
การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ผู้วิจัย : นางสาวกรณชิ สีชานิล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ที่มาและความส าคัญ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นบุคคลที่สมัครใจและได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยมีบทบาทหน้าที่สําคัญในฐานะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย

การสนับสนุนจากองค์การให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้เข้ามามีบทบาท
ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

ผู้สู งอายุ ในประเทศไทยได้ เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ สืบเนื่ องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และสาธารณสุข ส่งผลให้อายุคาดเฉลี่ยของ
ประชากรไทยเพิ่มข้ึน

สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวทีมีขนาดเล็ก
ลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคนในครอบครัวต้องออกไปทํางานนอกบ้าน ผู้สูงอายุมี
โอกาสทีจะถูกทอดทิ้งให้เฝ้าบ้าน ปัญหาสุขภาพในประชากรของผู้สูงอายุจะนําไปสู่ความ
จําเป็นของความต้องการผู้ดูแลและเป็นภาระต่อระบบบริการสุขภาพอย่างมากในอนาคต 

ค าถามการวิจัย

1. สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขทําอะไรบ้าง อย่างไร
2. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผู้ทําการวิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและสื่อพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและงานวิจัยต่าง ๆที่เก่ียวข้อง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึกโดยการกําหนดคําถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องการ 
ทําวิจัย โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1) การประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ใน
การขอความร่วมมือโดยแจ้งให้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2) ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
3.3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก 
3.4 ลงไปเก็บซ้ํา ในกรณีที่ครั้งแรกเก็บข้อมูลได้ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย
3.5 นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.สถานการณ์การดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ศึกษาใน 4 มิติ ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา
2.การจัดการความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแบบทฤษฎี
“Tuna Model” การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบอยู่ 3 สว่น การกําหนดทิศทางและ
เป้าหมาย Knowledge Vision ( KV ) การแลกเปลี่ยนความรู้ Knowledge Sharing ( KS
) การจัดเก็บความรู้ Knowledge Assets ( KA )

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบตัิ
1.1 ข้อเสนอต่ออาสาสมัครสาธารณสุขทุก 6 เดือน หรือทุกปี อาสาสมัคร

สาธารณสุขควรทบทวนองค์ความรู้
1.2 ข้อเสนอต่อผู้นําชุมชน ผู้นําชุมชนควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง

อาสา กับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นําชุมชน แก่นนําชาวบา้น ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ โดย
นําชุดความรู้ที่มีอยู่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ไปใช้ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

1.3 ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ( รพสต ) หรือผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสรุปบทเรียน
หรือถอดองค์ความรู้จากอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อจัดทําเป็นเอกสารเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข ,ควรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัด
ความดัน 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการดูแลสุขภาพในด้านอ่ืน ๆ หรือกลุ่มอื่น ๆ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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การสัมมนาวชิชาการด้านการพฒันาสังคม คร้ังที ่6
ช่ือเร่ือง :ศึกษาการใช้กจิกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมเด็กสมาธิส้ันของเด็กปฐมวยัช้ัน อนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วจิยั : นายภานุพงศ์ เอกนุช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ท่ีมาและความส าคญั

ศิลปะ คือ เป็นการแสดงทกัษะดา้นการการคิด สร้างสรรคผ์า่นงานศิลปะ โดญ
ใชจิ้นตนาการอยา่งอิสระท าใหเ้กิดการสัง่สมประสบการณ์และเรียนรู้ ความเป็นเอกภาพ 
ความงามหางศิลปะ เกิดประสบการณ์ สมารถสร้างสรรค์งานไดอ้ย่างมีคุณค่า รู้และ
เขา้ใจในสุนทรียภาพของศิลปะ รู้จกัการช่ืนชมผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 

โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) คือ กลุ่ม
อาการท่ีเกิดจากความผิดปกติ ของสมองซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรม อารมณ์ การเรียน 
การท างาน หรือการเขา้สงัคมกบัผูอ่ื้นอย่างชดัเจน กลุ่ม อาการน้ีประกอบดว้ย สมาธิสั้น 
(Inattention) อยูไ่ม่น่ิง (Hyperactivity) และอาการหุนหนัพลนัแล่น

จากการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตนัจะเห็นไดว้า่การท่ีเราน าศิลปะเขา้มาใชจ้ดักิจกรรม
กบัเดก็ปฐมวยัจะช่วยลดการท่ีท าใหเ้ดก็เกิดอาการเส่ียงต่อโรคสมาธิสั้นเพราะว่าเราจะมี
เวลาในการท ากิจกรรมในครอบครัวกนัมากข้ึนเพราะศิลปะพ่อแม่ผูป้กครองสามารถท า
กิจกรรมร่วมกบัเด็กไดจ้ะท าใหเ้ด็กไดเ้กิดการคิดพฒันาพฒันาการทั้ง 5 ดา้นของเด็กได้
อีกด้วย ผู ้จัดท าจึงเกิดการสนใจท่ีจะท าวิจัยเ ร่ืองน้ีข้ึนมาเพ่ือท่ีจะให้ได้น าไปใช้
ประโยชนไ์ดจ้ริงกบัเดก็ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

ค าถามการวิจยั

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสมาธิสั้นและภาวะหุนหันพลนัแล่นของเด็ก
อนุบาลโรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเป็นอยา่งไร

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

1. เพื่อส่งเสริมสมาธิของเด็กปฐมวยั
2. เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลงัการท ากิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กสมาธิสั้น

วิธีด าเนินการวิจยั

1.รูปแบบการวิจยั การศึกโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
2.ขอบเขตประชากรท่ีศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน 6 คน โรงเรียนอนุบาล
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการการมี
สมาธิของเดก็ปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมสร้าง สรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย 8 กิจกรรม
4. การเก็บรวบรวมการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีก่อนการจดักิจกรรมผูว้ิจยัน าแบบ
สังเกตพฤติกรรมการมีสมาธิ สังเกต เด็กในการท าแบบทดสอบ จากนั้นจึงด าเนิน
ขั้นตอนการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะ หลงัจากเสร็จส้ิน
การจดักิจกรรม ผูวิ้จยัน าแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสมาธิฉบบัเดิมไปสังเกตเด็กใน
การท าแบบทดสอบอีกคร้ัง
5. 5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
สถิติใชใ้นการวิจยัผูวิ้จยัใชสู้ตรค านวณหาค่าร้อยละความกา้วหนา้มีสูตรค านวณดงัน้ี 
สูตรค านวณร้อยละความกา้วหนา้รายบุคคล

ผลการวิเคราะหข้์อมลู

การศึกษาวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการใชศิ้ลปะสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการมีสมาธิผูว้ิจยั
สรุปผลการวิจยั 
ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความกา้วหนา้ของนกัเรียนทุกคนก่อนและหลงั

การจดักิจกรรม พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความกา้วหนา้ของนกัเรียน
เพ่ิมข้ึนทุก แสดงว่า นกัเรียนปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมพฒันาการมีสมาธิ
ของเดก็ปฐมวยั มีคะแนนร้อยละความกา้วหนา้สูงข้ึน

2. เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความกา้วหนา้ของนกัเรียนทั้งชั้นเรียนก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรม พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการจดักิจกรรมและหลงัการจดั
กิจกรรมเท่ากบั 8.3 และ 13.16 ตามล าดบัและเม่ือเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความกา้วหนา้ทั้งเรียนเท่ากบั 42.17

ข้อเสนอแนะ

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพ่ือใหร่้างกายไดรั้บ
สารอาหารครบถว้นช่วยใหร่้างกายเติบโตและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี

2.ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพมากข้ึน
3.สนบัสนุนใหน้กัเรียนกินอาหารม้ือเชา้มากข้ึนและลดอาหารม้ือดึก

โปรแกรมวชิาการพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ได้ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวเรไร ศรีหามายา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน

ที่มาและความส าคัญ

เมื่อติดตามแนวโน้มของอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันจ าแนกรายภาค พบว่า 
อั ต ร าก า รสู บบุ ห รี่ สู ง สุ ด คื อ ภ า ค ใ ต้ ( ร้ อ ย ล ะ24. 5) ร อ งล งม า ได้ แ ก่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ร้อยละ21.1)ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการสูบใกล้เคียง
กัน (ร้อยละ17.6 และร้อยละ 17.1)ตามล าดับ 

ถึงแม้ว่าภาคเหนือจะมีอัตราการสูบร้อยละ17.1แต่เมื่อน าข้อมูลมา
พิจารณาตามกลุ่มอายุและพ้ืนที่เป้าหมาย พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตรา การสูบ
บุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในระดับเสี่ยง โดยภาพรวม อัตราการสูบบุหรี่อายุ15-18ปีมี
แนวโน้มลดลง ยกเว้นกลุ่มอายุ19-24ปี เป็นช่วงอายุที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ผู้วิจัยจึงมองว่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรน่าจะมีนักศึกษาที่สูบ
บุหรี่จ านวนมาก ทั้ งนี้จึ งได้ ไปสังเกตการณ์รอบๆอาคารของแต่ละคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีก้นบุหรี่ 
ขี้บุหรี่ เป็นปริมาณมากที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
เพ่ือลดปัญหาการสูบบุหรี่ในอนาคต

ค าถามการวิจัย

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีอะไรบ้าง

2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีวิธีการอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ผู้ให้ข้อมูล คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว จ านวน 16 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) 
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ลักษณะข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังนี้ โดยมีกรอบค าถามหลัก 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
ประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลโดยการโทรไปสัมภาษณ์ทั้งหมด 16 คนแบ่งเป็นวันละ 1 คน
5.การวิเคราะห์ข้อมูล การตอบประเด็นสัมภาษณ์ จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผล
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการ
วิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในวัตถุประสงค์การวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ผลศึกษาพบว่าเป็นผู้ชายทั้งหมด16คนคิดเป็นร้อยละ100.00อายุ22ปีและ23ปีจ านวน
เท่ากันคือ4คนคิดเป็นร้อยละ25.00รองลงมาคืออายุ20ปีและ21ปีเท่ากันคือ3คนคิดเป็น
ร้อยละ18.75อายุ19ปีและ24ปีเท่ากันคือ1คนคิดเป็นร้อยละ6.25
ตอนที่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ได้แก่ ปัจจัยยทางด้านบุคคลคือ เพศ ,อายุ,เกรด
เฉลี่ย ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ การถูกชักชวนจากเพื่อน เพื่อเข้าสังคม
การอยู่ในชุมชนในที่ที่มีคนสูบบุหรี่ ปัจจัยทางด้านครอบครัวคือ การเห็นคนในครอบครัว
สูบท าให้อยากสูบตาม และปัจจัยด้านสื่อคือ การเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากสื่อ
เพราะรู้สึกว่าเทห์
ตอนที่3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่เลิกสูบบุหรี่ ได้แก่การ
1)ระบุปัญหาการติดบุหรี่อุปสรรคในการติดบุหรี่มีทั้งการที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะ
เลิกสูบบุหรี่ คิดว่าการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยาก 2)สาเหตุของการติดบุหรี่คือ ความอยากรู้ 
อยากลอง ถูกชักชวน อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ จึงสูบตามเพื่อน เพื่อต้องการเข้าสังคม  
3)แนวทางการเลิกบุหรี่ ปรับพฤติกรรม การสูบให้น้อยลงค่อยๆ ลดจ านวน ทิ้งอุปกรณ์ใน
การสูบบุหรี่ บางคนใช้การเคี้ยวมากฝรั่ง หรือลูกอม หากิจกรรมอ่ืนท าและสุดท้ายการ
4)การรับรู้ในการเลิกสูบบุหรี่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าเลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว จากการสามารถอยู่
ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ได้ ไม่หวั่นไหวหากมีใครมาชักชวนให้สูบบุหรี่บางคนถึงกับรู้สึกเหม็น
กลิ่นบุหรี่กว่าตอนไม่เคยสูบ

