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53251803: สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนษุย 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม / คุณภาพชีวิต / ผูสูงอาย ุ

 จรัญญา วงษพรหม: การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย, รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข, และ ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย 158 

หนา. 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” มีวัตถุประสงคหลัก

คือ การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 1) เพื่อศึกษา

บริบทและการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุ 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของ

ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 3) เพื่อประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ 4) เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research-PAR) ซึ่งประกอบไปดวย กระบวนการวิจัย (Research = R) กระบวนการพัฒนา

กิจกรรม (Development = D) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน (Community–

based Action Research-CAR) ซึ่งเปนงานวิจัยปฏิบัติการที่อยูบนฐานขอมูลและความคิดของชุมชนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ประกอบดวย 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปญญา ในตําบลสะอาด อําเภอน้ํา

พอง จังหวัดขอนแกน โดยใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ระหวางวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพเปนหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเปนองคประกอบในการเก็บขอมูลผูสูงอายุและครอบครัวเพื่อ

ตองการไดขอมูลตัวเลขเชิงปริมาณ  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผูสูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ไดเขารวมกจิกรรมที่สามารถสนองตอบตอคุณภาพชีวิต

ใน 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปญญา/การเรียนรู 

 2. เกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนผานการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและกิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุที่ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักรวมดําเนินการกับชุมชน 

 3. เกิดการบูรณาการความรูและกิจกรรมในชุมชนผานการสรุปบทเรียนจากประสบการณที่

ไดเรียนรูรวมกัน 

 4. เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนโดยการดําเนินการตอเนื่อง

ของชุมชนที่ประกอบดวย แกนนําผูสูงอายุ คนวัยอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน 
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 The main objective of the research on “Community Participation in the 

Development of Older Persons’ Quality of Life” was to find out how community participated in 

the older persons’ quality of life. The minor objectives were: 1) To study the context and 

participation of the community in the development of the older persons’ quality of life; 2) To 

develop the community participative activities in the development of older persons’ quality of 

life; 3) To evaluate the implemented activities to develop the older persons’ quality of life; and 

4) To propose the appropriate approach of community participative activities in order to develop 

community participation aimed at developing the older persons’ quality of life. 

 The research employed the Participatory Action Research (PAR), which included  

Research process (R), and Development (D), and mixed with Community-based Action Research 

(CAR).The action research based on community based data and community members’ opinion 

concerning the development of the older persons’ quality of life in 4 dimensions: physical, mind, 

social, and intellectual. The research site was in Sa-ad Sub-district, Nam Pong District of Khon 

Kaen Province.  The data collection employed the mixed methods. Qualitative research method 

was mainly employed while quantitative research method was used to supplement quantitative 

data on the older persons and their families. 

 The research findings were as follows: 

 1. The older persons were satisfied with participation in the activities which 

enabled them to develop their quality of life in 4 dimensions: physical, mind, social, and 

intellectual/learning. 

 2. The community participation were developed  through various implemented 

activities, namely, mobile activities, three-generation activities, and core group-community activities 

 3. The integration of knowledge and activities in the community was existed 

through lessons learned from the experience together. 

 4. The sustainability of the older persons’ quality of life was carried on through 

community composing of core group, older persons, other generations and agencies concerned. 
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย

ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย รองศาสตราจารย ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข, และ ดร.นิรันดร  จงวุฒิเวศย ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ

ผู วิจัย รวมทั้งรองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธและ

ศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษาคําแนะนําและขอเสนอแนะที่

เปนประโยชนแกผู วิจัยสงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีถูกตองและสมบูรณ ย่ิงขึ้น  ผู วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ที่ให

ความรูใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร

เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ ขอขอบพระคุณ คุณจุรีวรรณ 

วงษพรหม สมูลเดอรส ที่เปนผูสนับสนุนทุนการศึกษาและกําลังใจ ขอขอบคุณผูบริหาร พ่ีๆเพ่ือนๆ

และนองๆ ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และชาวการศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษยทุกคน ที่ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลสะอาด ทีมสาธารณสุข ผูนําองคกร

ชุมชน ชาวบานและผูสูงอายุ ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกนทุกทาน โดยเฉพาะกลุม

ปฏิบัติการหลัก ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บขอมูลการวิจัยและปฏิบัติการวิจัย สงผลใหผูวิจัย

สามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัย

ขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ที่อบรมสั่งสอนแนะนําใหการสนับสนุนและให

กําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

 ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรคร้ังสําคัญ คือ 

การเขาสูสังคมสูงวัย (Aging Society) โดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง

เน่ืองจากอัตราการเกิดลดลงอยางตอเน่ือง กลาวคือการดําเนินนโยบายดานประชากรและการวางแผน

ครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สงผลทําใหภาวการณเจริญพันธุและอัตรา

การเกิดมีแนวโนมที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร ในขณะที่

ประชากรที่อยูในวัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เพราะอัตราการตายของประชากรลดลง ประชากรไทย

โดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น กลาวคือดวยผลของความกาวหนาในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ

และสังคมสงผลใหคนไทย มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน มีความรูและ

ทักษะในการปองกันและดูแลสุขภาพ ซึ่งสถานการณของประเทศไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานา

ประเทศที่ตระหนักและเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณที่เกิดขึ้น  

 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นที่

ไดรับความสนใจกันเปนอยางมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก  โดยองคการสหประชาชาติ (UN) 

ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวนเกิน รอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป

เกิน รอยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือวาประเทศน้ันไดกาวเขาสูสังคมสูงวัย (Aging Society) 

และจะเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเพ่ิมเปน 

รอยละ 20 และอาย ุ65 ปขึ้นไปเพ่ิมเปน รอยละ 14 ประเทศไทยก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงน้ีจะเห็น

ไดจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 5 ครั้งที่ผานมาพบวา ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวน

ของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง โดยในป 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 

ของประชากรทั้งประเทศและเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 9.4 รอยละ 10.7 และรอยละ 12.2 ในป 2545 

2550  และ 2554 ตามลําดับผลการสํารวจป 2557 พบวามีจํานวนผูสูงอายุคิดเปน รอยละ 14.9 ของ

ประชากรทั้งประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนโดยคาดการณวา ในป 

2563 จะมีผูสูงอายุเพ่ิมสูงถึงประมาณ รอยละ 19.13 และในป 2571 ประเทศไทยจะมีผูอายุเกิน 60 

ป รอยละ 23.5 กลาวโดยรวมคือประเทศไทยจะกาวจากสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)  เปนสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ในเวลาเพียง 20 กวาปเทาน้ัน ซึ่งถือวาใชเวลานอยในขณะที่

กลุมประเทศที่เปนคลื่นระลอกแรกของสังคมผูสูงอายุซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลวใชเวลา

1 



 2 

คอนขางมาก เชน ฝรั่งเศสใชเวลา 115 ป สวีเดน 85 ป ออสเตรเลีย 73 ป สหรัฐอเมริกา 69 ป ทําให

ประเทศเหลาน้ีมีเวลาปรับตัวปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุอยาง

เพียงพอ ขณะที่กลุมประเทศที่เปนคลื่นลูกที่สองซึ่งสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนาใชเวลาสั้นกวา

มาก เชน ชิลีใชเวลา 27 ป จีน 26 ป ไทย 22 ป สิงคโปร 19 ป เปนตน ทําใหมีเวลาเตรียมตัวนอย 

 ประเทศไทยจึงตองมีการเตรียมความพรอมทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

เน่ืองจากมีผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจางงานและ

ผลิตภาพของแรงงาน  ระดับจุลภาค ไดแก ผลตอตลาดผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ โดยเฉพาะ

ดานการเงินและดานสุขภาพ ในระดับชุมชนและครอบครัวเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญไม

ย่ิงหยอนไปกวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน การกลอมเกลาทางสังคม (Socialization)  ที่เปน

ความ สัมพันธในครอบครัว ในอดีตเด็กเกิดขึ้นมาทามกลางพอแม ปูยา ตายาย และสมาชิกมากมาย

เน่ืองจากครอบครัวสมัยกอนอยูแบบครอบครัวขยาย ลูกหลานที่เกิดมาไดรับการอบรมกลอมเกลา

ถายทอดความรูและภูมิปญญา ตลอดจนความคิดและทัศนคติที่ดีจากครอบครัวที่อยูรวมกันหลายคน 

แตในปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ มีการยายถ่ินฐานทํามาหากินในเมือง ก็มีผล

ทําใหโครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไปเปนครอบครัวเด่ียว ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง บางครอบครัวพอแม

ที่เลี้ยงดูลูกโดยลําพัง และยังตองทํางานเพ่ือหาเงินมาใชจาย ลูกเล็กๆ ตองฝากเลี้ยงไวที่สถานเลี้ยงเด็ก

หรือพ่ีเลี้ยง เด็กจึงขาดโอกาสในการไดรับการอบรมเลี้ยงดูและรับการถายทอดหรือเรียนรูภูมิปญญา

จากพอแม ปูยา ตายาย ทําใหความเช่ือมโยงความรู ภูมิปญญาจากรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึงใน

ครอบครัวเจือจางลงหรือขาดหายไป เกิดชองวางความสัมพันธระหวางวัย 

 ดานผูสูงอายุเอง เมื่อกลาวถึงคําวา “ผูสูงอายุ” หลายคนมีความกังวลที่จะตองใชคําน้ี 

ทั้งน้ีเพราะเปนชวงวัยการเปลี่ยนผานของชีวิตที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย เปนสาเหตุที่

สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต หรือตองมีการปรับระบบวิถีการดําเนินชีวิตใหม ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทุก

คนตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงมิได ความชราภาพน้ันมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 

ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือรางกาย (Physiological) ความเปลี่ยนแปลงดานอารมณ 

(Emotional) การเปลี่ยนแปลงดานความรู/การเรียนรู สติปญญา (Cognitive) ดานเศรษฐกิจ

(Economic) สถานภาพทางสังคม (Social Status) สิ่งเหลาน้ีมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล   

 ปจจุบันครอบครัวมีภาระตองรับผิดชอบในการทํามาหากิน การปรับตัวในการรองรับ

เศรษฐกิจที่ตองใชจายสูงขึ้น ทําใหสมาชิกในครอบครัวไมมีเวลาในการเอาใจใส สนใจดูแลทั้งเรื่อง

สุขภาพกายและใจของผูสูงอายุเหมือนดังสมัยกอน ขณะที่ระบบเครือญาติและเพ่ือนบานในชุมชนก็มี

ปฏิสัมพันธกันนอยลง สังคมในลักษณะ “บานใกลเรือนเคียง” จึงถูกแทนที่ดวยความสัมพันธที่

ฉาบฉวย ตัวใครตัวมัน การพบปะสังสรรคก็จะมีเฉพาะในชวงเทศกาลประเพณี หรือมีงานสําคัญใน
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เครือญาติและชุมชนเทาน้ัน ซึ่งปรากฏการณน้ีไมเพียงเกิดข้ึนทั่วไปในชุมชนเมืองแตกําลังคืบคลานสู

ชุมชนชนบทเชนกัน 

 ความคาดหวังในการดูแลจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจากหนวยงานรัฐเปน

เรื่องยาก เพราะที่ผานมาการดูแลผูสูงอายุ สังคม/ชุมชนอาจคาดหวังใหรัฐดําเนินการ ซึ่งรัฐก็มี

นโยบายและมาตรการในการสงเคราะหผูสูงอายุในดานตางๆ เชน สงเสริมการจัดต้ังชมรม เบ้ียยังชีพ

รายเดือน และสวัสดิการเฉพาะผูสูงอายุอ่ืนๆ  เปนตน แตอยางไรก็ยังไมเพียงพอ รัฐจึงมีความ

พยายามในการขยายขอบเขตการดูแลใหทั่วถึง และหลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ี ผูสูงอายุยังขาด

โอกาสในการสงเสริมใหสามารถพ่ึงตนเอง เพราะเกิดความเคยชินกับการเปนผูขอรับบริการจากรัฐ 

โดยถูกทําใหคิดวาเปนหนาที่ของรัฐที่ตองใหการชวยเหลือเกื้อกูล และรูสึกวาตนเปนผูดอยโอกาส  

ประกอบกับระบบครอบครัว เครือญาติ และเพ่ือนบานในชุมชนขาดปจจัยหลักใน 3 ประการ คือ 1) 

การใหความสําคัญของบทบาทผูสูงอายุและการตระหนักถึงบทบาทครอบครัวและชุมชนตอการดูแล

ผูสูงอายุ ซึ่งจะตองปรับเง่ือนไขของวิธีคิด ปรับจิตใจ และปรับเวลาใหสามารถพรอมที่จะเขามามีสวน

รวมอยางใกลชิดในการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น  2) การขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการดูแล 

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและปญญาที่เขมแข็ง 

สามารถปรับวิถีชีวิตใหเหมาะสมกับการอยูในสังคมปจจุบันไดอยางสมดุลและมีความสุข 3) การ

ตระหนักวาผูสูงอายุเปนผูที่มีคุณคาและผานประสบการณมามากมาย ทําอยางไรครอบครัวและชุมชน

จะนําสิ่งที่ผูสูงอายุมีถายทอดสูคนรุนหลังได เพ่ือใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจที่สามารถทําประโยชน

ใหกับลูกหลานมากกวารูสึกวาเปนภาระที่ลูกหลานตองเลี้ยงดู 

 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนเรื่องเรงดวนสําคัญที่

ตองการการวางแผนอยางเปนระบบและเร่ิมดําเนินการลวงหนา เน่ืองจากมาตรการตางๆหลาย

ประการลวนแลวแตตองใชเวลาในการดําเนินการกวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม  ในระดับชุมชน 

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุก็เปนอีกสวนหน่ึงที่สําคัญที่ดําเนินควบคูกับ

นโยบายและการดําเนินการในระดับชาติ เพราะหากสังคม/ชุมชนมีฐานความคิดวา ผูสูงอายุเปนพลัง

สําคัญในการรวมสรางสรรคประโยชนใหแกสังคม จากประสบการณความรู ความชํานาญที่สั่งสมมา

ตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุแตละทานที่มีความหลากหลายอันไมสามารถหาไดจากกลุมอายุอ่ืนๆ      

