อนให้เห็น
ถึ งความต้อ งการชุ ด กิ จกรรม ในการส่ งเสริ มการใช้ชี วิต ตามแนวคิ ด จิ ต วิ ทยาเชิ งบวกให้กับผูส้ ู ง อายุ
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนจัดกิ จกรรมแนะแนวเสริ มสอดแทรกกับกิ จกรรมในหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง
โดยกล่าวว่า กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) และอาสาสมัครดู แลผูส้ ู งอายุ (อผส.)
มีความพร้อมในการร่ วมดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย (อัจฉรา สงวนพงษ์, 2559)
จากความเป็ นมา ความส าคัญ และข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้น สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความต้อ งการ
ชุดกิจกรรมที่จะช่วยส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ เพื่อนาไปใช้ในการจัด
กิ จกรรมแนะแนวหรื อกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้กบั ผูส้ ู งอายุในศู นย์ผูส้ ู งวัยเทศบาลเมื องเขลางค์นคร
ประกอบกับการศึ กษางานวิจยั พบว่า ยังไม่มีการวิจยั เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มพลังการใช้ชีวิต ตามแนวคิ ด
จิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก และนา
ชุดกิจกรรมดังกล่าวไปดาเนิ นการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ โดยเน้น
ไปที่การสนับสนุนจุดแข็งของผูส้ ู งอายุ จะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีจิตวิทยาเชิ งบวก มีความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความหวัง แม้วา่ ต้องเผชิ ญกับปั ญหาอุปสรรค หรื อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ก็สามารถปรับตัว และดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ ชุดกิ จกรรมการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตาม
แนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ งบวกส าหรั บ ผูส้ ู งอายุ ยังจะเป็ นแนวทางให้หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้องและชุ มชนอื่ นๆ
ทัว่ ประเทศได้นาไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
2. เพื่อส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกของผูส้ ู งอายุก่อน หลัง และระยะติดตาม
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่ งทดลอง มีการทดสอบก่อนหลังจากทดลอง (Non-Randomized
Control Group Pretest-Posttest Design) ซึ่ งมีรูปแบบการวิจยั ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 รู ปแบบการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
Pretest
E
T1

Treatment
X

Posttest
T2

Follow
T3

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน การกาหนดกลุ่มทดลอง
T1 แทน ทดสอบก่อนการทดลอง Pretest
T2 แทน ทดสอบหลังการทดลอง Posttest
T3 แทน ทดสอบหลังการทดลอง Follow
X แทน การร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
ประชากร ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ ประชากรผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง ปี พ.ศ. 2561 จานวน 13,721 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุในช่วง 60-69 ปี ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลเลขลางค์นคร จ านวน 68 คน ทาหน้า ที่ ในการเข้ารั บการส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิ ด
จิตวิทยาเชิงบวกที่พฒั นาขึ้น เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยให้ผสู ้ ู งอายุลงชื่อ
สมัครเข้าร่ วมการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย แบ่ งเป็ น 1) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แ ก่ แบบ
วิเคราะห์เอกสารโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ
การประชุ ม สนทนาผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ (Focus Group) 2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง ได้แ ก่ แบบสั ง เกต
พฤติกรรม และแบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่ อนการทดลอง
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตารา วารสาร หนังสื อพิมพ์ รายงานการประชุมและสัมมนา รายงานการวิจยั เว็บไซต์ ตลอดจนบทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิเคราะห์สาระเพื่อสรุ ปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจยั
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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1.2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิต
ตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิ ตวิทยาเชิ งบวก ผูส้ ู งอายุ ครอบครั วและชุ มชนของ
ผูส้ ู งอายุ รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง รวมจานวนทั้งหมด
13 คน โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณท่านละ 1 ชัว่ โมง