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากผู้สูบบหุรี่ส่วนใหญ่เร่ิมสูบตั้งแตเ่ป็นวยัที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในผลที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ จึงควรส่งเสริมโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของบหุรี่และครอบครัวควรดูแลใส่ใจเด็กให้มากข้ึนรวมถึงสื่อควร
มีการน าเสนอการรณรงค์ป้องกันการสูบบหุรี่ เพื่อให้ไม่เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ ได้แก่
- ด้านบุคคล 
- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านครอบครัว 
- ด้านสื่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่
- ขั้นระบุปัญหา 
- ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
- ขั้นเสนอวิธีการแกป้ัญหา 
- ขั้นตรวจสอบผล

น าไปสู่ การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนทางสังคมกับการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาการมีสุขภาพที่ดี หมู่บ้านนาป่าด า หมู่ 7 
ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ผู้วิจัย : นางสาว อริศรา พันธุ์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ และประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2561 

การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบัน
ท้ังทางด้านทางกายและจิตใจ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ
ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทางด้านการสนับสนุนทางสังคมและการมีสุขภาพท่ีดี ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีไม่ดีทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท าให้เสื่อมถดถอยลง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีเป็นช่วงท่ีคนในครอบครัวต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุ
ส่วนมากกิจกรรมประจ าวันได้และออกนอกบ้านได้ กับเพื่อและญาติ หน่วยงานท่ีเข้ามา
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ท่ีจัดชมรมกิจกรรมโครงการชมรมของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพท่ีดี

ค าถามการวิจัย

1. ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่บ้านนาป่าด า หมู่ 7 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
2. เง่ือนไขท่ีท าให้ผู้สูงอายุ หมู่บ้านนาป่าด า หมู่ 7 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่ 7 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีท าให้ผู้สูงอายุ หมู่ 7 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี เป็นผู้สูงอายุท่ีมี
สุขภาพท่ีดี หมู่บ้านนาป่าด า ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 10-
20 คนโดยวิเคราะห์ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพท่ีดี
3.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังน้ี เข้าไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านภายใน
หมู่บ้านเพื่อขออนุญาติในการเก็บข้อมูล ลงไปเก็บข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อย
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพท่ีดี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลท่ัวไปของการสนับสนุนทางสังคมกับการมีสุขภาพท่ีดีผู้สูงอายุ พบว่า เป็น

ผู้สูงอายุท้ังเพศหญิงและเพศชาย ในชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 10-20 คน
2 การมีสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุท่ีดี 

การมีสุขภาพท่ีดีทางกายและการมีสุขภาพท่ีดีทางจิตใจ
3 การสนับสนุนทางสังคมกับการมีสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุ
การสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับ ครอบครัว ระดับ เพื่อน

และญาติ และระดับมหาภาค หน่วยงานและองค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ชุมชนอื่นๆ น าการสนับสนุนทางสังคมไปใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุ

2. ควรให้ค าแนะน าการดูแลให้ครบทุกมิติ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคือ สุขภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ และท่ีอยู่อาศัยและสภาวะแวดล้อม ข้ึนอยู่กับปัญหาและความจ าเป็น
ของผู้สูงอายุแต่ละคน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

การสนับสนุนทางสังคม
1. ระดับจุลภาค (Micro Level)
2. ระดับกลาง (Mezzo Level)
3. ระดับมหาภาค ( Macro Level)

การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
1. สุขภาพทางกาย
2. สุขภาพทางจิตใจ



