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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวั ตถุประสงค (1) เพื่อศึ กษานวั ตกรรมสั งคมเกี่ ยวกั บผู สูงอายุในจั งหวั ดนครราชสี มา ทาง
ดานพฤฒพลังของผูสูงอายุ (2) เพื่อนําเสนอแบบจําลองเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํานวัตกรรมสังคมทางดานพฤฒพลัง
ของผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการนี้ผูวิจัยเลือกใชกระบวนการ วิจัย 3 ชนิด
1) การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และ การสัมภาษณเชิงลึก 2) การสังเกตการณแบบ
ไมมีสวนรวมและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 3) การสนทนากลุม โดยผูวิจัยไดศึกษาทั้งผูสูงอายุและผูเกี่ยวของใน
ประเทศไทย, เยอรมันนี , สวิตเซอรแลนด และลาว จํานวน 40 คน แลวนําขอมูลนํามาจัดระเบียบวิเคราะห และสังเคราะห
และเสนอเปนขอมูลที่เปนพื้นฐาน
นวัตกรรมสังคมดานพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุควรจะมีลักษณะดังนี้ 1) มีการเตรียมตัวเพื่อเปน
ผูสูงอายุ ในดานการเงิน ดานที่อยูอาศัย 2) การสรางจิตสํานึกในการดูแลผูสูงอายุใหแกครอบครัวและชุมชน โดยเนนใน
4 ดานหลักคือ ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการสังคม ดานเศรษฐกิจและดานสังคม 3) การเขารวมกิจกรรมทางสังคม
หลากหลายรูปแบบ ไดแก การตั้งชมรม การรวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม การฝกอบรมผูสูงอายุ
ที่สามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหมีความรูออกไปชวยเหลือผูสูงอายุภายนอกในการแนะนําสุขภาพ การดูแลตนเอง
การปรับตัวใหเขากับสังคมเปรียบเสมือนกับการออกชวยเหลือสังคม ทําใหรูสึกภาคภูมิใจที่ทําประโยชนตอสังคม การที่
ผูสูงอายุไดอยูกับคนใกลชิดหรืออยูกับเพื่อนวัยเดียวกันก็ทําใหผูสูงอายุไมตองรูสึกปรับตัวมากนักและเขาใจสภาพของ
รางกายซึ่งเปนรูปแบบบริการทางจิตใจที่สําคัญในอนาคต 4) มีความรูในการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของตนเอง
โดยอาศัยมาตรการของสังคมไดวางปจจัยเอื้อและปจจัยสนับสนุนอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือนวัตกรรมสังคมทางดานพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในจังหวั ด
นครราชสีมา ควรประกอบไปดวย 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ 1) การสงเสริมบุคลิกลักษณะของปจเจกบุคคลที่มีพฤฒ
พลัง ไดแก สภาพความแข็งแรงของรางกาย การศึกษาและการเรียนรู อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ และ ทัศนคติตอการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 2) องคประกอบในดานชุมชน สังคมและรัฐ ไดแก การใหบริการทางสุขภาพ กิจกรรมทางสังคม
ในดานศาสนาและวัฒนธรรม การใหบริการการคมนาคมขนสง และ3) องคประกอบในดานการสื่อสารและสารสนเทศ
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, พฤฒพลัง, นวัตกรรมทางสังคม
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Abstract
The purposes of the research were to study about social innovation for the elderly in active ageing concept
in Nakhon Ratchasima and to offer a social innovation model for the elderly in active ageing concept. This research
is a qualitative research. The data were collected by in-dept interview, informal interview, non-participatory
observation, participatory observation and focus group with the 40 ageing people from Thailand, Germany,
Switzerland and Laos then analyzed synthesived and presented as basic information.
Active ageing concept in the elderly should require four main points: 1) the elderly should prepare
themselves for financial and housing. 2) creating attitude of the elderly care to families and communities, that can
encourage all parties with good attitude to care for the elderly especially the four points : health, social welfare,
economic and social gathering. 3) social participation: club, high technology recreation activity, the capable elderly
training to assist the others about health, self-taking care social adaptation as social assistance, living with peer or
people in the same age make them not to adapt themselves too much and understand physical condition ,the
important mind service for the future and 4) having the knowledge to take care of their own physical and mental
health.
The suggestion of The study were : social innovation about Active ageing concept in Nakhon Ratchasima
should consist of three major parts: 1) To promote active ageing the elderly about personality of their own such as
health, education, occupation, economic status and awareness in community for the elderly. 2) The social support
including the health service, transportation and religion and cultural activity. 3) Providing appropriate communication
and information scheme to active ageing the elderly.
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