1.3 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในลักษณะประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นกั วิชาการที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นจิตวิทยาเชิ งบวก จากมหาวิทยาลัยของรัฐ
รวมจานวน 30 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
1.4 การประชุ มสนทนาผูท้ รงคุ ณ วุฒิ (Focus Group) ผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่มีค วามเชี่ ย วชาญด้า น
จิ ตวิทยาเชิ งบวกและด้านการจัด กิ จกรรม ผูส้ ู งอายุ ครอบครั ว และชุ มชนของผูส้ ู งอายุ จานวน 10 คน
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นไปได้ในการนาชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้
2. ระยะทดลอง
2.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก เก็บข้อมูลก่อนการ
ส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน
3. ระยะหลังการทดลอง
3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุระหว่างร่ วมกิจกรรม
3.2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เก็บข้อมูลหลังการ
ส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน
4. ระยะติดตามผล
4.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิ นการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก เก็บข้อมูลระยะ
ติดตาม การส่ งเสริ มจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน หลังจากผ่านไป 1 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ กษาสาระจากเอกสาร และเว็บไซต์ ที่ เกี่ ยวข้องกับจิ ตวิทยาเชิ งบวก จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการวิเคราะห์สาระ และสรุ ปผลการวิเคราะห์
2. วิเคราะห์กิจกรรมการส่ งเสริ มจิตวิทยาเชิ งบวก จากการสัมภาษณ์ จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์สาระ และสรุ ปผลการวิเคราะห์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม จากการตอบของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน
30 คน เกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อให้แน่ ใจว่าชุดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิตวิทยาเชิ งบวก
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สาหรับผูส้ ู งอายุมีความเหมาะสม ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่ วยในการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การนาเสนอชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก โดยการสอบถามจาก
นักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และคัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบของกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตาม
แนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก ที่ นกั วิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 60 แสดงว่าองค์ประกอบนั้นได้
ฉันทามติ (Flander, 1989; อ้างถึงใน กนิษฐา นาวารัตน์, 2549)
5. ข้อมูลจากการประชุมสนทนาผูท้ รงคุณวุฒิ (Focus Group) โดยการวิเคราะห์สาระและสรุ ปผล
การจัดประชุม
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก ก่อน หลัง และระยะ
ติดตาม จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 68 คน ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ช่วยในการวิเคราะห์หาความแตกต่าง
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกตพฤติ กรรมของผูส้ ู งอายุระหว่างทากิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก โดยการวิเคราะห์สาระ และสรุ ปผลการวิเคราะห์
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
โครงร่ างวิจยั ของการศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง โดยได้คานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจยั และให้การพิทกั ษ์สิทธิ์
กลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่ วม กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการศึ กษา วิธีการเก็บข้อมูล และ
ประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการเข้าร่ วม พร้อมทั้งชี้ แจงสิ ทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถยุติการ
เข้าเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลต่อผูว้ ิจยั และกลุ่มตัวอย่างไม่สูญเสี ยผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับไม่นามาเปิ ดเผยชื่อ และนาผลประเมินที่ได้สรุ ป
ออกมาเป็ นภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเท่านั้น
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ผลการวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวจิตวิทยาเชิ งบวก การศึกษาข้อมูล
ดังกล่าวสามารถทาให้ได้แนวคิ ด หลักการของจิ ตวิทยาเชิ งบวกชัดเจนยิ่งขึ้ น จากนั้นนามากาหนดเป็ น
กรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั
2. วิเคราะห์วิธีการและกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก โดยการศึ กษา