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6

ชื่อเรื่อง : นิเวศวิทยาการเมืองกับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของวัยเด็กประถมศึกษาบ้านห้วยค าตาล 
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย : นางสาวรุ่งฤทัย  เบ็ญจา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ที่มาและความส าคัญ

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของวัยเด็กเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ
เน่ืองจากการด ารงชีวิตท่ีเร่งรีบและค่านิยมในการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ขนมและอาหารว่าง
มีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันมากข้ึนโดยซื้อจากร้านสะดวกซื้อและมีแรงจูงใจ คือ หา
ซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง รวมไปถึงความหลากหลายของชนิดขนมขบเค้ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ท าให้มีการตลาดส่งเสริมการขายและโฆษณามากข้ึน

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ ขนมขบเค้ียวท่ีเด็กบริโภค เช่น มันฝรั่ง 
ลูกอม ช็อกโกแลต และข้าวเกรียบกุ้ง ซึ่งมีส่วนประกอบของไขมัน แป้งน้ าตาล เกลือ 
และสารปรุงรสขนมขบเค้ียว ส่วนใหญ่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการต่ าจึงส่งผล
ต่อ ปัญหาทางโภชนาการท่ีเพิ่มข้ึน

ค าถามการวิจัย

1.พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค่ียวของวัยเด็กประถมศึกษาเป็น
อย่างไร

2.เง่ือนไขใดท่ีส่งผลต่อการบริโภคขนมขบเค้ียวของเด็กประถมศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของวัยเด็กประถมศึกษา
2.เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของวัยเด็ก

ประถมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เด็กวัยประถมและผู้ปกครองนวนท้ังหมด 30 คน เด็ก

วัยประถม 20 คน ผู้ปกครอง 10 คน
3.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยใช้ภาษาใน

การสื่อสารพูดคุยหรือท่ีเรียกเป็นทางการว่าการสัมภาษณ์ ค าถามกึ่งโครงสร้าง
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล (1.)ผู้วิจัยได้เข้าไปติดต่อร้านค้า ผู้ปกครอง เพื่ออนุญาตและ

ขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์
(2.)ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

5.การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าการวิจัยการ
ด าเนินการการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนเมษายนโดยใช้
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา พบว่า เด็กวัยประถมศึกษาเกือบท้ังหมดมีพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเค้ียวท่ีไม่เหมาะสม ขนมขบเค้ียวท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด ได้แก่ มันฝรั่งทอด ข้าว
เกรียบ ขนมอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ แป้งทอด พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว
ของวัยเด็กประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  คือ  ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า 
พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียว ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคขนมขบเค้ียวของเด็กวัยประถมศึกษาปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขนมขบเค้ียวเด็กจะไปซื้อขนมขบเค้ียวรับประทานเน่ืองจากมี
รสอร่อย สีสันท่ีสดใสมีของเล่นแถมและหาซื้อง่ายท้ังท่ีใกล้โรงเรียนร้านค้าใกล้บ้านและ
เห็นจากโฆษณาในสื่อต่างๆ และจากเพื่อน และครู อบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นส่วนใหญ่และ
ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็กเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังเด็ก
วัยประถมศึกษาไม่สามารถแยกแยะเลือกซื้อสิ่งท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 

ข้อเสนอแนะ

1.ควรส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ให้กับเด็กวัย
ประถมศึกษา

2.ควรมีนโยบายควบคุมร้านจ าหน่ายภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเน้น
ให้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าแก่ผู้บริโภค

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

นิเวศวิทยาการเมือง
ปัจจัยด้านครอบครัว(Microsystem)

- อาชีพของผู้ปกครอง
- รายได้ของครอบครัว
- พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของ
ผู้ปกครอง

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Exosystem)

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขนมขบ
เค้ียว
- จ านวนร้านขายขนมใกล้บ้านและโรงเรียน

พฤติกรรมการบริโภคขนม
ขบเค้ียวของวัยเด็ก
ประถมศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