ทําอยางไรจะพัฒนาใหสังคมไทยในอนาคตเปน “สังคมสูงวัย” ที่ผูสูงอายุอยูอยางมีความสุขได 

 อาจกลาวไดวา นอกจากจะตองรวมกันปรับความคิด ความตระหนักของผูเกี่ยวของใน

การดูแลผูสูงอายุแลว ทุกคนจะตองมีองคความรูและทักษะที่จะใชเปนฐานในการดูแลและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งแตเดิมอาจจะเปนเรื่องที่อยูในวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมในครอบครัวรูปแบบ

หน่ึง แตจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหสิ่งเหลาน้ีคอยๆ เลือนและสูญหายไป 

สํานึกในการใหความสําคัญและการดูแลผูสูงอายุเปนเรื่องที่เจือจางลงไปมาก จึงเปนที่มาของปญหา
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ผูสูงอายุที่จําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางและรื้อฟนสํานึกเรื่องผูสูงอายุใหกลับคืนมาอีกครั้ง โดย

คิดวาทําอยางไรผูสูงอายุจะมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีคุณคาตอสังคม ลดการพ่ึงพิง มีหลักประกัน

ในชีวิตและมีความสุข โดยทุกภาคสวนจะตองสรางองคความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่

จะตองใช “กระบวนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน” เพ่ือสรางสรรคแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชนอยางเหมาะสมและย่ังยืนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 2.1 วัตถุประสงคหลัก 

  การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

 2.2 วัตถุประสงคยอย 

  2.2.1  ศึกษาบริบทและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  2.2.2  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  2.2.3 เพ่ือประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  2.2.4 เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

3. คําถามการวิจัย 

 3.1 บริบทและการมีสวนรวมของชุมชนในปจจุบันเปนอยางไร 

 3.2 จะพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดอยางไร 

 3.3 ผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุเปนอยางไร 

 3.4 แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุควรเปนอยางไร 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตดานวิธีการวิจัย 

  การวิจัย “การมีสวนรวมของชุมชนเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู งอายุ” ใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งประกอบ

ไปดวย กระบวนการวิจัย (Research = R) และกระบวนการพัฒนา (Development = D) ในแตละ

ขั้นตอนของกระบวนการใชกระบวนการมีสวนรวมของผูสูงอายุและผูที่ เกี่ยวของในชุมชน
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(Participatory = P) เปนกลุมเปาหมายการวิจัย ซึ่งตอไปน้ีจะใชคําวา “กลุมปฏิบัติการหลัก” ในการ

ดําเนินการผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน (Community – based Action 

Research) ซึ่งเปนงานวิจัยปฏิบัติการที่อยูบนฐานขอมูลและความคิดของชุมชน ในตําบลสะอาด 

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเลือก

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนองคประกอบเพ่ือตองการไดขอมูล

ตัวเลขเชิงปริมาณ 

 4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยเน้ือหลักๆ ดังน้ี  

  4.2.1 บริบทชุมชน ศึกษาขอมูลชุมชน เชน ดานกายภาพ ประวัติความเปนมา  

สังคม/วัฒนธรรม ประชากรสูงอายุและครอบครัว และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับผูสูงอายุที่ผานมา  

  4.2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในการศึกษาครั้งน้ี จะเนนความสุขและความพึง

พอใจของผูสูงอายุใน 4 มิติคือ กาย หมายถึง มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับ

สุขภาพ มีโภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/ออกกําลังกาย  มีสิ่งแวดลอมดี มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ  

จิตใจ/อารมณ   หมายถึง มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเคร่ืองยึดเหน่ียว

จิตใจ มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความพึงพอใจในชีวิต สังคม หมายถึง การอยูรวมกัน

ดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิต

อาสา/มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และปญญา/การเรียนรู หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร

และการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู  มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา 

 4.3 ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม ดังน้ันผูวิจัย      

จึงไดกําหนดเกณฑในการเลือกพ้ืนที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  

  4.3.1 เปนตําบลที่อยูในเกณฑสังคมสูงวัยตามนิยามขององคการสหประชาชาติ คือ  

มีจํานวนผูสูงอายุเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนประชากรทั้งตําบล 

  4.3.2 เปนตําบลด้ังเดิมที่มีการต้ังถ่ินฐานมานาน ซึ่งสงผลตอการสะสมทุนทางสังคม

ที่ชัดเจน เชน มีระบบความสัมพันธทางเครือญาติที่เหนียวแนน มีสังคมที่เกื้อกูล ชาวชุมชนมีการ

ประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต 

  4.3.3 มีความตระหนักและต่ืนตัวในการรวมกลุม สรางกิจกรรมการมีพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

  4.3.4 มีองคกร/หนวยงานระดับทองถิ่นใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และดําเนิน

กิจกรรมรวมกันมาอยางตอเน่ือง  
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  4.3.5 มีหนวยงาน/องคกรภายนอกใหความสนใจสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพ

ผูสูงอายุ  

  4.3.6 มีความเปนเมืองและชนบทอยูรวมกัน เชน มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูใน

ละแวกพ้ืนที่ คนในวัยแรงงานก็ทํางานในระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่ยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 

 จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองตน พบวาดวยเกณฑขางตนตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง 

จังหวัดขอนแกน มีความแตกตางจากตําบลอ่ืนและอยูในเกณฑที่ต้ังไว เพราะมีปจจัยและบริบทของ

ชุมชนที่เอ้ือตอการศึกษาวิจัย 

 4.4 ขอบเขตประชากร 

  4.4.1 การวิจัย PAR เนนการมีสวนรวมเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถริเริ่มการปฏิบัติใน

ระดับตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกัน กลุมปฏิบัติการหลักของการวิจัยจึงเปนกลุมคน

ที่เขามามีสวนรวมโดยการกระตุนใหเกิดการทํางานในรูป “สามประสาน” ทั้งสามตองมีสวนรวมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทุกขั้นตอนของการวิจัยต้ังแตตนจนเสร็จสิ้น ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะเรียกวา 

“กลุมปฏิบัติการหลัก” ประกอบ 3 กลุมหลักๆ คือ1) ผูแทนของชุมชน ประกอบดวย ผูสูงอายุ

ครอบครัวผูสูงอายุและคนในชุมชน 2) ผูแทนหนวยงาน/องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับชุมชนและ

ผูสูงอายุ ประกอบดวย โรงเรียน/ครู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง  

เทศบาลตําบลสะอาด 3) ผูวิจัย   

  4.4.2 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) แบงออกเปน 3 กลุมคือ  

   4.4.2.1 ผูสูงอายุในตําบล (ผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) จํานวน 161 คน 

   4.4.2.2 ครอบครัวผูสูงอายุ และประชากรชวงวัยตางๆ ในชุมชน 

   4.4.2.3 หนวยงาน/กลุมองคกรที่เกี่ยวของ เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพระดับตําบล เทศบาลตําบลสะอาด วัดฯลฯ 

 4.5 การดําเนินการวิจัย 

  การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไดใหความสําคัญที่การมีสวนรวมของภาคีในทุกขั้นตอนของ

การดําเนินการวิจัย โดยกําหนดขั้นตอนไวดังน้ี 

  ระยะที่ 1  เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคยอยขอ (2.2.1) คือศึกษาบริบท

ชุมชนในดานกายภาพ ประวัติความเปนมา  สังคม/วัฒนธรรม ประชากรสูงอายุและครอบครัว และ

การมีสวนรวมในกิจกรรมผูสูงอายุของชุมชน เพ่ือนํามาใชในการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมรวมกัน

ในชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมของชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนกิจกรรมตามวัตถุประสงคยอยขอ (2.2.2) โดยการนําผล

การศึกษา ในระยะที่ 1 มาพัฒนาเปนกิจกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมในชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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  ระยะที่ 3 การประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการเรียนรูของ

ชุมชน การบูรณาการกิจกรรมและความรู และความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตาม

วัตถุประสงคยอยขอที่ (2.2.3) 

  ระยะที่ 4  การสรุป วิเคราะหและเสนอแนวที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสว

รวมของชุมชน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคยอย

ขอที่ (2.2.4) 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 5.1 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุต้ังแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป (ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ

ไทย ป พ.ศ.2546) 

 5.2 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หมายถึง ความสุขและความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มี

องคประกอบ กาย หมายถึง มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับสุขภาพ มี

โภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/ออกกําลังกาย  มีสิ่งแวดลอมดี มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ จิตใจ/

อารมณ หมายถึง มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 

มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความพึงพอใจในชีวิต สังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี

ในครอบครัว/ในชุมชน เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิตอาสา 

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน และปญญา/การเรียนรู หมายถึง การเรียนรู การไดรับขอมูล

ขาวสารและการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู มีแรงจูงใจในการเรียนรู         

มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา 

 5.3 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (Participation Process of Community) 

หมายถึง การสรางกระบวนการที่ทําใหทุกภาคสวนในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับกลุมปฏิบัติการหลักที่ทํางานรวมกันแบบเทาเทียมโดยภาคี

ทั้ง 3 สวน มีสวนรวมในการการทํางานและมีปฏิสัมพันธเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทุก

กระบวนการวิจัยต้ังแตตนจนเสร็จสิ้น ทั้งในข้ันตอนการศึกษา วางแผน ปฏิบัติการ ติดตามและ

ประเมินผล (กลุมปฏิบัติการหลักแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1.ผูแทนของชุมชน ประกอบดวย ผูสูงอายุ

ครอบครัวผูสูงอายุและคนในชุมชน 2.ผูแทนหนวยงาน/องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับชุมชนและ

ผูสูงอายุ ประกอบดวย โรงเรียน/ครู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง 

เทศบาลตําบลสะอาด และ 3. ผูวิจัย) ระดับปจเจก คือผูสูงอายุและหนวยงาน/องคกรในพ้ืนที่  ผูเขา

มารวมกิจกรรมและเกิดความรวมมือดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน 
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 5.4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน (Learning Process of Community) หมายถึง 

การเกิดการเรียนรูผานกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับกลุม

ปฏิบัติการหลัก ที่ไดเรียนรูในกระบวนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติการและการเรียนรู

จากการประชุมกลุมเพ่ือสรุปขอมูล ระดับปจเจกคือ ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ไดเรียนรูผานการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม  

 5.5 การบูรณาการกิจกรรมและความรู (Integration of Activities and Knowledge)

หมายถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่สัมพันธกับวิถีความเปนจริงในชุมชนและเกิดความรูที่เปน

ประโยชนตอตนเอง (ผูสูงอายุ) และชุมชน 

 5.6 ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (Sustainability of Older 

Persons’ Quality of Life) หมายถึงผลจากการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ทําใหเกิดการดําเนินการตอเน่ือง ผูเขารวมกิจกรรมมีหลากหลายภาคสวน มีแผนกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมมีการกระจายที่ทําใหผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมไดทั่งถึง มีผูรับผิดชอบเปนแกนนํา 

และกิจกรรมมีผูสนับสนุนใหสามารถดําเนินการตอไดอยางตอเน่ือง  มีงบประมาณที่ไดรับความ

สนับสนุนตอเน่ืองจากเทศบาล 

 

6. ประโยชนที่ไดรับ 

 6.1 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเปนผลจากการมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมทางสังคมที่

เหมาะสม สงผลใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเน่ืองจากไดแสดงศักยภาพ

และไดรับการยอมรับ การเคารพนับถือยกยองจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชนวามีคุณคาตอสังคม 

ตลอดจนเปนผูมีความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง และมีความสุข  

 6.2 ชุมชนมีความตระหนักรวมกันและไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสามารถดําเนินการตอเน่ืองอยางย่ังยืนได 

 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานศึกษาน้ีเปนงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บนฐานของชุมชน เปาหมายสําคัญ คือ การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ งาน

ศึกษาน้ีจึงพิจารณาที่องคประกอบ 4 สวน คือ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (Participation 

Process of Community) และเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน (Learning Process of 

Community) โดยการดําเนินการที่นําไปสูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนองครวมที่ประกอบดวย 4 มิติ 

ไดแกดานกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญา การสรุปขอมูล โดยกลุมปฏิบัติการหลักจะ
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รวมกันประเมินผลในแตละขั้นตอน ดังน้ันในการปฏิบัติการวิจัยจึงใหความสําคัญกับการบูรณาการ

กิจกรรมและความรู (Integration of Activities and Knowledge) โดยผลจากการดําเนินการจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมกับภาคีตางๆ ผานกระบวนการเรียนรูของชุมชนและการบูรณาการกิจกรรม

และความรูกับกลุมปฏิบัติการหลักที่เปนคณะทํางาน โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ (Sustainability of Older Persons’ Quality of Life) น่ันคือเปนการสรางทฤษฎี

พ้ืนฐานจากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสูความสุข ความพึงพอใจของผูสูงอายุตามแนวทางการ

พัฒนาการมีสวนรวมและเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถดําเนินการตอเน่ือง

ไปได เพราะหากชุมชนมีฐานความคิดวา ผูสูงอายุเปนพลังสําคัญในการรวมสรางสรรคประโยชนใหแก

สังคม จากประสบการณความรู ความชํานาญที่สั่งสมมาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุแตละทานที่มี

ความหลากหลายอันไมสามารถหาไดจากกลุมอายุอ่ืนๆ ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 

คุณภาพชีวิตของผูสงูอาย ุ(Older Persons’ Quality of Life) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความสุข  
ความพึงพอใจ 
ของผูสูงอายุ 

สุขภาพใจ สุขภาพกาย 

สังคม ปญญา 

กระบวนการเรียนรูของชุมชน 
Learning Process of Community 

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
Participation Process of Community 

ความยั่งยืนของ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
(Sustainability 
of Older 
Persons’ 
Quality of Life) 

การบูรณาการ
กิจกรรมและ
ความรู 
(Integration of 
Activities and 
Knowledge) 



 
 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

 งานวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนที่ตําบลสะอาด

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาภายใตความเช่ือที่วาชุมชนมีทุนทางสังคมที่จะพัฒนา

ไปสูกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดยการบูรณาการกิจกรรมและความรู อันนําไปสูความย่ังยืน