เอกสาร เว็บไซต์ และการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิ ตวิทยาเชิ งบวก ครอบครัวและชุ มชนผูส้ ู งอายุ รวม
จานวนทั้งหมด 13 คน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิดจิ ตวิทยา
เชิงบวก สาหรับผูส้ ู งอายุ
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3. พัฒนาชุดกิจกรรม โดยผูว้ ิจยั ร่ างชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก สาหรับ
ผูส้ ู งอายุ จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ และนามาพัฒนาชุดกิจกรรมที่เหมาะสม
4. นาเสนอชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก สาหรับผูส้ ู งอายุ โดยใช้
แบบสอบถามในลักษณะประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามนักวิชาการด้านจิตวิทยา รวมจานวน 30 คน
เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรม
5. ปรับปรุ งชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก สาหรับผูส้ ู งอายุ โดยนา
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับชุ ดกิ จกรรมที่ ไ ด้จากการสอบถามความคิ ดเห็ นเพื่ อประเมิ นความเหมาะสมจาก
นักวิชาการด้านจิ ตวิทยา มาพัฒนาและปรับปรุ ง เพื่ อให้ได้ชุดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ด
จิตวิทยาเชิงบวก ที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุ
6. ตรวจสอบและยืนยันชุ ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิ ด จิ ต วิทยาเชิ งบวก สาหรั บ
ผูส้ ู งอายุโ ดยการจัด ประชุ มสนทนาผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ (Focus Group) ผูเ้ ชี่ ย วชาญและมี ประสบการณ์ ด ้า น
จิ ตวิทยาเชิ งบวก ด้านจิ ตวิทยา ด้านผูส้ ู งอายุ ครอบครัว และชุ มชนของผูส้ ู งอายุ จานวน 10 คน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะที่เป็ นไปได้ในการนาไปใช้
7. นาชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกที่พฒั นาขึ้น ไปใช้ส่งเสริ มการ
ใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
โดยให้ผสู ้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน ทาแบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
ก่อนร่ วมกิจกรรม
8. ประเมินผลหลังจากการดาเนิ นการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ
โดยให้ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน ทาแบบประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก
หลัง และระยะติดตาม รวมทั้งสังเกตพฤติ กรรมของผูส้ ู งอายุระหว่างรับการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ด
จิตวิทยาเชิงบวก ตามดัชนีการมีจิตวิทยาเชิงบวก ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีของผูส้ ู งอายุ
9. สรุ ป ผลการส่ งเสริ มการใช้ชี วิ ต ตามแนวคิ ด จิ ต วิ ทยาเชิ งบวก โดยการเปรี ย บเที ย บผลการ
ประเมินก่อน หลัง และระยะติ ดตาม การรับการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกจากชุด
กิจกรรมที่พฒั นาขึ้น รวมถึงสรุ ปผลการสังเกตพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุระหว่างการทากิจกรรม
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒ นาชุ ดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ ชีวิต ตามแนวคิ ดจิตวิทยาเชิ งบวกให้ กับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง ได้ชุดกิจกรรม ใช้ชื่อชุดว่า “ผูส้ ู งวัย ใช้ชีวิตตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก” ประกอบไปด้วยกิ จกรรมย่อยทั้งหมด 8 กิจกรรม ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
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(Positive Psychology) ของ Lutnans, Youssef & Avolio (2007a) ทั้งนี้ ชุ ด กิ จกรรมดัง กล่ า วได้จัด ท าเป็ น
รู ปเล่มมีภาพประกอบและสี สันสวยงาม ขนาด A 5 เพื่อให้สะดวกต่อการพกพาไปใช้งาน และการเผยแพร่
โดยมีส่วนประกอบไปด้วย คานา บทนา บทบาทของวิทยากร /ผูช้ ่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรม ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรม รายการอ้างอิง มีจุดประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “สิ่ งประดิษฐ์ ส่ งกาลังใจ” มุ่งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุการมีความเชื่ อมัน่ ในการ
ทางานและเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง รวมถึงใช้ความพยายามในการทาภารกิจที่ทา้ ทายให้สาเร็ จ
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง “ฉันทาได้ เธอทาดี” มุ่งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุการมีความเชื่อมัน่ ในการทางาน
และเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง รวมถึงใช้ความพยายามในการทาภารกิจที่ทา้ ทายให้สาเร็ จ
กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “คิดบวกกับสิ่ งที่เป็ น” มุ่งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุคิดเชิ งบวกถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงเสริ มสร้างให้ผสู ้ ู งอายุคิดเชิงบวกในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้อีกด้วย
กิ จกรรมที่ 4 เรื่ อง “บันทึ กขอบคุ ณ ” มุ่ งส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุคิ ด เชิ งบวกถึ งสถานการณ์ ใน
ปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงเสริ มสร้างให้ผสู ้ ู งอายุคิดเชิงบวกในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้อีกด้วย
กิ จกรรมที่ 5 เรื่ อง “นิ ทรรศการผูส้ ู งวัย ” มุ่งส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุมีความอุสาหะต่ อเป้ าหมาย
รวมทั้งสามารถปรับแนวทางที่มุ่งสู เ้ ป้าหมายเพื่อความสาเร็ จได้
กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง “หอคอยแห่ งความหวัง” มุ่งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีความอุสาหะต่อเป้ าหมาย
รวมทั้งสามารถปรับแนวทางที่มุ่งสู เ้ ป้าหมายเพื่อความสาเร็ จได้
กิจกรรมที่ 7 เรื่ อง “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้” มุ่งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีความสามารถเผชิ ญกับปั ญหา
และความทุกข์ยาก นอกจากนั้นยังสามารถกลับมาสู่ สภาพเดิมหลังจากพบกับปัญหาและความทุกข์ยากได้
กิ จกรรมที่ 8 เรื่ อง “กูเกิ ล (google) ฟื้ นพลัง” มุ่งส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุมีความสามารถเผชิ ญกับ
ปัญหาและความทุกข์ยาก นอกจากนั้นสามารถกลับมาสู่ สภาพเดิม หลังจากพบกับปัญหาและความทุกข์ยากได้
2. การศึ ก ษาผลการใช้ ชุดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ ชีวิ ต ตามแนวคิ ด จิต วิท ยาเชิ งบวก สาหรั บ
ผู้สูงอายุ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการสังเกตพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุระหว่างการทากิจกรรม สรุ ปผลได้ ดังนี้
1. กิจกรรม 1 เรื่ อง “สิ่ งประดิษฐ์ ส่ งกาลังใจ” ผูส้ ู งอายุได้แสดงความสามารถของตนเองในการ
ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อมอบให้เพื่อน เช่น ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ ดอกไม้จากซองขนมขบเคี้ ยว หมวกจาก
ซองกาแฟ เป็ นต้น ทาให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มได้ผลัดกันชื่ นชมผลงานของกันและกัน รวมถึงการได้มีโอกาส
เล่าถึงความสามารถของตนเอง ทั้งด้านอาชี พ ความสามารถพิเศษที่ตนเองภูมิใจ ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีความ
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เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ยงั ได้บอกกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มว่าตนเองใช้
ความพยายาม และความสามารถของตนเองที่มีในการทาภารกิจที่ทา้ ทายให้สาเร็ จให้ได้
2. กิ จ กรรม 2 เรื่ อง “ฉั น ท าได้ เธอท าดี ” ผู ้สู ง อายุ ไ ด้ส ะท้อ นจากการร่ ว มกิ จ กรรมนี้ ว่ า
ความสามารถด้า นการท างาน ไม่ ไ ด้เ ป็ นความสามารถด้า นเดี ย วของคนเรา เพราะเราควรนึ ก ถึ ง
ความสามารถด้านร่ างกายและจิ ตใจด้วย ผูส้ ู งอายุสามารถเขี ยนถึงความสามารถด้านร่ างกายของตนเอง
เช่น “ร่ างกายยังแข็งแรง” “สามารถทากิจวัติประจาวันได้ดว้ ยตนเอง” “สามารถเดินทางไปไหนด้วยตนเอง
ได้” เป็ นต้น สามารถบอกความสามารถด้านจิตใจของตนเองได้ เช่น “เป็ นคนอารมณ์ดี” “เป็ นคนโกรธง่าย
แต่หายเร็ ว” “เป็ นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส่ อยู่เสมอ” เป็ นต้น เมื่อได้วิเคราะห์ความสามารถของตนเอง รับรู ้ถึง
ความสามารถของตนเอง ก็ส่งผลให้ให้ผูส้ ู งอายุการมีความเชื่ อมัน่ ในการความสามารถของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น และเมื่อให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยเติมความสามารถของเพื่อนที่ตนเองมองเห็น อีกยิ่งส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุ
ภูมิใจในตนเองและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองยิ่งขึ้นไปอีก
3. กิ จ กรรม 3 เรื่ อ ง “คิ ด บวกกับ สิ่ ง ที่ เ ป็ น” เมื่ อ วิ ท ยากรให้ผู ส้ ู ง อายุ ฝึ กมองหาสิ่ ง ดี ๆ ใน
สถานการณ์ เลวร้ าย โดยเริ่ มจากสถานการณ์ การใกล้ตัว คื อ การเปลี่ ยนแปลงด้า นร่ างกาย และให้คิ ด
ด้านบวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายนั้น พบว่า ผูส้ ู งอายุสามารถคิดบวกได้ เช่น “ตั้งแต่เจ็บ
เข่ า เลยทาให้ได้ออกกาลังกาย” “แก่ แล้วต้องไปตรวจร่ า งกายตามหมอนัด ทาให้ได้เจอเพื่ อนใหม่ ๆ
ทุกเดื อน” “อยู่กนั สองคนตายาย พอแก่แล้วยิ่งทาให้ได้ดูแลกันมากยิ่งขึ้ น” เป็ นต้น ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนว่า
ผูส้ ู งอายุสามารถคิ ดบวกกับสิ่ งที่ เป็ น และสามารถคิ ดเชิ งบวกถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อ
