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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อศึ กษานวัตกรรมสั งคมเกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุในจังหวัดนครราชสี มา ทาง
ด้านพฤฒพลังของผูส้ ู งอายุ (2) เพื่อนําเสนอแบบจําลองเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทํานวัตกรรมสังคมทางด้านพฤฒพลัง
ของผูส้ ู งอายุในจังหวัดนครราชสี มา การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ในการนี้ ผวู้ ิจยั เลือกใช้กระบวนการ วิจยั 3 ชนิ ด
1) การศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ และ การสัมภาษณ์เชิงลึก 2) การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่ วมและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม 3) การสนทนากลุ่ม โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทั้งผูส้ ู งอายุและผูเ้ กี่ยวข้องใน
ประเทศไทย, เยอรมันนี , สวิตเซอร์แลนด์ และลาว จํานวน 40 คน แล้วนําข้อมูลนํามาจัดระเบียบวิเคราะห์ และสังเคราะห์
และเสนอเป็ นข้อมูลที่เป็ นพื้นฐาน
นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผูส้ ู งอายุควรจะมีลกั ษณะดังนี้ 1) มีการเตรี ยมตัวเพื่อเป็ น
ผูส้ ู งอายุ ในด้านการเงิน ด้านที่อยูอ่ าศัย 2) การสร้างจิตสํานึกในการดูแลผูส้ ู งอายุให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นใน
4 ด้านหลักคือ ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 3) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การตั้งชมรม การร่ วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กอบรมผูส้ ู งอายุ
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้มีความรู้ออกไปช่วยเหลือผูส้ ู งอายุภายนอกในการแนะนําสุ ขภาพ การดูแลตนเอง
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมเปรี ยบเสมือนกับการออกช่วยเหลือสังคม ทําให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม การที่
ผูส้ ู งอายุได้อยูก่ บั คนใกล้ชิดหรื ออยูก่ บั เพื่อนวัยเดียวกันก็ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุไม่ตอ้ งรู้สึกปรับตัวมากนักและเข้าใจสภาพของ
ร่ างกายซึ่ งเป็ นรู ปแบบบริ การทางจิตใจที่สําคัญในอนาคต 4) มีความรู้ในการดูแลสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจของตนเอง
โดยอาศัยมาตรการของสังคมได้วางปัจจัยเอื้อและปัจจัยสนับสนุนอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คื อนวัตกรรมสังคมทางด้านพฤฒพลังในการพึ่ งตนเองของผูส้ ู งอายุในจังหวัด
นครราชสี มา ควรประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ 1) การส่ งเสริ มบุคลิกลักษณะของปั จเจกบุคคลที่มีพฤฒ
พลัง ได้แก่ สภาพความแข็งแรงของร่ างกาย การศึกษาและการเรี ยนรู้ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ และ ทัศนคติต่อการ
ดําเนินชีวติ ของผูส้ ูงอายุ 2) องค์ประกอบในด้านชุมชน สังคมและรัฐ ได้แก่ การให้บริ การทางสุ ขภาพ กิจกรรมทางสังคม
ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม การให้บริ การการคมนาคมขนส่ ง และ3) องค์ประกอบในด้านการสื่ อสารและสารสนเทศ
คําสํ าคัญ: ผูส้ ูงอายุ, 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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