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใหมีความสุขและความพึงพอใจทั้ง กาย ใจ สังคม และปญญา 

เพราะผูสูงอายุถือวาเปนผูที่มีประสบการณ มีความรูที่เปนประโยชนตอสังคม สมควรสงเสริมใหคง

คุณคาไวใหนาน ดังน้ันในการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจึงเกี่ยวของกับ ผูสูงอายุ คุณภาพชีวิต คุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมและการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

  1.1 ความหมายของผูสูงอายุ 

  1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

  1.3 สถานภาพผูสูงอาย ุ

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

  2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  2.2 แนวคิดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  2.3 องคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  2.4 แนวคิดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ใชในงานวิจัย 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมและการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

  3.1 ประสบการณกับการเรียนรูของมนุษย 

  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 

  3.4 แนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

  3.5 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนที่นํามาใชในงานวิจัย 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

  4.2 งานวิจัยเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

  4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
 

 1.1 ความหมายของผูสงูอาย ุ

  “ผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุไทยป พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 

60 ปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เชนเดียวกับองคการสหประชาชาติ (United Nations, UN) ที่

ใชคําในภาษาอังกฤษของผูสูงอายุวา Older Person or Elderly person ไดใหนิยามวา "ผูสูงอายุ" 

คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป (60+) โดยเปนการนิยามนับต้ังแต

อายุเกิด สวนองคการอนามัยโลก(World Health Organization, WHO) ยังไมมีการใหนิยามผูสูงอายุ

โดยมีเหตุผลวาประเทศตางๆทั่วโลกมีการนิยามผูสูงอายุตางกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม 

(Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพรางกาย (Functional markers) เชนในประเทศที่เจริญ

แลวมักจัดผูสูงอายุนับจากอายุ 65 ปขึ้นไป หรือบางประเทศอาจนิยามผูสูงอายุตามอายุกําหนดให

เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ป) หรือนิยามตามสภาพของรางกายโดยผูหญิงสูงอายุอยู

ในชวง 45 - 55 ป สวนชายสูงอายุอยูในชวง 55 - 75 ป (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ, 2556) ในขณะที่ 

บรรลุ ศิริพาณิชย (2530) ใหความหมายผูสูงอายุโดยนัยของลักษณะการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูที่

สูญเสียความสมบูรณของรางกาย จิตใจและสังคม มีความออนแอ มีปญหาสุขภาพและจิตใจ ตลอดจน

ความเปนอยูในสังคม ในทํานองเดียวกัน เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2545) ไดใหความหมายของ

ผูสูงอายุไววาเปนบุคคลที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปซึ่งถือวาเปนชวงสุดทายของชีวิต และเปนวัยแหงการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ สังคม การใหนิยามความหมายผูสูงอายุอาจมีมุมมองที่ตางกัน

ออกไปอีก เชน  สุวลี เบญจรงค (2541) กลาววา นักทฤษฎีเกี่ยวกับการสูงวัยไดพิจารณากระบวนการ

แกของคนวาเปนกระบวนการที่ เ ช่ือมโยงสัมพันธทั้งแนวต้ังและแนวนอน ในแนวต้ังจะเปน

ความสัมพันธหลายระดับต้ังแตระดับเล็กสุดของรางกายคือโมเลกุล แลวขยายสูเซลลเปนบุคคล กลุม

คน ชุมชน และสังคม สวนแนวนอนพิจารณาวาบุคคลมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ ความเปนอยู 

(Being) พฤติกรรม (Behaving) และการกลายมาเปน (Becoming) ปรากฏการณความสูงวัยหรือ

กระบวนการแกเกิดจากปจจัยหลายประการซึ่งไมสามารถอธิบายดวยทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงได  

  อยางไรก็ตามการถือวาผูที่อยูในวัยสูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เปนการ

กําหนดเกณฑการเกษียณอายุของขาราชการ โดยสวนใหญนับอายุตามปฏิทินมาตรฐานสากลคือ 60 ป ทั้ง

หญิงและชาย ในการแบงชวงอายุเพ่ือใชในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและการดูแลผูสูงอายุ ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนตะวันออก (2543) ไดเสนอขอมูลขององคการอนามัยโลกโดย อัลเฟรด เจเคาหน

(Professor  Dr.  Alfred  J. Kahn) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มีการแบงชวงอายุ ดังน้ีวา ผูสูงอายุ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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(Elderly) คือผูที่มีอายุระหวาง 60–74 ป คนชรา (Old)  คือผูที่มีอายุระหวาง 75–90 ป และคนชรามาก 

(Very old) คือผูที่มีอายุ 90 ปขึ้นไป สวนยูริคและคนอ่ืนๆ (Yuriek and others.1980) เสนอการแบง

ชวงอายุของผูสูงอายุตามสถาบันผูสูงอายุแหงชาติ (National Institute of Aging) ประเทศสหรัฐ 

อเมริกาเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุวัยตน (Young - Old)  มีอายุ 60–74 ป และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย 

(Old - Old)  มีอายุ 75 ปขึ้นไป จากขอมูลการจัดเกณฑชวงอายุของผูสูงอายุที่นักวิชาการ องคการ/

หนวยงาน กําหนดไวน้ัน สรุปไดวาการแบงชวงอายุของผูสูงอายุ คอนขางใกลเคียงกัน โดยเกณฑทั่วไป

แลวจะแบงผูสูงอายุออกเปน ผูสูงอายุตอนตน คือบุคคลที่มีอายุ 60-69 ป และผูสูงอายุตอนปลายคือ

บุคคลที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป และในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ใหคํานิยามไววาผูสูงอายุคือ ผูที่มี

อายุ 60 ปขึ้นไปเชนเดียวกับองคการสหประชาชาติ (Nations, 2007)  ซึ่งถือวาเปนการกําหนดอายุของ

ผูสูงอายุในมาตรฐานเดียวกัน  

  ทําไมจึงแกและกระบวนการแกของคนเปนอยางไร ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2544)  ได

เสนอขอคิดเห็นของ บารโรและสมิธ (Barrow & Smith. 1979) วาแนวทางในการพิจารณาความแก

จากองคประกอบตางๆ ดังน้ีคือ 

  1.1.1 ประเพณีนิยม (Tradition) เปนการกําหนดผูสูงอายุโดยยึดตามเกณฑอายุ   

ซึ่งในแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน 

  1.1.2 การปฏิบัติหนาที่ทางรางกาย (Body Functioning) ยึดเกณฑสรีรวิทยาหรือ

ทางกายภาพบุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีระที่แตกตางกันในวัยสูงอายุ อวัยวะตางๆในรางกายจะ

ทํางานนอยลง สังเกตไดจากผิวหนังเหี่ยวยน ฟนหลุดรวง ผมหงอกขาว เปนตน ซึ่งแตละคนจะถึง

ภาวะเหลาน้ีชาเร็วตางกัน 

  1.1.3 การปฏิบัติหนาที่ทางดานจิตใจ (Mental Function) กําหนดโดยยึดถือตาม

เกณฑของความสามารถในการคิดสรางสรรค การจําและความเสื่อมทางดานจิตใจ สิ่งที่พบมากที่สุด

ในผูสูงอายุคือ ความจําเสื่อม ขาดแรงจูงใจ แตก็มิไดเปนเชนน้ีกับผูสูงอายุทุกคนเสมอไป 

  1.1.4 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) กําหนดตามแนวความคิดที่ผูสูงอายุ

มองตนเอง สงผลตอการดําเนินชีวิตในแตละวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดของผูสูงอายุน้ันๆ 

  1.1.5 ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) กําหนดตามความ 

สามารถในการประกอบอาชีพโดยทั่วไปจึงกําหนดวาวัยสูงอายุเปนวัยที่ตองพักผอนหยุดการประกอบ

อาชีพ  ดังน้ันบุคคลที่อยูในวัยสูงอายุจึงมีความหมายถึง บุคคลที่มีวัยไมอยูในวัยกําลังแรงงาน 

  1.1.6 ความกดดันทางอารมณและความเจ็บปวย (Coping with Stress and 

Illness) กําหนดโดยยึดสภาพทางรางกายและอวัยวะตางๆและยังอาจเผชิญกับปญหาทางดานสังคม

อ่ืนๆ ทําใหเกิดความกดดันทางอารมณเพ่ิมขึ้นอีก 
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  ดังน้ันความสูงอายุ หรือความแกจึงมาสาเหตุหลักคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อ

มีอายุมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคลเองเน่ืองมาจาก

อายุที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่สังคมเปนผูกําหนดอันเน่ืองมาจากความสูงวัยน่ันเอง 

  สวนคําวา "สังคมสูงวัย" องคการสหประชาชาติแบงเปน 3 ระดับคือระดับการกาว

เขาสูสังคมสูงวัย (Ageing society) ระดับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged society) และระดับ Super  

aged society โดยใหนิยามของระดับตางๆซึ่งทั้งประเทศไทยและรวมทั้งประเทศตางๆ ทั่วโลกใช

ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมสูงวัยดังน้ี 1) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุคือการมี

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ

หรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ปเกินรอยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 2) สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 หรือประชากรอายุ 65 ปเพ่ิมเปนรอยละ 14 

ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ 3) Super - aged society คือสังคมที่มีประชากรอายุ 

65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ อยางไรก็ตามทุกประเทศทั่วโลกมีการกาว

เขาสูสังคมผูสูงอายุในชวงเวลาแตกตางกันตามความเจริญมั่งคั่ง ซึ่งมีผลตอสุขภาพและการมีอายุยืน

ของประชาชน (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ, 2556) 
 

 1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 

  สุวลี เบญจรงค (2541) กลาววา ปรากฏการณความสูงอายุหรือกระบวนการแก เกิด

จากปจจัยหลายประการซึ่งไมสามารถอธิบายดวยทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงได แตอยางนอยทฤษฎีที่จะ

อธิบายไดแบงออกเปน 3 ทฤษฎีหลักๆ คือ  

  1.2.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) ไดอธิบายถึงกระบวนการทางสรีระ

และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอวัยวะตางๆ รวมทั้งความสูญเสียความสามารถในการตานทาน

โรค เน่ืองจากความเสื่อมของสรีระ  

  1.2.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เปนทฤษฎีที่เช่ือวาการ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสูงอายุน้ันเปนการพัฒนาและปรับตัวเกี่ยวกับสติปญญา 

ความจํา การรับรู แรงจูงใจ รวมทั้งสังคมที่อยูอาศัยและประสบการณในอดีตของแตละบุคคลที่

ผลักดันใหบุคคลแตกตางกันออกไป  

  1.2.3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) ที่พยายามอธิบายสาเหตุที่ทํา

ใหผูสูงอายุมีสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไป เมื่อมนุษยมีการพัฒนาในแตละบุคคล โดยสิ่งแวดลอมจะมี

ผลตอการปรับตัว ทฤษฎีน้ีเช่ือวา ถาสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ก็จะสงผลใหผูสูงอายุ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปดวยเชนกัน 

  นอกจากน้ี สุทธิชัย จิตะพันธกุลและคณะ (2545) อธิบายวา ความสูงอายุยังสัมพันธ

กับทฤษฎีบทบาททางสังคม (Role Theory) อายุเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการที่จะ
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กําหนดบทบาทของแตละบุคคล บุคคลจะปรับตัวตอการเปนผูสูงอายุไดดีเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการ

ยอมรับบทบาทของตนเองในแตละชวงอายุ ซึ่งบทบาทดังกลาวจะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาททาง

สังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตดวย นอกจากน้ีการสรางบทบาททางสังคมของตนขึ้นมาใหม เพ่ือ

ทดแทนบทบาทหนาที่ที่สูญเสียไป ขึ้นกับบทบาททางสังคมและการมองเห็นคุณคาของตนเองเปน

สําคัญ ทั้งน้ีสถาบันครอบครัวและสังคม เปนสวนสําคัญในการสงเสริมผูสูงอายุในบทบาทตางๆ เชน 

การเปนบิดา มารดา ปูยา ตายาย การเขารวมกลุมผูสูงอายุในหมูบาน เพ่ือใหคนวัยเดียวกันไดพบปะ

สังสรรคกัน ปรึกษาหารือในการที่จะชวยเหลือสังคมไดดวย สิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูสูงอายุอยูอยางมี

ความสุข อยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี และเหมาะสม กลาวคือเปนทั้งผูใหญ และผูรับประโยชนจาก

สังคมเสมอเหมือนสมาชิกอ่ืนๆ ในสังคม และทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) อธิบายวา 

ถาบุคคลใดมีกิจกรรมมากอยาง จะสามารถปรับตัวไดมากข้ึนเทาน้ัน และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง ที่

ทําใหเกิดความสุขในการดําเนินชีวิตตอไป แนวคิดน้ีจะเห็นวากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ สําหรับผูสูงอายุ

มากกวาการลดบทบาท (Role Loss) ทางสังคมลง และจะพบวาผูสูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับตนเองใน

ทางบวกและมองโลกในแงดี จะมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ซึ่งจะชวยใหผูสูงอายุได

พัฒนาในสวนตางๆ ของรางกายใหสมวัย  

  โดยสรุปแลวสากลและประเทศไทยยังคงกําหนดวัยสูงอายุอยูที่อายุ 60 ป ซึ่งทฤษฎี

เก่ียวกับผูสูงอายุแบงเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวผูสูงอายุ เชน ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา

ที่วาดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่อายุมากขึ้น สวนทฤษฎีที่วาดวยผลกระทบภายนอกที่

เกี่ยวเน่ืองกับการสูงอายุ เชน ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎีบทบาททางสังคม ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม  
 

 1.3 สถานภาพผูสูงอายุ 

  ในสถานการณสังคมผูสูงอายุปจจุบัน การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สิ่งสําคัญ

นอกเหนือจากการหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือมองไปขางหนาแลว การวิเคราะหสถานภาพผูสูงอายุก็

เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน เพราะจะเปนสวนหน่ึงที่ทําความเขาใจผูสูงอายุสถานภาพผูสูงอายุจากอดีต 