เสริ มสร้างให้ผสู ้ ู งอายุคิดเชิงบวกในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้
4. กิจกรรม 4 เรื่ อง “บันทึกขอบคุณ” ผูส้ ู งอายุท่านหนึ่งได้สะท้อนถึงกิจกรรมนี้วา่ การได้เขียน
บันทึ กขอบคุ ณ ได้ฝึกกล่าวคาขอบคุณกับคนที่ ได้จบเจอในแต่ ละวัน ทั้งสถานการณ์ ที่ดีและไม่ดี หรื อ
สถานการณ์ที่พึงปรารถนา หรื อไม่พึงปรารถนา ส่ งผลให้ผูส้ ู งอายุสามารถคิดบวกได้ แม้ในสถานการณ์
ที่ไม่ดี ซึ่ งจะทาให้ลดความเครี ยด และส่ งผลดีต่อตนเอง นอกจากนั้นจากการสังเกตยังเห็นว่า ครั้งแรกที่ฝึก
นึ กถึ งเรื่ องบวกในสถานการณ์ ที่ไ ม่ดีเ ป็ นเรื่ องยาก แต่ เมื่ อได้ลองฝึ กคิ ดในหลาย ๆ สถานการณ์ ทาให้
ผูส้ ู งอายุคิดบวกได้ดีข้ ึน
5. กิ จกรรม 5 เรื่ อง “นิ ทรรศการผูส้ ู งวัย ” จากการทากิ จกรรมเห็ นได้ชัดว่าผูส้ ู งอายุมีค วาม
ชื่ นชอบในกิ จกรรมนี้ มาก เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุเสนอหัวข้อที่ ตนเองสนใจ
เพื่อนามาจัดนิทรรศการ โดยเรื่ องที่ผสู ้ ู งอายุเสนอมา เช่น ไขมันทรานส์ โยคะ โลกร้อน ประชมคมอาเซี ยน
เป็ นต้น ซึ่ งผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ได้สะท้อนว่าพวกเขาจะนาความรู ้ใหม่ ๆ ที่พวกเขาได้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
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ในการดาเนิ นชี วิต เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับตนเองและอายุ ซึ่ งเป็ นการสร้างเป้ าหมาย
ใหม่ที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
6. กิ จกรรม 6 เรื่ อง “หอคอยแห่ งความหวัง” เมื่อวิทยากรให้กลุ่มที่ ชนะ หรื อกลุ่มที่ รอบแรก
ไม่ประสบความสาเร็ จ แต่ประสงความสาเร็ จในรอบที่สอง เล่าถึงการวางแผนในการสร้างหอคอย และมี
การปรับแนวทางอย่างไรให้หอคอยของตนเองสู งที่สุด และมีความแข็งแรงที่สุด พบว่า ผูส้ ู งอายุทุกกลุ่มมี
ความอุสาหะในการทาหอคอยของตนเองให้สาเร็ จ มีวิธีการวางแผนแก้ไขปั ญหาจากรอบแรกที่ไม่ประสบ
ความสาเร็ จให้ประสบความสาเร็ จได้ในรอบที่สอง ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ ม
ให้ผสู ้ ู งอายุมีความอุสาหะต่อเป้าหมาย รวมทั้งสามารถปรับแนวทางที่มุ่งสู เ้ ป้าหมายเพื่อความสาเร็ จได้
7. กิ จกรรม 7 เรื่ อง “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ” วิทยากรให้ผูส้ ู งอายุยืนล้อมเป็ นวงกลมสองวง แล้ว
หันหน้าเข้าหากัน จับมื อซึ่ งกันและกัน และบอกถึ งแนวทางการสร้างความสุ ขซึ่ งกันและกัน โดยบอก
วิธีการสร้างความสุ ขให้กบั คนที่ อยู่ตรงหน้าก่อน หลังจากบอกแนวทางการสร้างความสุ ขกับเพื่อนที่ อยู่
ตรงหน้าแล้ว ให้คนที่อยูว่ งใน ขยับไปด้านขวาเพื่อเปลี่ยนคู่ แล้วผลัดกันบอกถึงแนวทางการสร้างความสุ ข
ซึ่ งกันละกัน จนเวียนกลับมาครบทุกคน พบว่า ผูส้ ู งอายุสามารถบอกวิธีการสร้างความสุ ขของตนเองได้
เช่น “เครี ยดก็หางานทา จะได้ลืม” “เวลาเซ็ง ๆ ก็เดินออกไปดูทุ่งนา อากาศโล่ง ๆ จิตใจสบายขึ้น” “เลี้ยง
นก เลี้ยงไก่ จะได้ไม่เหงาไม่เครี ยด” เป็ นต้น นอกจากนั้นยังจะสามารถนาวิธีการสร้างความสุ ขที่ได้รับฟัง
จากเพื่อน ๆ มาปรับใช้กบั ตนเองอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุมีความสามารถเผชิ ญกับปั ญหาและ
ความทุกข์ยาก นอกจากนั้นยังมีวิธีการทาให้ตนเองกลับมาสู่ สภาพเดิ ม หลังจากพบกับปั ญหาและความ
ทุกข์ยากได้อีกด้วย
8. กิจกรรม 8 เรื่ อง “กูเกิล (google) ฟื้ นพลัง” กิจกรรมนี้ ผสู ้ ู งอายุมีความกระตื อรื อร้น และรอ
คอยว่าเมื่ อไหร่ จะได้ทากิ จกรรมนี้ ผูส้ ู งอายุบางท่ านไปซื้ อโทรศัพท์ใหม่ไว้เพื่อรอเรี ยนกิ จกรรมนี้ เริ่ ม
กิจกรรมโดยวิทยากรเกลิ่นนาว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ความรู ้ในการช่วยลดความยากในการชีวิต เช่น
สามารถค้นหาวิ ธีการเลื อกรั บ ประทานอาหารส าหรั บผูส้ ู งอายุ ค้นหาวิ ธีการดู แ ลตนเองเบื้ องต้นของ
ผูส้ ู งอายุ สามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อกับลูกหลานได้ หลังจากนั้นวิทยากรสอนให้ผสู ้ ู งอายุรู้จกั กับ google
และวิธีการใช้งาน ผูส้ ู งอายุทดลองใช้งาน google ด้วยการค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยให้ตนเองใช้ชีวิตได้สะดวก
ยิ่งขึ้ น พบว่า ผูส้ ู งอายุสามารถค้นหาข้อมูลเพื่ อช่ วยในการดารงชี วิตของตนเองได้ บางคนที่ ไม่เคยใช้
สมาร์ ทโฟนมาก่ อน ก็สามารถเริ่ มใช้งานได้ นอกจากนั้นยังได้ก่อตั้งไลน์กลุ่ม สาหรั บผูส้ ู งอายุที่มาทา
กิจกรรมร่ วมกัน สอนเพิ่มเติมถึงเทคนิ คการถ่ายรู ปให้สวย และให้ทุกคนโพสต์ลงในไลน์กลุ่ม พบว่า ทุก
คนสนุ กสนานมาก และอยากจะทากิ จกรรมนี้ อีก ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า ผูส้ ู งอายุมีความสามารถศึ กษา
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หาข้อมูล เมื่ อตนเองเผชิ ญกับปั ญหาและความทุ กข์ยาก เพื่ อช่ วยให้ตนเองสามารถกลับมาสู่ สภาพเดิ ม
หลังจากพบกับปัญหาและความทุกข์ยากได้อีกครั้ง