เขาใจการเปลี่ยนแปลงมาสูสถานภาพปจจุบัน เพ่ือการมองทิศทางที่ควรจะเปนในอนาคต 

  1.3.1 สถานภาพและบทบาทผูสูงอายุในอดีต  

   อุทัย หิรัญโต (2526) กลาววา ในอดีตครอบครัวไทยมีลักษณะเปนครอบครัว

ใหญมีหลายครอบครัวที่อยูรวมครัวเรือนเดียวกันมีความเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตหลายช้ันนับต้ังแต

ปูยา ตาทวด ลุงปา นาอา จนถึงรุนลูกหลานและเครือญาติอ่ืนๆ ในบางทองที่พบวาหลายๆ ครอบครัว

เปนญาติพ่ีนองกันโดยนิยมต้ังบานเรือนอยูรวมกลุมกันเปนเครือญาติ มีความผูกพันตอเน่ืองกันผูที่ทํา

หนาที่ปกครองบุคคลในครอบครัวไดแก ผูที่มีอายุมากที่สุดที่จะทําหนาที่เปนประมุขของบาน ดูแล

ทุกขสุขของคนในครอบครัวกําหนดภาระหนาที่อบรมสั่งสอน ใหรางวัลและลงโทษแกสมาชิกใน

ครอบครัว ผูอาวุโสหรือผูสูงอายุที่สุดจึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องสําคัญทุกเรื่อง สมาชิกใน
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ครอบครัวใหความยําเกรงและเคารพเช่ือฟง ผูสูงอายุมักทําหนาที่เปนศูนยกลางความสัมพันธของ

บุคคลตางๆในครัวเรือนหรือแมแตกรณีพิพาทกันในครัวเรือนผูสูงอายุจะไดรับการยอมรับใหมี

สถานภาพและบทบาทในการเปนผูไกลเกลี่ยและตัดสินกรณีพิพาทตางๆเหลาน้ัน (วาทินี บุญชะลักษี 

และคณะ, 2538) นอกจากน้ีผูสูงอายุยังทําหนาที่เปนเสมือนครู ผูใหความรูและอบรมสั่งสอนสมาชิก

ครอบครัวในดานตางๆไมวาจะเปนความรูทางวิชาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงามใหแกสมาชิกในครอบครัวและสังคม (สุรีย บุญญานุพงศ, 2534) เปนผูทําหนาที่ขัด

เกลาทางสังคมใหแกบุตรหลานในครอบครัวใหเปนคนดี รวมทั้งเปนแหลงรวมจิตใจของทุกคนใน

ครอบครัวอีกดวย จากบทบาทของผูสูงอายุดังกลาวแสดงวาสถานภาพของผูสูงอายุในอดีตเปน

สถานภาพที่ไดรับการยกยองและใหเกียรติเปนที่เคารพนับถืออยางสูงสุดในครอบครัว 

  1.3.2 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุ 

   ภัสสร สิมานนท และคณะ (2538) กลาววา การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ครอบครัวและสังคมที่ผานมา จากครอบครัวขยายสูครอบครัวเด่ียวตามภาวะเศรษฐกิจและการผลิต 

สงผลกระทบตอสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานภาพหลัก

ในครอบครัวกับการเปนหัวหนาครอบครัวที่หมายถึงผูหารายไดหลักของครอบครัว เชนครอบครัว

เกษตรกรในอดีต ตอเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุมีอายุเพ่ิมมากขึ้นสถานภาพการเปนหัวหนา

ครัวเรือนของผูสูงอายุจะลดบทบาทลง ซึ่งช้ีใหเห็นวาความสําคัญของผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง

ตามวัฏจักรของชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาททางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเลี้ยง

ดูครอบครัวเมื่อผูสูงอายุไมสามารถทําหนาที่ไดจึงทําใหบทบาททางสังคมของผูสูงอายุลดลงดวย

เชนกัน การที่เคยเปนที่ปรึกษาและเปนผูตัดสินใจเร่ืองตางๆในครอบครัวกลายเปนผูที่ตองรับรูรับฟง

เรื่องราวตางๆที่ผานการตัดสินใจของบุตรหลานมาแลว ในชวงชีวิตวัยน้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ครอบครัวและวัฒนธรรมบางประการมีสวนทําใหบทบาทการเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําการอบรม   

สั่งสอนการขัดเกลาทางสังคมและการถายทอดศิลปะวิทยาการตางๆของผูสูงอายุลดลงเชนกัน เพราะ

สิ่งเหลาน้ีแปรเปลี่ยนไปสูระบบโรงเรียนและสังคมภายนอกครอบครัวนอกจากน้ีการที่สังคมมีเครื่อง

อํานวยความสะดวกและมีอุปกรณสื่อสารและบันเทิงไดแก วิทยุ โทรศัพท สื่อออนไลน เพ่ิมมากข้ึนทํา

ใหบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กจะสนใจและใชเวลาสวนใหญในการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน และสื่อ

ออนไลนทําใหขาดการรวมกิจกรรมภายในครอบครัวซึ่งสงผลกระทบตอบทบาทของผูสูงอายุเชนกัน 

  1.3.3 บทบาทของผูสูงอายุในปจจุบัน 

   การพิจารณาถึงบทบาทของผูสูงอายุน้ันอาจพิจารณาไดจากสถานภาพและ

กิจกรรมที่ผูสูงอายุปฏิบัติอยู ดังที่กลาวแลววาโดยทั่วไปแตละครอบครัวมีความปรารถนาที่จะให

ผูสูงอายุไดพักผอนและหยุดจากภารกิจประจําที่มาเปนเวลานานแตผูสูงอายุสวนใหญยังมีความ

ประสงคที่จะชวยบุตรหลานในการทํากิจกรรมตางๆเทาที่สามารถจะทําได บางครอบครัวถึงแมจะมี
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ผูรับผิดชอบอยูแลวก็ตามแตผูสูงอายุยังพยายามคงบทบาทอยูเชนเดิมดวยความรูสึกอยากชวย     

แบงเบาภาระของบุตร (ปรีชา อุปโยคิน และคณะ, 2538) เชน เลี้ยงหลาน ประกอบอาหาร ซักผา

กวาดบานถูบาน และเฝาบานเมื่อสมาชิกในครอบครัวออกไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนนอยผูสูงอายุยังคงรับผิดชอบภาระงานตางๆเพ่ือพยายามคงบทบาทของ

ตนอยูเชนเดิมไว สวนผูสูงอายุที่อยูในชนบทจะมีบทบาทในครอบครัวทุกดาน นอกจากมีบทบาทใน

การรับภารกิจตางๆ ในบานแลวยังมีบทบาทในการหารายไดและประกอบอาชีพอีกดวย (ศศิพัฒน 

ยอดเพชร และคณะ, 2541) 

  1.3.4 การมองผูสูงอายุในอนาคต 

   เมื่อพิจารณาจากทัศนะของผูสูงอายุเอง  มาลินี วงศสิทธ์ิ (2541) กลาววา 

ผูสูงอายุสวนใหญมีความเห็นวาบทบาทที่เหมาะสมของตนในครอบครัวคือ การอบรมสั่งสอนทาง

สังคม (Socialization) ซึ่งเปนการอบรมสั่งสอนบุตรหลานใหมีความซื่อสัตยสุจริต ขยันศึกษาเลาเรียน

ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเพ่ือที่จะไดเปนคนดีในอนาคต สวนบทบาทรองเปนการชวยทํางานบาน

ทําอาหาร ทําความสะอาดบาน เฝาบาน รวมทั้งใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาตางๆภายใน

ครอบครัวอีกดวย ถึงแมวาบทบาทในการเปนที่ปรึกษาหรือใหคําปรึกษาแกบุตรหลานในครอบครัวได

ลดนอยลงมากแลวอยางไรก็ตามผูสูงอายุจํานวนไมนอยยังคงบทบาทสําคัญในการเปนที่ปรึกษาและ

เกื้อหนุนดานจิตใจแกบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะในชุมชนชนบท อาทิ การจัดงานศพ

และพิธีการทางศาสนาที่สําคัญ ตางๆ ซึ่งบทบาทน้ีผูสูงอายุยังคงดํารงบทบาทที่สําคัญและเปน

ประโยชนตอสังคม 

  จรัญญา วงษพรหม และคณะ (2558) มองวาการใหความสําคัญตอการทํางานของ

ผูสูงอายุยังมีความจําเปนอยูมากในสถานการณปจจุบันและในอนาคต ผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอก

ระบบสวนใหญยังตองการทํางานที่มีรายไดเพ่ือเลี้ยงตนเองและชวยเหลือครอบครัว โดยงานที่ทําจะ

เปนงานที่เหมาะกับสภาพรางกาย กําลังแรงงาน และเปนงานที่ทํามาอยูกอนเปนผูสูงอายุ หรืองาน

ที่มาจากประสบการณเดิม ซึ่งจะมีหลากหลาย เชน งานในภาคเกษตรกรรม งานนอกภาคเกษตรกรรม 

อาทิ งานหัตถกรรม ทอผา ทอเสื่อ จักสาน งานคาขาย ประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร เปนตน 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิต  
 

 2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  มีผูใหความหมายคุณภาพชีวิตที่หลากหลายทั้งคลายคลึงกันและแตกตางกันจึงเปน

การยากที่จะใหความหมายคุณภาพชีวิตเหมือนกันได ขึ้นอยูกับบริบทของพ้ืนที่และจุดมุงหมายของ

การนิยามซึ่ง สุวิณี วิวัฒนวานิช และคณะ (2551) มองวา คําวา “คุณภาพชีวิต” เปนคําที่ใช
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เปรียบเทียบซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สถานที่ และการรับรูของแตละบุคคล จึงไดมีผูอธิบาย

ความหมายของคุณภาพชีวิตไวแตกตางกันดังน้ี 

  ความหมายที่ประกอบดวยกาย จิตใจอารมณ และสังคม คุณภาพชีวิตในที่น้ีจะ

หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคลทั้งในดานรางกาย จิตใจ และดานอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตที่จะสามารถสงผลใหคนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการไดให

ความหมายของคุณภาพชีวิตวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมที่ตนอยูไดอยางดี ในขณะเดียวกันก็สามารถ

ดํารงชีวิตที่เปนประโยชนใหตนเอง สังคม และประเทศชาติดวย เชนเดียวกับสมเกียรติ ทรัพยสินโยธิน 

(2553) กลาววา คุณภาพชีวิตมักจะต้ังอยูบนรากฐานของความเช่ือหรือแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนิน

ชีวิตของแตละคน ซึ่งจะตองประกอบดวยกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยทั่วไปมนุษยทุกคนยอม

ตองการมีชีวิตที่ดีพรอมในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในสังคมเชนมีสุขภาพดีมีเสรีในดาน

ความคิดและการกระทํามีเปาหมายของชีวิต ในทํานองเดียวกัน ฮอรนควิส (Hormquist, 1982 อาง

ถึงใน ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง, 2540) มองวาคุณภาพชีวิตประกอบดวยมิติดานรางกายจิตใจอารมณและ

สังคม เปนระดับของความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และวัตถุสิ่งของ 

  ความหมายที่เนนวา คุณภาพชีวิตหมายถึง ความสุขและความพึงพอใจ เชน      

แคมปเบล (Campbell, 1973,อางถึงใน สมเกียรติ ทรัพยสินโยธิน, 2553) กลาววาคุณภาพชีวิต    

คือความสุขความพึงพอใจและความหวังของแตละบุคคลที่มีตอสถานการณที่เปนอยูในขณะน้ัน      

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดาลกี้และโรกี้ (Dalkey & Rourke, 1973, อางถึงใน สมเกียรติ    

ทรัพยสินโยธิน, 2553) ที่ใหความหมายคุณภาพชีวิตไววาเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอความเปนอยู

ที่ดีหรือความผาสุก ความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ ทั้งในเรื่องสุขภาพ กิจกรรมในชีวิตความเครียด 

เปาหมายของชีวิตคุณคาในตนเองความซึมเศราตลอดจนสังคมและครอบครัว อนุชาติ พวงสําลีและ

อรทัย อาจอํ่า (2539) ไดสรุปวา “คุณภาพชีวิต” เปนระดับของการมีชีวิตที่ดีความสุข ความพึงพอใจ

ในชีวิต เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยูการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคม องคกร

ยูเนสโก (UNESCO, 1993 อางใน สุภางค จันทวานิช และ วิศนี ศิลตระกูล, 2539: 59-61) ไดใหคํา

นิยามคําวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเปนอยูที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจ ในความ

ตองการสวนหน่ึงของมนุษย  ในบทความเดียวกันผูเขียนไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจาก

นักวิชาการอ่ืนๆ สรุปวา คุณภาพชีวิต เปนแนวคิดเกี่ยวของกับการวัดระดับความเปนอยูที่ดีของมนุษย

ในลักษณะมาตรฐานความเปนอยูของสังคม ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และเปนเรื่องเกี่ยวของกับ

สภาพความเปนอยู ระดับความเปนเลิศในรูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล 

  ในอีกความหมายคุณภาพชีวิตที่เนนความหมายเกี่ยวกับ การรับรู ประสิทธิภาพหรือ

ศักยภาพในตนเอง ในการทําหนาที่สําหรับการดํารงชีวิตหรือความสามารถในการควบคุมตนเองตอ
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สถานการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งความเจ็บปวยตางๆ เชน Orem (2001, อางถึงใน ศรีเมือง พลังฤทธ, 

2552) กลาวไววาคุณภาพชีวิตมีความหมายถึง การรับรูของบุคคลตอการมีชีวิตอยูตามประสบการณ

ของความพึงพอใจ ความรูสึกเปนสุขกายและจิตใจ เรกสเดลและมอรโร (Ragsdale & Morrow, 

1990 อางถึงใน สมจิต แดนสีแกว ,2543) ไดใหความหมายวาคุณภาพชีวิตหมายถึง การรับรูการมี

ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการกระทําอยางมีความหมายเพ่ือควบคุมหรือจัดการกับ

สถานการณที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยของตนทั้งดานจิต อารมณ ความคิด และการดูแลรักษา ซาน

(Zhan, 1992 อางถึงใน ศรีเมือง พลังฤทธ, 2552) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตไววาเปนระดับความ

พึงพอใจ  ซึ่งขึ้นกับประสบการณในชีวิตของแตละบุคคลเปนการรับรูถึงการไดรับการตอบสนองใน

ดานตางๆ ของบุคคลเพ่ือชวยใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  

  นอกจากคุณภาพชีวิตมีหลายมิติดังกลาวแลวยังมีผูใหความหมายที่มุงเนนดานใด

ดานหน่ึง เชน ลูอิส (Lewis, 1982 อางถึงใน ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี, 2540) จะใหความหมายของ

คุณภาพชีวิตดานจิตสังคมโดยมองวาคุณภาพชีวิตหมายถึงระดับของความรูสึกมีคุณคาในตนเองการมี

เปาหมายในชีวิตและมีความวิตกกังวลนอยที่สุดความหมายคุณภาพชีวิตโดยเนนดานสุขภาพ พาดิลลา

และแกร็น (Padilla & Grant, 1985 อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า, 2539) ไดให

ความหมายคุณภาพชีวิตไววา เปนการรับรูความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพทํานอง

เดียวกับ จอรจและเบเรสัน (George and Bereson อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า, 

2539) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตวาหมายถึง มิติของการมีชีวิตที่ดีประกอบดวยความสุข ความ

พอใจในชีวิต ความนับถือตนเองสุขภาพ สภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะเศรษฐกิจที่ดี 

ในขณะที่ ยังและลองแมน (Young & Longman,1983) ไดเนนความสําคัญทางดานรางกาย สังคม

และวัตถุสิ่งของเทาน้ัน สําหรับองคการอนามัยโลก (The WHOQOL Group,1995) ไดใหความหมาย

ของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูความพึงพอใจและการรับรูสถานะของบุคคลในการ

ดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของตนเองภายใตบริบทของ

วัฒนธรรมคานิยมมาตรฐานของสังคมและสิ่งอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน ระบบบริการสวัสดิการตางๆ 

ตลอดจนการเมืองและการปกครองของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู 

  กลาวโดยรวม คุณภาพชีวิตหมายถึง สภาพความเปนอยูที่ดีที่ไดรับการตอบสนอง

ความตองการทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ เปนความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต และมีความสุข 

อยางไรก็ตาม การที่จะกอใหเกิดความสุข ความพึงพอใจ ไดน้ันก็เน่ืองมาจากการมีสุขภาพรางกายดี มี

สุขภาพจิตใจดี การสนองตอบความตองการของแตละบุคคลน้ันเปนไปตามลําดับขั้น ความตองการ

ของบุคคล 5 ระดับคือ ความตองการทางดานกายภาพ ความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ความรูสึกรัก

และเปนเจาของ ความนับถือ สุนทรีภาพและศักยภาพแหงตน รวมทั้งระดับของความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเอง 
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 2.2 แนวคิดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  สําหรับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุน้ัน พนิษฐา พานิชาชีวกุล (2537) ไดใหความหมายของ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุไววา เปนความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดําเนินชีวิตและตองคํานึงถึงภาวะ

สุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ฮันเตอร (Hunter, 1992) ไดใหความหมาย

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุวาเปนการรับรูความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอความสมบูรณแข็งแรงของ

รางกายและจิตวิญญาณซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตจะเปน 

สิ่งสําคัญในการสงเสริมใหผูสูงอายุรับรูคุณคาแหงตนเองรูสึกยินดีและมีความผาสุกในชีวิต ลอตัน

(Lawton, 1978) กลาววาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขึ้นอยูกับภาวะสุขภาพดานจิตใจ ความสามารถใน

การกระทํากิจกรรม การไมเปนภาระแกผูอ่ืน รวมทั้งการรับรูความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ เชน ที่อยูอาศัยที่มีมาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและ

สวัสดิการในการดูแลดานตางๆ สิ่งแวดลอมทางสังคม เชน กิจกรรมทางสังคม และสันทนาการ

เครือขายทางครอบครัวและสังคม การมีปฏิสัมพันธกับองคกรในสังคมภาวะเศรษฐกิจและสังคม เชน

รายได ภาวะโภชนาการ การมีมาตรฐานในการดํารงชีวิต การมีเอกสิทธ์ิแหงตน การมีความผาสุกดาน

จิตใจอารมณความรูสึก ในทํานองเดียวกับ ฮิวส (Hughes, 1993) เห็นวาผูสูงอายุจะมองวาเปน

ความสุขพึงพอใจในชีวิตตนเองของบุคคลตลอดจนการตัดสินคุณภาพชีวิตดวยตนเองซึ่งสรุปไดวา

คุณภาพชีวิตหมายถึงการรับรูความพึงพอใจและการรับรูสถานะดานรางกายจิตใจ ความสัมพันธทาง

สังคมและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเฉพาะบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก การมีสุขภาพที่ดีไม

มีการเจ็บปวยที่เปนอุปสรรคในการทํางาน การไดรับการพักผอนคลายดานจิตใจ ความพึงพอใจใน

รายไดและการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือน ตลอดจนการรับรูและพึงพอใจในสภาพแวดลอมที่มี

ผลตอการดําเนินชีวิตการที่ทองถิ่นจะสามารถกําหนดประเด็นปญหาหรือสาระการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุและนําไปสูผลที่ยั่งยืนไดน้ัน ดังน้ันแพทยหญิงลัดดา ดําริการเลิศ (2556) จึงเสนอวา ควร

ตองมีการทบทวนในเรื่อง“คุณคา”โดยเฉพาะอยางย่ิงสํานึกในคุณคาของผูสูงอายุ ผูเกี่ยวของทุกภาค

สวนรวมทั้งผูสูงอายุเอง ตองมองวาผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ไมใชเปน“ภาระ” แตเปน 

“พันธะ” ทางสังคม การจัดกิจกรรมใดๆเพ่ือผูสูงอายุตองมีการปรับเปลี่ยน ไมใชเปนการจัดกิจกรรม

เพียงแคใหเสร็จเปนคร้ังๆ แตตองมีความตอเน่ือง มีการติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนใหเปน

กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการและสามารถแกปญหาของผูสูงอายุไดอยางแทจริง 
 

 2.3 องคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  มีผูกลาวถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตไวหลากหลายดวยกันเชน ฟลานาแกน

(Flanagan, 1978) กลาวถึงองคประกอบคุณภาพชีวิตไววา เปนองคประกอบในการดํารงชีวิตขั้น

พ้ืนฐาน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม ความคิดและจิตใจ ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง (2540) ไดกลาววา

องคประกอบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดลอม การพ่ึงพา
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ตนเองและการทํากิจกรรมซึ่งคลายกับแนวคิดของ เดนเฮม (Denhem, 1991) ที่เสนอวาองคประกอบ

คุณภาพชีวิตประกอบดวย 5 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม ความสัมพันธทางสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

รวมถึงบุคลิกภาพและประวัติในอดีต สวนองคการอนามัยโลก (World Health Organization, 

1994) ซึ่งไดพัฒนาเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตโดยไดดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพ

ชีวิตใหไดความหมายถึงความพึงพอใจในชีวิตและการรับรูสถานะตนเองดานตางๆในการดําเนินชีวิต

ของบุคคลโดยโครงสรางแบบวัดคุณภาพชีวิตน้ีจะสะทอนใหเห็นประเด็นสําคัญๆตอคุณภาพชีวิต 6 

ดาน ไดแก ดานรางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระไมตองพ่ึงพา ความสัมพันธทางสังคม 

สภาพแวดลอม และความเช่ือสวนบุคคล จึงนับวาเปนเครื่องมือที่มีความครอบคลุมดานเน้ือหามีความ

ละเอียดและความไวสูง(อางถึงใน กิตติกร มีทรัพย, 2537) ตอมาในป ค.ศ.1995 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขององคการอนามัยโลก (World Health Organization Quality of Life Group) (the 

WHOQOL Group, 1995) ไดจัดองคประกอบใหมโดยรวบรวมองคประกอบบางดานเขาดวยกันจึง

เหลือเพียง 4 ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และสภาพแวดลอมซึ่งสามารถวัด

ไดครอบคลุมองคประกอบในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุทั้ง 4 ดานดังตอไปน้ี 

  องคประกอบที่ 1 ดานรางกาย (Physical Domain) คือการรับรูสภาพดานรางกาย

ของบุคคลที่มีผลตอชีวิตประจําวันเปนองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การมีสุขภาพ

รางกายที่ดีทําใหบุคคลรับรูวาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุเปนบุคคลที่เกิดโรคไดงายกวาบุคคล

ในวัยอ่ืน เน่ืองจากสมรรถภาพในการทําหนาที่ของอวัยวะตางๆในรางกายเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพ่ิม

มากขึ้น ถาผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองมีสุขภาพดีหรือยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

ยอมรับความสามารถที่มีขอจํากัดของรางกายและปรับตัวใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพและการให

ผูสูงอายุประเมินภาวะสุขภาพของตนเองจะเปนสิ่งบงบอกถึงความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไดดี

ที่สุด (สุรกุล เจนอบรม, 2534) การประเมินจากการรับรูตนเองของผูสูงอายุวา มีรางกายแข็งแรง มี

การเคลื่อนไหวที่ดีสามารถทํางานและประกอบกิจวัตรประจําวันไดนอนหลับพักผอนไดตามปกติ มี

ความสุขสบายปราศจากการเจ็บปวยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือไมเพียงใด ดังน้ัน คุณภาพ

ชีวิตจึงเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพรางกายบุคคลเสมอ (Peplau,1994) ภาวะสุขภาพรางกายจะมีผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยจะมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณภาพชีวิต (Miller, 1992) 

  เขมิกา ยามะรัตน (2527) กลาววาผูสูงอายุที่มีสุขภาพรางกายดีและไมมีโรค

ประจําตัวหรือมีปญหาสุขภาพเล็กนอยจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพไมดีและมี

โรคประจําตัว เชนเดียวกับ กนกพร สุคําวัง (2540) ที่ระบุวาผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวจะมีคุณภาพ

ชีวิตตํ่ากวาผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง เปนการตอกยํ้าไดวาองคประกอบของคุณภาพ

ชีวิตที่สําคัญสวนหน่ึงคือเร่ืองของสุขภาพรางกาย น่ันก็คือการรับรูถึงความไมสุขสบายและไม

สะดวกสบายซึ่งความไมสุขสบายทางดานรางกายเปนองคประกอบหน่ึงของคุณภาพชีวิต 
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  สรุปไดวาปญหาดานรางกายทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยและจากการ 

ที่มีอาการเจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัวจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งในผูสูงอายุ 

แตละคนอาจจะประเมินปญหาเหลาน้ีและมีวิธีจัดการที่แตกตางกัน สิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งที่สามารถบง

บอกถึงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งสิ้น ดังน้ันองคประกอบดานรางกายจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุแตสิ่งที่สําคัญที่ละเลยไมไดคือ ถาผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองมีสุขภาพดีหรือยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงหรือขอจํากัดของรางกายและปรับตัวใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพก็จะเกิดความพึงพอใจ

ในชีวิตไดในที่สุด 

  องคประกอบที่ 2 ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือการรับรูสภาพจิตใจของ

ตนเอง เชน การรับรูทางบวกและทางลบที่บุคคลมีตอตนเองเปนองคประกอบสําคัญในการประเมิน

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สวนหน่ึงของจิตใจจะเกี่ยวของผูกพันกับรางกาย ในผูสูงอายุที่มีปญหาทางดาน

รางกายเมื่อรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพ่ิมขึ้นทําใหผูสูงอายุรูสึกถึงการสูญเสียการทํางานของ

ระบบตางๆ ในรางกายจะมีความวิตกกังวลหมกมุนครุนคิดอยูเสมอ สิ่งเหลาน้ีจะรบกวนจิตใจและ

อารมณทําใหเกิดความตึงเครียดและขาดความสุข (Cobb, 1976) และเมื่อมีอายุมากขึ้นจะสงผล

กระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจมากย่ิงขึ้น ชีวิตก็ย่ิงขาดความสุข นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง

จากการสูญเสียในลักษณะตางๆ เชน การสูญเสียบทบาทหนาที่การงาน การสูญเสียอํานาจบารมีความ

ภูมิใจในตนเอง การสูญเสียบทบาททางสังคมที่ทําใหผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมนอยลงขาดการ

ติดตอสมาคมเพ่ือนฝูงและการสูญเสียรายไดประจําก็สงผลใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาคุณคาในตัวเอง

ลดนอยลง (Hunter, 1992) 

  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความสามารถในการรับรูของ

แตละคน ถาผูสูงอายุสามารถรับรูดวยความรูสึกที่มั่นคงมีความเขาใจตนเองและมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอสภาพแวดลอมในทางที่ดีรวมทั้งสามารถแกปญหาและปรับสภาพจิตใจใหมีความสุขไดอยาง

เหมาะสมกับความเปนจริงในการดําเนินชีวิตก็จะมีความสุขได การประเมินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดาน

จิตใจน้ัน จะเปนการประเมินการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเองที่เปลี่ยนแปลงความรูสึกดานบวก

และดานลบการมีสมาธิหรือกําลังใจ รวมถึงความเช่ือตางๆ ในผูสูงอายุ ไดแก ความเช่ือในศาสนาซึ่ง

ความเช่ือทางดานศาสนาน้ีมีความสัมพันธดานบวกกับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของผูสูงอายุ

(Nelson, 1990; Larson, 1978) ดังน้ัน จิตใจจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

  องคประกอบที่ 3 ดานสังคม (Social Domain) คือ การรับรูความสัมพันธของ

ตนเองกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมเปนองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตเชนกัน เพราะมนุษยทุกคนไม

สามารถมีชีวิตอยูคนเดียวในโลกไดจะตองมีการอยูรวมกันเปนสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน การมี

ความสัมพันธกับคนในสังคมจะทําใหชีวิตมีความหมายย่ิงข้ึน ผูสูงอายุที่มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล

อ่ืนก็จะเปนผูสูงอายุที่มีความสุขและพอใจในชีวิตมากกวาผูสูงอายุที่ไมมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
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ถึงแมวาผูสูงอายุจะมีบทบาททางสังคมลดนอยลงแตผูสูงอายุสามารถแสวงหาแหลงสนับสนุนทาง

สังคมทั้งภายในและภายนอกครอบครัวได เชน การเขารวมชมรมหรือสมาคมตางๆที่จะเปดโอกาสให

ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นตางๆหรือการถายทอดความรูทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมี

คุณคาตอสังคมก็จะสงผลตอคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูสูงอายุ เจนเซน แพทเธอรสัน และบลาซโก

(Janzen, Paterson, & Blashko, 1989) กลาววาความสัมพันธที่มีคุณคาตอผูสูงอายุคือความสัมพันธ

ทางสังคมเชิงคุณภาพ (Qualitative Social Relationship) ซึ่งความสัมพันธน้ันจะต้ังอยูบนรากฐาน

ของความจริงใจ เชน ความรูสึกรักใครผูกพัน การไปมาหาสูการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การสื่อสาร

กันไดเขาใจและความรูสึกสนิทสนมดังน้ัน การประเมินความสัมพันธทางสังคมของผูสูงอายุจะประเมิน

จากความสัมพันธระดับบุคคล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ใกลชิดผูสูงอายุที่มีความสัมพันธ   

กับบุคคลอ่ืนไมวาจะรวมวัยหรือตางวัยไมวาจะในครอบครัวหรือนอกครอบครัว ในรูปแบบของความ 

สัมพันธดังกลาวแลวจะเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีมีความสุขและสามารถรับรูตอสิ่งเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ในชีวิตไดดีอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

  สรุปไดวาความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะมีต้ังแตความสัมพันธใน

ครอบครัว ไดแก ความสัมพันธระหวางคูสมรส ระหวางผูสูงอายุกับบุตรหลานตลอดจนความสัมพันธ

ในกลุมเพ่ือนฝูงหรือญาติๆจะเปนสิ่งที่ดีตอผูสูงอายุเพราะทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือนสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรือสรางสรรคกิจกรรมทางสังคมรวมกันทําใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันรูสึก

เปนสวนหน่ึงของสังคมสงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในการดําเนินชีวิตดังน้ันความสัมพันธทางสังคมจึงมี

ผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  องคประกอบที่ 4  ดานปญญา (Intellectual Domain)  ในขณะที่สังคมปจจุบัน 

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสวนหน่ึงของการพัฒนามนุษย จึงถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดวย ผูสูงอายุมีความตองการในการเรียนรูอยางตอเน่ือง หลายคนอาจคิดวาอายุ

มากแลวจะเรียนรูอะไร วรรณนิภา บุญระยอง (2550) กลาววา การรวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นสําหรับ

ผูสูงอายุ เปนผลดีหลายประการ ไดแก เกิดผลดีทางดานจิตใจ การมีกิจกรรมที่ตนสนใจ และไดรับ

ความรูซึ่งมีทั้งความรูที่ไดรับโดยตรงจากวิทยากร และความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูสูงอายุดวยกันเอง ในแงของประสบการณการเรียนรู  ถายทอดความรูโดยการบอกเลา แนะนําให

ปฏิบัติ การศึกษาจึงเปนการใหโอกาสแกชีวิต นอกจากน้ีการศึกษาสามารถชวยใหมีการรับรูถึงความ

เปนไปในโลกและชีวิตดานตางๆ จําเรียง กูรมะสุวรรณ (2536) กลาววา การไมไดรับการศึกษาทําให

บุคคลขาดโอกาสในการรับความรูพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะการศึกษาชวยทําใหบุคคล

สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและมีคุณภาพดังน้ัน การศึกษาจึงเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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  กลาวโดยสรุปวา คุณภาพชีวิตประกอบดวยมิติดานรางกาย จิตใจอารมณ ปญญา 

สังคม คุณภาพชีวิตคือความสุขที่เปนความรูสึกของบุคคลทีมีตอความเปนอยูที่ดีความพึงพอใจหรือไม

พึงพอใจทั้งในเร่ืองสุขภาพกิจกรรมในชีวิตความเครียด เปาหมายของชีวิตคุณคาในตนเอง ตลอดจน

สังคมและครอบครัว และความหวังของแตละบุคคลที่มีตอสถานการณที่เปนอยูในขณะน้ันการมี

เปาหมายในชีวิตและมีความวิตกกังวลนอยที่สุด 
 

 2.4 แนวคิดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ใชในการวิจัย 

  จากองคประกอบคุณภาพชีวิตขางตน พอสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตที่ใชใน

การวิจัยวา คุณภาพชีวิตเปนระดับที่บุคคลรูสึกมีความสุข ความพึงพอใจตอความเปนไปในการดําเนิน

ชีวิต ทั้งน้ีพ้ืนที่คุณภาพชีวิตของแตละบุคคลอาจไมเทากัน ขึ้นอยูกับระดับความพึงพอใจที่แตละบุคคล

รูสึกและสัมผัสได ไดแก กาย (Physical) ใจ (Psychological) สังคม (Social) ปญญา/การเรียนรู 

(Intellectual and learning) โดยทั่วไปแลวก็จะใหความสําคัญใน 4 มิติ ซึ่งหากมีครบก็อาจกลาวได

วาบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีน่ันเอง  

  ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน 4 มิติคือ ทางกาย การมี

รางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับสุขภาพ รูจักบริโภคอาหารอยางถูก

สุขลักษณะ มีเวลาพักผอนและออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี ทางจิต/อารมณ จิตใจที่เปนสุข      ผอน

คลาย/ไมเครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การ

อยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว/ในชุมชน เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและ

คนอ่ืนๆ และทางปญญา การมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญาใหกับคนรุนหลัง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

 3.1 ประสบการณกับการเรียนรูของมนุษย 

  การที่บุคคลคนหน่ึงเกิดขึ้นมา และดําเนินชีวิตมาอยางชาๆ นาทีตอนาที ช่ัวโมงตอ

ช่ัวโมง เปนวัน เปนเดือน ป และหลายๆ ป การสะสมสิ่งตางๆที่พบเจอมากมาย เปนการเรียนรูและ

การสนองตอบตอกระบวนการที่ไดเรียนรูตางๆเหลาน้ีคือประสบการณทั้งสิ้น และประสบการณ

ดังกลาว คือการเรียนรูที่สั่งสมไวในหนวยความจําของสมองมนุษย ซึ่งแตละคนจะมีความจําที่แตกตาง 

และเหมือนกันบาง ขึ้นอยูกับวาความจําเหลาน้ันเปนความจําที่คนแตละคนเลือกที่จะจําไว หรือมี

ความสามารถที่จะจํา หากสามารถนําความจําจากสมองของแตละคนออกมาเรียงเปนตัวหนังสือ คงได

ยาวเปนรอยกิโลเมตรแนๆ ย่ิงมีอายุมากข้ึน มีการดําเนินชีวิตยาวนานข้ึน ก็จะมีประสบการณมากขึ้น

ตามมา ประสบการณถือวาเปนการเรียนรูก็อาจเปนได เพราะหากนิยามการเรียนรูวาเปนการรับรูที่

ผานกระบวนการวิเคราะหแลว ประสบการณของคนๆหน่ึงก็จะผานการวิเคราะหของคนๆน้ันมาแลว 



 24 

กอนที่จะเก็บไวในหนวยความจําของสมอง  เชน คนที่ขับรถเปนหากไมไดขับมาเปนเวลานานก็ยัง

สามารถขับรถไดอีก หรือคนที่วายนํ้าเปนถึงแมวาไมไดวายนํ้านานแลวหากกลับมาวายอีกครั้งก็ยังวาย

ไดโดยไมตองหัดใหม เปนตน ในทางกลับกัน ปเตอร จาวีส (Peter Jarvis, 2010) มองวา 

ประสบการณเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรูของมนุษย ซึ่งหากมองผิวเผินอาจคิดวาเปนความเห็นที่

ขัดแยงกันอยูกับประเด็นขางตน แตจริงแลวไมวาอะไรจะเกิดข้ึนกอนหรือเกิดทีหลังก็ตาม (การเรียนรู

จะเกิดขึ้นกอนหรือประสบการณเกิดขึ้นกอน) สิ่งสําคัญอยูที่ประสบการณและการเรียนรูเปนสิ่งที่

เช่ือมโยงกันเสมอ ปเตอร จาวีส ยังกลาวอีกวาประสบการณจะสังเคราะหออกมาเปนปรัชญาไดโดย

เช่ือมโยงกับจิตสํานึก (Consciousness) ชีวประวัติ (Biography) และความเช่ียวชาญ (Expertise) 

ซึ่งเหลาน้ีก็คือสิ่งที่ผานมาของการดําเนินชีวิตทั้งสิ้น หากคนเราสามารถสังเคราะหสิ่งที่ผานมาของชีวิต

ออกมาเปนรากหรือแกนของชีวิตไดก็สรุปแนวคิดใหเปนปรัชญาได 
 

 3.2 แนวความคิดเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ในป ค.ศ.1972 ที่กรุงไนโรบีการศึกษาตลอดชีวิตเปนแนวความคิดที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง แทจริงแลวแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมีมานานแลวในคัมภีรกุรอานมีคําสอน

วาบุคคลพึงเรียนรูต้ังแตอยูในเปลถึงหลุมฝงศพ (From Cradle to Grave) หรือจากครรภมารดาถึง

เชิงตะกอน (From Womb to Tomb) จนกระทั่งในป ค.ศ.1986 ไดพัฒนาแนวคิดการศึกษาตลอด

ชีวิต อันมีสาระสําคัญดังน้ี 

  3.2.1 มนุษยแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพราะมนุษยเราเรียนรู

จากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมทุกขณะ เชน จากการทํามาหากิน การเลน การพักผอน การเขา

รวมพิธีกรรม และการสมาคม เปนตน 

  3.2.2 การศึกษาที่แทจริงไมไดจํากัดแตเพียงในโรงเรียนแตครอบคลุมถึงการศึกษา

นอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดไดตามโอกาส จึงไมมีวันสิ้นสุด 

  3.2.3 การศึกษาตลอดชีวิตเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดรับการศึกษาเพราะสามารถ

เลือกเรียนตามรูปแบบที่ตนตองการ ยืดหยุนไดตามโอกาส ทุกคน สามารถเรียนรูไดจากทุกแหงตาม

โอกาสจะอํานวย ฉะน้ันมนุษยจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตใหสมบูรณย่ิงข้ึนโดยการศึกษาอยางไมมีจุด

จบไปตลอดชีวิต 

  รักกิจ ศรีสุรินทร (2547) กลาววา แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตในฐานะที่เปน

ยุทธศาสตรการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อประมาณกวา 30 ปมาแลว ภายใตความพยายามของ OECD 

UNESCO และสภายุโรป (Council of Europe) เปนการสนองตอบตอความบกพรองที่เกิดข้ึนในอดีต 

ในขณะที่บุคคลเรียนรูตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู โอกาสทางการศึกษามีขีดจํากัดในชวงเริ่มแรกของชีวิต 

ที่ครอบงําโครงการศึกษาที่เปนทางการ (Formal Education) จึงมีความจําเปนที่จะใหโอกาสที่สอง

แกคนที่ไมไดรับโอกาสทางการศึกษาในชวงวัยเด็กและวัยรุน 
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  สุมาลี สังขศรี (2543) กลาววา การศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาในภาพรวม

ทั้งหมดที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตาย เพ่ือมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมี

ความรูทักษะและประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพและการปรับตัว   

เขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต ดังน้ัน การเรียนรู

ตลอดชีวิตไมเพียงหมายถึงการศึกษาผูใหญ (Adult Education) เทาน้ัน แตยังครอบคลุมการเรียนรู

ทุกรูปแบบตลอดชวงชีวิตอีกดวย คุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตคือ การจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิตตองมีมุมมองแบบองครวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการ

เรียนรูทุกดาน  

  สุวัฒน วัฒนวงศ (2547) ไดใหแนวคิดไววา การเรียนรูในสถานการณหน่ึงๆ อาจ

เกิดขึ้นไดมากกวาหรือดีกวาในอีกสถานการณหน่ึง ในเร่ืองน้ีเกี่ยวของกับหลักการและทฤษฎีการ

เรียนรูอันเปนแนวทางที่ควรจะไดคํานึงถึง ซึ่งองคประกอบหรือหลักการ 10 ประการที่จะมีสวน

สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของผูใหญปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูใหญจะคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  

  1. ควรพิจารณาและใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการเรียน (Motivation to 

learn) น่ันคือ บุคคลจะเรียนรูไดดีถาหากมีความสนใจในการเรียนสิ่งน้ันๆ 

  2. สภาพแวดลอมในการเรียนรู (Learning Environment) ตองมีความสะดวก 

สบาย เหมาะสม ตลอดจนไดรับความไววางใจแลการใหเกียรติผูเรียน (Trust and Respect)  

  3. ควรคํานึงถึงความตองการในการเรียนของแตละบุคคล และรูปแบบของการ

เรียนรู (Learning Style) ที่มีความหลากหลาย 

  4. ตองคํานึงถึงความรูเดิมและประสบการณ (Experience) อันมีคุณคา 

  5. ควรไดพิจารณาถึงการดูแลและใหความสําคัญกับเน้ือหาและกิจกรรม 

(Learning Content and Activities) ในการเรียนรู 

  6. ใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาที่สอดคลองกับความจริง (Realistic Problem) 

และนําการเรียนรูไปใชในการแกปญหา 

  7. ตองใหการเอาใจใสกับการมีสวนรวมทั้งทางดานสติปญญาและทางดานรางกาย

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  8. ควรใหมีเวลาอยางพอเพียงในการเรียนรู โดยเฉพาะ การเรียนรูขอมูลใหมๆ  

การฝกทักษะใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

  9. ใหโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการนําความรูไปประยุกตได 

  10) ใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรู จนกระทั่งเขาได

มองเห็นถึงความกาวหนาวาสามารถบรรลุเปาหมายได 
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  สิ่งที่สําคัญตอการเรียนรูอีกสิ่งหน่ึง คือ แรงจูงใจตอการเรียนรู แรงจูงใจคือพลัง

ผลักดันใหคนมีพฤติกรรมและยังกําหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมน้ันดวย คนที่มีแรงจูงใจ

สูงจะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจตํ่าจะไมแสดง

พฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิกการกระทํากอนบรรลุเปาหมาย  แรงจูงใจหมายถึง "บางสิ่งบางอยางที่อยู

ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มี

เปาหมาย" กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทําน่ันเอง (Walters.1978) ในอีก

ความหมายหน่ึงแรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยูภายในตัวที่เปนพลังทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหว ไป

ในทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลวซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะแวดลอม" (Loundon 

and Bitta, 1988) 

  จากความหมายน้ีจะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 

ประการ คือ (1) เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และ (2) เปนแรงบังคับ

ใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทางซึ่ง Schiffman and Kanuk (1991) ไดอธิบาย

เพ่ิมเติมวา เปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือด้ินรนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวาพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียงการ

ตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา แตตองเปนพฤติกรรมที่มีความเขมขน มีทิศทางจริงจัง มีเปาหมาย

ชัดเจนวาตองการไปสูจุดใด และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเปนผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลักดัน หรือแรง

กระตุนที่เรียกวา แรงจูงใจ ดวย 

  โดยสรุปแลวการจัดการเรียนรู ผูดําเนินการตองเขาใจธรรมชาติของผูเรียนรู เชน 

ผูสูงอายุที่เปนผูใหญที่ผานประสบการณมามากมาย ความตองการการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะ

ผูสูงอายุไมจําเปนตองมีการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานอีกแลว แตตองการเรียนรูที่จะตอยอดความรู ทั้งในแง

ของการตอยอดความรูเพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมกับการถายโอนความรูของตนเองเพ่ือเกิด

ประโยชนตอสังคมภายใตความเช่ือที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประโยชนตอสังคม และสมควรสงเสริม

ใหคงคุณคาไวใหไดนานที่สุด 
 

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 

  “การมีสวนรวม” ในที่น้ีใชอธิบายความพรอม ความตองการเขารวมกิจกรรม และ

แนวทางการสรางกระบวนการเขารวมกิจกรรมชุมชนของผูสูงอายุและกลุมอ่ืนในชุมชน ทฤษฎีที่

เก่ียวกับการมีสวนรวมมีผูใหความคิดที่หลากหลายและมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจและ

ประสบการณของแตละคน ซึ่ง อคิน รพีพัฒน ไดอธิบายไว 5 ทฤษฎี (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 

2545) ไดสรุปไวดังน้ี 

  3.3.1 ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuasion) การเกลี้ยกลอม หมายถึง

การใชคําพูดหรือการเขียนเพ่ือมุงใหเกิดความเช่ือถือและการกระทํา ถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอม
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จะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะ ในเรื่องความตองการของคน

ตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาลําดับข้ันความตองการ (Hierarchy of Needs) คือความ

ตองการของคนจะเปนไปตามลําดับจากนอยไปมาก 

  3.3.2 ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) คนเรามีความ

ตองการทางกายและใจ ถาคนมีขวัญดีผลของการทํางานจะสูงตามไปดวย แตถาขวัญไมดีผลงานก็ตํ่า 

ทั้งน้ีเน่ืองจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมดางๆ  

  3.3.3 ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) ปจจัยประการหน่ึงที่นําสูการ

มีสวนรวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้น หมายถึง ความรูสึกเปนตัวของตัวเองที่จะอุทิศ

หรือเนนคานิยมเร่ืองผลประโยชนสวนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเองพอใจเกียรติภูมิ 

จงรักภักดี ผูกพันตอทองถิ่น  

  3.3.4 ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชน

ทํางานดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ทั้งน้ีเพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญ

ของการรวมกลุมคนจูงใจไปยังเปาประสงคผลของการให ทฤษฎีการสรางผูนําจึงทําใหเกิดการระดม

ความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและรวม

รับผิดชอบ ดังน้ัน การสรางผูนําที่ดียอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยดีน่ันเอง 

  3.3.5 ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหน่ึงที่งาย เพราะธรรมชาติของคนถาทํางานตาม

ความสมัครใจอยางต้ังใจไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก  

  การมีสวนรวมของชุมชน ย่ิงชุมชนมีสวนรวมกวางขวางมากข้ึนเทาใด ผูวางแผนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของก็ย่ิงเสนอทางเลือกของสังคมมากข้ึนเทาน้ัน และทางเลือกดังกลาวสอดคลองกับ

ความปรารถนาของชุมชน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนน้ีชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โอคเลย: Oakley, 1989) ในทํานองเดียวกับ Erwin (อางถึงใน 

ยุพาพร รูปงาม, 2545) กลาววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการ

ดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจแกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขัน

ของบุคคลแกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานของ

องคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ 

  การมีสวนรวมการพัฒนาในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนาโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ เชน การรวมกันคนหา

ปญหา การวางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการ การ

ติดตามประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกลาว

จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543)  
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ในทํานองเดียวกับ นเรศ สงเคราะหสุข, (2541, อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ,2543) ไดให

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะที่เปนกระบวนการพัฒนาต้ังแตตนจนสิ้นสุด

โครงการ ไดแก การวิจัย การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และการ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น 

  ในอีกมุมมองของ นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวม

วา เปนการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุมซึ่งผลของการ

เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใหการกระทําบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน และทําใหเกิดการมีสวนรวม

รับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย นอกจากน้ี นิรันดร จงวุฒิเวศย (2550) ยังกลาวเพ่ิมเติมวา จุดมุง 

หมายของการพัฒนาคือ ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจหลักของการพัฒนา แต

กระบวนการที่จะนําไปสูการพ่ึงตนเอง ตองมีสวนรวมในกิจการตางๆของชุมชน เพราะการเขามามี

สวนรวมจะทําใหเกิดการเรียนรูรวม การสรางประสบการณรวม จากการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกันของคนในชุมชน  

  โกวิทย พวงงาม (2545) ไดกลาววาการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนในการ

พัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละ

ทองถิ่น 2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนดําเนินงานชวยใหรูจัก

วิธีการคิดการตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการนําเอาขอมูลขาวสารตางๆ มาใชในการวางแผน 3) การ

มีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงานรวมถึงการลงแรงงานที่สามารถใชเขารวมไดการรวมลงทุน

และปฏิบัติงานจะทําใหชาวบานสามารถคิดตนทุนดําเนินงานไดดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนิน

กิจกรรมอยางใกลชิดและ 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน  

  ตามนิยามขางตนจะเห็นไดวาการมีสวนรวมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของ

สังคมไมวาจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรมยอมเปนสิ่งที่แสดงออก

ใหเห็นถึงพัฒนาการการเรียนรูและภูมิปญญาในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตนเองในการ

จัดการ ควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ

และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักด์ิศรี นอกจากน้ีการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด

ความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชทรัพยากรควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพ่ือ

ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา   

ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนโดยภาครัฐจะตองคืนอํานาจในการ

กําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมไดมีโอกาสในการ

แสดงความตองการแสวงหาทางเลือก หรือเสนอขอเรียกรองเพ่ือปกปองผลประโยชนรวมของกลุม 

และเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนคือ เปนผูกําหนดความจําเปนพ้ืนฐานของ
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ชุมชนและเปนผูระดมทรัพยากรตางๆ เพ่ือสนองตอบความจําเปนพ้ืนฐานและบรรลุวัตถุประสงคบาง

ประการทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง 
 

 3.4 แนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม  

  กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มุงใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เนนคนเปน

สําคัญ เปนการเปดหรือสรางโอกาสอยางเต็มที่กับการเขามามีสวนรวมของกระบวนการเรียนรู ในการ

ตัดสินใจวาอะไรคือปญหา และสาเหตุที่สําคัญของผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชนของเขาเอง ตัดสินใจ

วาจะกําหนดแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาของตนเองอยางไร รวมไปถึงการกําหนด

เปาหมายที่ตองการบรรลุไดดวยชุมชนเอง  รวมทั้งติดตามและตรวจสอบผลสําเร็จที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหาหรือการขยายผลบทเรียนและการเรียนรู      

สูสังคม   

  การเรียนรูอยางมีสวนรวมในแงของการศึกษาแลวพบวา เร่ิมแนวคิดจากการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนที่ครูเปนผูนําเสนอ มาเปนการเรียนรูอยางรวมมือ หรือ

การเรียนรูอยางมีสวนรวมเพ่ือใหผูเรียนมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม เพ่ือ

บรรลุเปาหมายผูเรียนทุกคนจึงชวยเหลือซึ่งกันและกันใหเกิดการเรียนรูและแกปญหา ครูไมใชเปน

แหลงความรูที่คอยปอนแกนักเรียน แตจะมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและช้ีแนะ

แหลงขอมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรูดังเชน 

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละ

กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง 

ในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากร

การเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิก     

ในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการ

เรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมดังน้ันจุดเนนของการเรียนรูแบบมีสวนรวม คือการใหนักเรียนมี

สวนรวมทางดานจิตใจ การไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะชีวิตตางๆ 

การแสวงหาความรู การคิด การจัดการความรู การแสดงออก การสรางความรูใหม และการทํางาน

(ปริวัตร เขื่อนแกว, 2550) 

  กลาวโดยสรุปการเรียนรูแบบมีสวนรวม จะทําใหผูเรียนไดคนพบตนเอง เขาใจความ

ตองการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับ

การฝกฝนทักษะการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ ไดฝกทักษะการเรียนรู ทักษะการบริหาร การ

จัดการ การเปนผูนํา ผูตาม ฝกทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิดทักษะการจัดการกับความรู

ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทํางานอ่ืน สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหผูเรียน
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ไดรับการพัฒนาไปสูการเปนคนเกง ดี และมีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอน ผูปกครองและสังคม

ปรารถนาอยางย่ิง 

  การเกิดรูปแบบการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน ระหวางครูการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรูรวมกัน ดวยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจากการปฏิบัติงานและการทํากิจกรรมพรอมกันในรูปแบบ P-A–T (Participation 

Action Transaction) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 

ดวยการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน 3 ขั้นตอน  ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน

เพ่ือการเรียนรูการมีสวนรวมในการเรียนรู และการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการติดตาม

ประเมินผล (สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

2552) 

  ขณะเดียวกัน หากปรับเปลี่ยนหองเรียนมาเปนชุมชน หลายคนโดยเฉพาะนักพัฒนา

ชุมชนในปจจุบัน ปรับแนวคิดและมีความเช่ือวา การพัฒนาชุมชนจําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรู

อยางมีสวนรวมในชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริง และสามารถสรางกระบวนการ

เรียนรูที่ย่ังยืน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได โดยใหชุมชนเปนผูคิดและมีสวนรวมในการทํางาน

ต้ังแตเร่ิมกําหนดนโยบาย ติดตามประเมินผล เพ่ือการแกไขปญหา พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังน้ันแนวคิดของกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมจึงมีหลาย

แนวคิด อาทิ ครรชิต พุทธโกษา (2554) กลาววา การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถของสมาชิกชุมชน จะสามารถลดชองวางทางความรู และใหเกิด

วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชุมชน โดยใหความสําคัญกับการใชชุมชนเปนฐาน

ของการเรียนรู เปดโอกาสใหเขาถึงความรูในทางตรงไดโดยงาย ฝกใหคิดเปน ทําเปน รวมทั้ง สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนระบบตลอดทั้งกระบวนการ ต้ังแตการวิเคราะหปญหา การแนะนํา 

การทดสอบ การสาธิต การตัดสินใจ และการประเมินผลโดยเฉพาะการปฏิบัติรวมกันในทุกขั้นตอน 

เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ไดอางถึงแนวคิดของ อีลิจิโอ บี.บาซากา    

ที่สรุปวาการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 และอนาคตตองเปนการศึกษา 

ตลอดชีวิต ซึ่งก็มีความหมายคลุมไปถึงการเรียนรูวิธีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง และการ

เปดโอกาสใหมีการเรียนรูเวลาใดก็ไดตลอดชีวิต โดยครอบคลุม การเรียนรูเพ่ือรู การเรียนรูเพ่ือทํา 

การเรียนรูเพ่ือเปน และการเรียนรูเพ่ืออยูรวมกัน นอกจากน้ี พรพิไล เลิศวิชา (2532, อางถึงใน     

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2543) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวาเปนสวนสําคัญที่ทําใหมนุษย 

ไดเพ่ิมพูนศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถพ่ึงตนเอง
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ได กระบวนการเรียนรูมีรากฐานอยูที่วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น จึงไมสามารถแยกการเรียนรู    

ออกจากวิถีชีวิตได 

  การเรียนรูจะมีประสิทธิผลทางการพัฒนาย่ิงขึ้นหากเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติการจริง ผูมีสวนรวมทุกฝายจะตองมีการเรียนรูรวมกันโดยไมแยกการเรียนรูออกจากชีวิต

จริง ทั้งน้ี สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2541) กลาวถึงหนทางที่จะนําไปสูมิติแหงการเรียนรูตลอด

ชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู ไดโดยการใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองและลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมที่ยืดหยุนและหลากหลายเอง ประเด็นที่สุมณฑา เสนอแนวทางที่สามารถประยุกตใช

กับการเรียนรูอยางมีสวนรวมของชุมชน ไดแก ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดฝกฝนทักษะ

การแสวงหาความรู ทักษะการคิด การจัดการความรู ซึ่งเปนการชวยพัฒนาศักยภาพได  

  การสรางกระบวนการทางสังคมเปนการประสานความรวมมือและขยายผลจากการ

ปฏิบัติไปสูการเรียนรูของสังคม คือการเขามามีสวนรวมของฝายตางๆ ในการเรียนรูที่นําไปสูการ

แบงปนความรูและวิธีการจัดการที่เหมาะสมซึ่งมีผลใหกิจกรรมน้ันๆ ประสบผลสําเร็จ (พระมหาสุทิตย 

อาภากร, 2548) 

  คีรีบูน จงวุฒิเวศย (2553) มองวาความจําเปนในการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม

ในการทํางานกับผูสูงอายุควรมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) รูเขา รูเรา เปนการศึกษา ทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุในชุมชน 2) เขามามีสวนรวม ของผูเกี่ยวของโดยการประชุม และพูดคุย 3) สรางสรรค

กิจกรรม ที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 4) ทําแบบบูรณาการ โดยการทํางานเปนทีมรวมกัน และ 5) 