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมินการใช้ชีวิต ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกของผูส้ ู งอายุ ก่อน-หลังการใช้
ชุดกิจกรรม และระยะติดตาม มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประเมินก่อนการส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายด้าน ผลการประเมินในด้านความหวังมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 3.69 และ
ด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีผลการประเมินรองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 แสดงดังตารางที่ 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
ก่อนการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก รายด้าน (n=68)
การใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
SD
X
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
3.68
0.40
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
3.51
0.58
ความหวัง (Hope)
3.69
0.31
การฟื้ นพลัง (Resilience)
3.59
0.38
รวม
3.62
0.25
2. ผลการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก หลังการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณารายด้าน ผลการประเมินด้านการ
รั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 4.36 และด้า นการฟื้ นพลัง มี ผ ลการประเมิ น
รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 แสดงดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
หลังการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก รายด้าน (n=68)
การใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
SD
X
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
4.36
0.35
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
4.06
0.40
ความหวัง (Hope)
4.19
0.30
การฟื้ นพลัง (Resilience)
4.26
0.36
รวม
4.22
0.27
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3. ผลการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกระยะติดตามผลหลังการส่ งเสริ มการ
ใช้ชีวิตตามแนวคิ ด จิ ต วิท ยาเชิ งบวกโดยภาพรวม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.14 เมื่ อพิ จารณารายด้า น ผลการ
ประเมินในด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 4.27 และด้านการฟื้ นพลัง มีผล
การประเมินรองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 แสดงดังตารางที่ 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
ระยะติดตามหลังการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก รายด้าน (n=68)
การใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
SD
X
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
4.27
0.31
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
3.99
0.39
ความหวัง (Hope)
4.12
0.31
การฟื้ นพลัง (Resilience)
4.19
0.37
รวม
4.14
0.26
4. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก ที่ได้จากการวัดทั้งสาม
ครั้ ง คื อ การวัดก่ อนการส่ งเสริ ม การวัดหลังการส่ งเสริ ม และการวัดระยะติ ดตาม โดยใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ มีการวัดซ้ า พบว่า การใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกที่ ได้จากการวัด
ทั้งสามครั้งแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ้ า (Repeated measures ANOVA)
Sphericity Assumed
Sum of Squares
df
Mean Square
Time
14.350
2
7.175
Error (time)
6.148
134
0.046

F
156.39*

*< .05

5. เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ที่ได้จากการวัดทั้งสามครั้ง
คือ การวัดก่อนการส่ งเสริ ม การวัดหลังการส่ งเสริ ม และการวัดระยะติดตาม เป็ นรายคู่ พบว่า การใช้ชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกที่ได้จากการวัดหลังการส่ งเสริ ม ( X = 4.21, SD = .27) และจากการวัดระยะ
ติ ด ตาม ( X = 4.14, SD = .26) สู ง กว่ า การใช้ชี วิ ต ตามแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกที่ ไ ด้จ ากการวัด ก่ อ น
( X = 3.62, SD = .24) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนั้น การวัดหลังการส่ งเสริ ม ( X = 4.21, SD = .27)
สู งกว่าการวัดระยะตามผล ( X = 4.14, SD = .26) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
ตามช่วงเวลาการวัด (n=68)
การใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
SD
X
ก่อนการส่ งเสริ ม
3.62
.24
หลังการส่ งเสริ ม
4.21
.27
ระยะติดตามหลังการส่ งเสริ ม
4.14
.26
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เปรี ยบเทียบรายคู่ของช่วงเวลาการวัด
การใช้ ชีวติ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
จากการวัดก่อน จากการวัดหลัง
จากการวัดระยะติดตาม
จากการวัดหลัง จากการวัดระยะติดตาม

Mean Difference
-0.59
-0.52
0.07

SE
0.045
0.045
0.006

p
.000
.000
.000

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. หลังจากที่ ผูส้ ู งอายุเข้ารั บการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก พบว่า ผลการ
ประเมินการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก ในด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุมีความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถ สามารถทางานที่ ทา้ ทาย มีแรงจูงใจที่ มี
ความเชื่ อ ว่ า งานใด ๆ ไม่ ย ากเกิ นความสามารถของตน และสามารถท าให้บ รรลุ ผ ลส าเร็ จได้อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Luthans, Youssef & Avolio, 2007b) ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรม “สิ่ งประดิษฐ์ ส่ ง
กาลังใจ” และกิ จกรรม “ฉันทาได้ เธอทาดี ” ได้เน้นการส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุมีความมัน่ ใจว่าสามารถท า
กิจกรรมนั้น ๆ ได้สาเร็ จ เมื่อผูส้ ู งอายุไม่เกิดความกลัวและหวาดหวัน่ ล่วงหน้าแล้ว จะส่ งผลทาให้ผสู ้ ู งอายุ
เกิดความเพียรพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และมีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรมนั้น ๆ มากขึ้น
นอกจากนั้นทั้งสองกิจกรรมยังเน้นให้ผสู ้ ู งอายุได้ชื่นชมซึ่ งกันและกัน ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสได้รับ
การยอมรับจากภายนอก ส่ งผลให้ผูส้ ู งอายุเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฎี พฒั นาการ
ทางจิตสังคมของ Erikson (1968) ได้อธิ บายว่าพัฒนาการของผูส้ ู งอายุว่าเป็ นวัยแห่ งขั้นการพัฒนาความรู ้สึก
มัน่ คงทางจิ ตใจหรื อในทางตรงกันข้ามคื อ ความรู ้ สึกสิ้ นหวัง (Sense of integrity vs. Despair) หากผูส้ ู งอายุ
ผ่านขั้นตอนพัฒนาการนี้ ได้อย่างสมบูรณ์ จะเข้าใจความหมายและคุณค่าของตนเอง มองเห็นความสาเร็ จ
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ในอดี ต ยอมรับและรู ้สึกพึงพอใจชี วิตของตนเอง แต่หากบุคคลที่ ไม่สามารถบรรลุถึงความรู ้สึกพึงพอใจชี วิต
ของตนที่ผา่ นมาได้ จะรู ้สึกสิ้ นหวัง ท้อแท้ ขาดความสุ ข และไม่สามารถปรับตัวกับสภาพความเป็ นอยูข่ องตนได้
2. ผลการประเมิ นการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกในด้านการฟื้ นพลัง มี ผลการประเมิ น
รองลงมาเป็ นลาดับที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุสามารถเผชิ ญกับปั ญหาและความทุกข์ยากแบบไม่ลดละ
และกลับมาสู่ สภาพเดิม และแม้แต่สภาพที่ดีกว่าเดิม เพื่อบรรลุความสาเร็ จ (Luthans, Youssef & Avolio, 2007b)
ทั้งนี้ อาจะเป็ นเพราะว่าลักษณะของกิ จกรรม “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้” ได้เน้นย้ าให้ผสู ้ ู งอายุได้ฝึกการปรับสภาพ
จิ ตใจ และปรับตัวเมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา อุปสรรค และเรี ยนรู ้วิธีการปรับตัวจากเพื่ อน
ในกลุ่มที่ ทากิ จกรรมร่ วมกัน ทาให้ผูส้ ู งอายุได้เรี ยนรู ้ วิธีการปรั บตัวที่ หลากหลาย และสามารถนาไปใช้
ปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นกิ จกรรม “กูเกิล (google) ฟื้ นพลัง” ยังได้เน้นให้ผสู ้ ู งอายุรู้จกั
วิธีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยดารงชี วิตในวัยชรา เช่น การหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง การปรับตัวเมื่อพบเจอกันปั ญหาต่าง ๆ การใช้เครื อข่ายออนไลน์ในการติดต่อปรึ กษากับเพื่อนแม้จะ
ไม่ได้เจอกัน เป็ นต้น นอกจากนั้นยังเน้นย้าให้ผสู ้ ู งอายุได้ฝึกการคิดบวก ฝึ กการปรับสภาพจิตใจ และปรับตัว
เมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา อุปสรรคอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ Scheier; Carver & Bridges (1994)
ที่ กล่าวว่า ชี วิตที่ คิดบวกว่า เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งผ่านการฝึ กฝน การมี ชีวิตที่ คิดบวกจะทาให้ไม่เครี ยด ปล่อยวาง
เข้าใจชี วิตในปั จจุบนั และมองถึงชี วิตที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตในมุมบวก และยังสอดคล้องกับการศึ กษาของ
ปนัดดา มหิ ทธานุภาพ และบัวทอง สว่างโสภากุล (2555) ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดีของผูส้ ู งอายุจะสามารถ
ทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและมีความผาสุ กทางใจ ทาให้มีความพึงพอใจในชีวิตที่ผา่ นมามากขึ้น
3. ผลการเปรี ยบเทียบการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกที่ได้จากการวัดทั้งสามครั้ง คือ จากการ
วัดก่อนการส่ งเสริ ม การวัดหลังการส่ งเสริ ม และการวัดระยะติดตามหลังการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิด
จิ ตวิทยาเชิ งบวก เป็ นรายคู่ พบว่า การใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกที่ ได้จากการวัดหลังการส่ งเสริ ม
และจากการวัดช่วงติดตามผล สู งกว่าการวัดก่อน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจะเป็ นเพราะว่ากิจกรรม
ทั้ง 8 กิ จกรรม ที่ นามาจัดการส่ งเสริ มการใช้ชีวิต ตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุน้ นั เน้นให้
ผูส้ ู งอายุได้ลงมือปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิ จกรรม นอกจากนั้นยังเน้นการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ ู งอายุได้รับความรู ้จากการลงมือกันปฏิบตั ิเป็ นกลุ่ม
กลุ่ มจะมี อิ ทธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องผู ส้ ู งอายุ แ ต่ ละคน และผู ส้ ู งอายุ แ ต่ ละคนในกลุ่ มก็ มี อิ ทธิ พ ลและ
ปฏิ สัมพันธ์ต่อกันและกัน ส่ งผลให้ผูส้ ู งอายุมีพฤติ กรรมการคิ ดบวกมากกว่าก่ อนเข้าร่ วมกิ จกรรม ดังเช่ น
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) ที่ กล่าวว่า การร่ วมกิ จกรรมกลุ่มจะส่ งให้ผูร้ ่ วมกิ จกรรมเกิ ดความเจริ ญงอกงาม
ด้านความรู ้และทักษะ ในขณะที่ผรู ้ ่ วมกิจกรรมได้มีโอกาสทากิจกรรมกลุ่มนั้น อาจจะได้รับความรู ้และทักษะ
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บางประการ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การอภิปรายกลุ่ม กฎระเบียบในการทางานเป็ นหมู่คณะ รวมถึงการ
พัฒนาด้านทัศนคติ ในการดารงชี วิตอยู่ในสังคมจะต้องมีทศั นคติที่ดีต่อผูอ้ ื่น มีความเคารพต่อผูอ้ ื่น จึงจะทา
ให้อยูร่ ่ วมกันได้ ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าวจะทาให้ไม่สามารถปรับตัวได้กบั สมาชิกในกลุ่ม
จิ ตวิทยาเชิ งบวกที่ ได้จากการวัดหลังการส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก สู งกว่า
ระยะติ ดตาม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าระยะติ ดตาม เป็ นช่ วงเวลาที่ ผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรมไปแล้วเป็ นเวลา
1 เดือน ซึ่ งใน 1 เดือนนั้น ผูส้ ู งอายุไม่ได้รับการกระตุน้ จิตวิทยาเชิงบวกจากการร่ วมกิจกรรม ดังนั้นจึงส่ งผล
ให้ผูส้ ู งอายุมีระดับจิ ตวิทยาเชิ งบวกที่ ลดลงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็ นว่าการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มจิ ตวิ ทยา
เชิงบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุควรจัดอย่างต่อเนื่ อง และสม่าเสมอ เพื่อให้ระดับการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวก
ยังคงอยู่ สอดคล้องกับสุ ภาวดี พุฒิหน่ อย (2547) ที่ กล่าวว่า การสนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุได้เข้าร่ วมกิ จกรรม
ร่ วมกับองค์กรอื่น ๆ นอกครอบครัว หรื อให้ผสู ้ ู งอายุได้ทากิจกรรมอย่างสม่าเสมอเป็ นสิ่ งหนึ่ งซึ่ งสามารถที่ จะ
ช่วยให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี เช่นเดียวกับ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 12 (2563)
ที่กล่าวว่า ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผสู ้ ู งวัย คือ มีกลุ่มเพื่อ
ทากิจกรรมร่ วมกันอย่างมีความสุ ข เข้าร่ วมชมรมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่ อง
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่าในระยะติ ดตาม 1 เดื อน หลังจากการร่ วมกิ จกรรม ผูส้ ู งอายุมีระดับการใช้
ชี วิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกลดลงเล็กน้อย ดังนั้นเพื่ อให้การใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวกใน
ผูส้ ู งอายุคงอยูไ่ ด้นาน ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. ผูท้ ี่จะนาชุดกิจกรรม “ผูส้ ู งวัย ใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก” ไปปรับใช้ในการส่ งเสริ มพลัง
สุ ขภาพจิ ตให้กบั ผูส้ ู งอายุ เช่ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น บุคลากรประจาโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพประจาตาบล โรงพยาบาลประจาจังหวัด ครู อาจารย์ เป็ นต้น ควรมีความเข้าใจในแนวคิดการส่ งเสริ ม
จิตวิทยาเชิงบวกของ Luthans, Youssef & Avolio (2007a)
3. ชุ ดกิ จกรรม “ผูส้ ู งวัย ใช้ชีวิตตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาเชิ งบวก” เป็ นชุ ดกิ จกรรมที่ มีลกั ษณะของการ
ดาเนินกิจกรรมเหมาะสมสาหรับส่ งเสริ มการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกให้กบั ผูส้ ู งอายุ (อายุระหว่าง
60-69 ปี ) ผูท้ ี่จะนาชุดกิจกรรมไปใช้ ควรนาไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุที่กาหนดในชุดกิจกรรมนี้เท่านั้น
4. ผลการวิจยั พบว่า เวลาที่ใช้ในการทากิ จกรรมในแต่ละกิ จกรรมย่อยจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
ทั้งนี้เวลาในการทากิจกรรมอาจปรับเปลี่ยน และต้องวางแผนให้เหมาะสมกับจานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมการทา
กิจกรรมแต่ละครั้งด้วย
5. ชุดกิจกรรมนี้เหมาะสาหรับใช้ผสู ้ ู งอายุที่มีความสมัครในในการเข้าร่ วมกิจกรรมเท่านั้น
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