ประสานอยางตอเน่ือง มีการสรุปบทเรียน ประเมินและพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งรูปแบบและ

วิธีดําเนินการดังกลาวเปนการทํางานในลักษณะพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวาง

นักวิจัย นักพัฒนาสังคม และบุคลากรผูรับผิดชอบดานผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  วิรัตน คําศรีจันทร (2554) มองในมิติของการวิจัยวา สวนหน่ึงของงานวิจัยแบบ 

PAR คือการเรียนรูอยางมีสวนรวมเปนการสรางคนสรางศักยภาพและความสํานึกรวมตอชุมชน 

รวมทั้งการไดสรางองคความรู บทเรียนและภูมิปญญาปฏิบัติสั่งสมเปนชุมชนแหงการเรียนรู และ

บูรณาการอยูในวิถีปฏิบัติและวิถีชุมชน 
 

 3.5 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนที่นํามาใชในงานวิจัย 

  งานวิจัยน้ีใชการปฏิบัติการอยางแบบมีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันแบบเทา

เทียมระหวาง ชาวบาน นักวิจัยและผูแทนหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ กลุมปฏิบัติการหลักมีการ

ทํางานและมีปฏิสัมพันธในทุกกระบวนการวิจัย ต้ังแตข้ันตอนการศึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ 

รวมติดตามประเมินผล และรวมนําเสนอผลตอเวทีชาวบาน นอกจากน้ีภาคีทั้ง 3 สวนจะตองสราง

กระบวนการมีสวนรวมกันในรูปแบบตามแนวคิดการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการทํางานกับ

ผูสูงอายุ 5 ขั้นตอนตามแนวคิดของคีรีบูน จงวุฒิเวศย คือ 1) รูเขา รูเรา 2) เขามามีสวนรวม 3) 
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สรางสรรคกิจกรรม 4) ทําแบบบูรณาการ และ 5) ประสานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูทั้ง

ทางตรงและทางออมที่สัมพันธกับวิถีความเปนจริงในชุมชน และเกิดความรวมมือดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนที่ย่ังยืนตอไป 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ในสวนของการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเนนในเรื่องผูสูงอายุ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือทบทวน

และพัฒนาความรู ความเขาใจในประเด็นดังกลาว เพ่ือใหเห็นแงมุมของประเด็นที่เกี่ยวของกับการ

วิจัยครั้งน้ี 
 

 4.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ  

  4.1.1 ผูสูงอายุกับการเปลี่ยนแปลง 

   การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุหากมองในประเด็น

ทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนที่ไดรับความสนใจมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลกเพราะมีผลกระทบ

อยางกวางขวางทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค ไดแก ผลตอผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออมและการลงทุนงบประมาณของรัฐบาล การจางงานและ

ผลิตภาพของแรงงาน สวัสดิการสังคม ดานสุขภาพการดําเนินชีวิต และความสุข การเตรียมพรอม 

เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองเริ่มต้ังแตบัดน้ีเพราะมาตรการเกือบทุกอยางลวนตองใชเวลา    

ในการดําเนินการนานกวาจะประสบผล หลายประเทศที่มีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนเดียวกับ

ไทย ซึ่งตางพยายามกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ สําหรับผูสูงอายุ ทั้งดานสวัสดิการ การสังคม

สงเคราะห การสาธารณสุข การบริการสาธารณะ และการศึกษา  

  งานวิจัยที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการเขาสูวัยสูงอายุ จากการศึกษาของ     

พีรนุช จันทรคุปต์ิ (2540) พบวา ความสูงอายุเกี่ยวเน่ืองจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระยะสุดทาย

ของชีวิตมนุษย ความสูงอายุเกี่ยวของกับความเสื่อมถอยทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม และลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงกลาวไดวาเปนพัฒนาการในทางที่เสื่อมลง สงผลใหความสามารถในการทํางานของ

ผูสูงอายุลดลง ตองสูญเสียตําแหนงหนาที่ การงาน อํานาจ และรายไดที่เคยไดรับ และความเสื่อม

ดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม  

  การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองซึ่งสามารถ

เห็นไดอยางชัดเจนและสรุปสาระสําคัญได 3 ดาน คือการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ การ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  

  จากการศึกษาของ เชียรศรี วิวิธสิริ (2527) พบวา การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย

สังเกตไดจากลักษณะภายนอกที่มองเห็นและสัมผัสได เชน ผิวหนัง สีผม สายตา การไดยิน และการ
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ลิ้มรส ลักษณะภายใน เชน ระบบขับถาย ระบบกระดูก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมทั้งความเจ็บไข

ไดปวย ยอมสงผลกระทบถึงจิตใจ เชน ความจําเริ่มเสื่อมทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ

อารมณหงุดหงิด ขี้หลงขี้ลืม จูจี้ ใจนอย บางครั้งซึมเศราตองการใหมีคนเอาใจใสเหมือนวัยเด็กกลัวถูก

ทอดทิ้งและเกิดความกลัวตางๆ ดังน้ันสิ่งที่ยึดเหน่ียวและทําใหจิตใจอารมณดีมีความสุขสงบพนจาก

ความวิตกกังวลก็คือ หลักธรรมะคําสอนทางศาสนา 

  ในสวนของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนตัวบงบอก

ถึงสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุและความพึงพอใจในชีวิต ไดแก การมีรายได การมีงานทํา และ

อ่ืนๆ จากผลการวิจัยของบุญยืน สุภาพ (2522) พบวาปญหาที่สําคัญที่สุดของผูสูงอายุในประเทศไทย

และทําใหตองเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหก็คือ ปญหาทางเศรษฐกิจ และนิศา ชูโต 

(2525) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของคนชราไทยพบวา ปญหาที่สําคัญที่สุดของผูสูงอายุ 

ไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจเชนกัน 

  ในขณะที่ สุธีรา นุยจันทร (2530) เนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม พบวา 

ผูสูงอายุจะรูสึกสูญเสียสถานภาพและบทบาททางดานสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงทางหนาที่การงาน

การสูญเสียบทบาทในการเปนผูนําในครอบครัวจากบทบาทที่เปนผูหาเลี้ยงครอบครัวกลายเปนผูพ่ึงพา

อาศัยเปนผูรับมากกวาผูให รูสึกสูญเสียอํานาจกลัวเปนภาระของลูกหลาน จึงมีผลกระทบตอผูสูงอายุ

และในปจจุบันคานิยมในเรื่องการเคารพผูสูงอายุก็ลดนอยลงเพราะรับคานิยมและวัฒนธรรมทาง

ตะวันตกเขามาผูสูงอายุจึงมักถูกมองวาเปนคนไมทันตอเหตุการณประสบการณที่มีอยูก็ลาสมัย       

ไมสามารถที่จะแนะนําสั่งสอนใครได 

  ในแงการเรียนรูของผูใหญ ปเตอร จาวีส (2010) กลาววา การเปลี่ยนแปลงดาน

ความรู การเรียนรู และสติปญญา (Cognitive)  ผูสูงอายุจะมีความรูที่สะสมมาจากประสบการณที่

ผานมาหลายชวงเวลา หากไมมีโอกาสที่จะดึงความรูมาใชบอยๆ หรือฝกสมองใหคิดและจดจํา ก็จะทํา

ใหสมองไมเกิดการใชงาน สติปญญาก็ไมเกิด หรือบางคนคิดวาตนเองมีความรูประสบการณอยู

มากมายแลวไมจําเปนตองรับรูอะไรอีก เชนน้ีก็จะไมเกิดการเรียนรู  การเรียนรูในผูสูงอายุจะเกิดขึ้น  

ก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจใหอยากเรียนรู เพราะไมจําเปนตองเรียนรูเพ่ือสรางอนาคตอีกแลว แตการสราง

การเรียนรู/การศึกษาในผูสูงอายุจะถือไดวาเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุใชชีวิตอยางมีคุณคาทั้งน้ีปเตอร 

จาวีส ก็สรุปวา ความชราภาพน้ันมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการคือ ความ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือรางกาย (Physiological) ความเปลี่ยนแปลงดานอารมณ (Emotional) 

การเปลี่ยนแปลงดานความรู  การเรียนรู และสติปญญา (Cognitive) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ซึ่ง

สิ่งเหลาน้ีมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล  ดังน้ันการรับรูกระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ีจึงเปน

สิ่งจําเปนตอการสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุขของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต  
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ที่ดีและไมเปนภาระตอสังคมครอบครัว บทบาทในการดูแลผูสูงอายุมากกวาสถาบันอ่ืนและผูดูแลที่

สําคัญที่สุดคือ บุตรในครอบครัวน่ันเอง 

  ผลการศึกษาหลายเร่ืองระบุปญหาในการดูแลผูสูงอายุของครอบครัวหลายประการ

ที่สําคัญเรียงตามลําดับดังน้ี 

  สุมาลย โธมัส (2534) พบวา ย่ิงผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพมากเพียงใดก็จะเกิดภาระ

และความยากลําบากในการดูแลโดยครอบครัวและผูดูแลมากเทาน้ัน ผูสูงอายุที่มีปญหาการเดินและ

การเคลื่อนไหวจะมีปญหามากกวาผูสูงอายุที่สามารถเดินและเคลื่อนไหวเองได โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

พ่ึงพาในกิจวัตรประจําวัน ซึ่งพบมากในผูสูงอายุหญิง นอกจากน้ันผูสูงอายุที่ปวยทางจิตเวช ผูปวยโรค

สมองเสื่อมและผูปวยเรื้อรังจะมีปญหาในการดูแลมากกวากลุมอ่ืนๆ 

  บรรลุ ศิริพานิช (2531) พบวาปญหาดานการเงินของครอบครัว ครอบครัวที่มีรายได

นอยหรือขาดรายไดจะมีปญหาในการดูแลผูสูงอายุมากโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีปญหาดานสุขภาพซึ่งมี

ความตองการการดูแลเปนพิเศษ เชน ตองการยาเพ่ือรักษาโรค ตองการอาหารเฉพาะสําหรับผูปวย

ตองการอุปกรณในการดูแลบางอยางเปนพิเศษ รวมทั้งความจําเปนในการปรับเปลี่ยนสภาพบานและ

สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม แตเมื่อครอบครัวประสบปญหาดานรายไดจึงทําใหเกิดอุปสรรคในการดูแลให

มีคุณภาพและเหมาะสม ประการสําคัญปญหาเหลาน้ีจะเกี่ยวพันกันเปนลูกโซและกระทบตอหรือ

นําไปสูปญหาอ่ืน อาทิ ผูสูงอายุที่เจ็บปวยและตองไปพบแพทยแตภาวะความยากจนในครอบครัวทํา

ใหไมสามารถไปพบแพทยทําใหภาวะสุขภาพเลวลงผูสูงอายุจึงไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือเกื้อกูล

สมาชิกในครัวเรือนไดเชนเดิมจึงเกิดภาระตอสมาชิกคนอ่ืนๆรวมทั้งมีผลกระทบตอการหารายไดทั้ง

ของสมาชิกคนอ่ืนๆ และของผูสูงอายุเองจึงเปนผลใหครอบครัวน้ันยากจนย่ิงข้ึนหรือเกิดความเครียด

ในครอบครัวและนําไปสูความแตกราวหรือเกิดความลมเหลวในการดูแลผูสูงอายุ หรือเกิดแมกระทั่ง

การทํารายเอาเปรียบและการละเลยทอดทิ้งผูสูงอายุ 

  จักรินทร โกมลศิริ (2542) กลาวถึงปญหาดานผูดูแลวา ผูสูงอายุจํานวนหน่ึงไมไดรับ

การดูแลที่เหมาะสมจากการขาดผูดูแลหรือผูดูแลไมมีเวลาเพียงพอเน่ืองจากมีภารกิจมากมายหลาย

ดานหรือผูดูแลประกอบอาชีพนอกบาน การขาดผูดูแลหรือการดูแลที่เหมาะสมจะนําไปสูปญหาทาง

สุขภาพ อาท ิแผลกดทับ การใชยาที่ไมเหมาะสมหรือไมไดตามที่แพทยสั่ง เกิดปญหาดานจิตใจสําหรับ

ผูดูแลเองอาจจะไดรับความกดดันหรือความเครียดในภาระการดูแล ปญหาผูดูแลน้ีนอกจากมีผลตอ

ผูสูงอายุดังกลาวแลวบางคร้ังปญหาเกิดขึ้นจากผูดูแลเองโดยเฉพาะปญหาทางจิตใจ เชน ความเหงา

วาเหวและรูสึกถูกทอดทิ้ง ผูดูแลบางรายรูสึกรังเกียจบทบาทในการดูแลผูสูงอายุเน่ืองจากการขับถาย

ของผูสูงอายุและการเจ็บปวยที่เรื้อรัง 

  บรรลุ ศิริพานิช (2531) กลาววาปญหาความสัมพันธในครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญ

เพราะผูสูงอายุตองไดรับความรวมมือรวมใจจากสมาชิกในครอบครัวที่จะชวยกันดูแลและแบงเบา
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ภาระตางๆครอบครัวใดมีความสัมพันธภายในครอบครัวดีสมาชิกมีความเอ้ืออาทรหวงใยซึ่งกันและกัน

เกิดความรวมมือรวมใจที่จะดูแลผูสูงอายุในครอบครัวดวยความเต็มใจจะสงผลตอผูสูงอายุใหมีความ

อบอุนใจและยังเปนการสงเสริมหรือเปดโอกาสใหผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดจนรวม

เก้ือหนุนครอบครัวในดานตางๆ ย่ิงไปกวาน้ันครอบครัวที่มีสายสัมพันธระหวางสมาชิกที่ดียังชวยให

ผูสูงอายุมีโอกาสเขารวมกิจกรรมในชุมชนไดตามสมควรอีกดวย แตหากสัมพันธภาพของคนใน

ครอบครัวไมดีแลวผูสูงอายุอาจไดรับการทอดทิ้งไมไดรับการดูแลไมเหมาะสมและนําไปสูปญหาสภาพ

จิตใจ 

  ศศิพัฒน ยอดเพชร (2550) พบวา การทํารายเอาเปรียบและการละเลยทอดทิ้ง

ผูสูงอายุคือ การทําใหผูสูงอายุไดรับอันตรายทั้งทางรางกายและ/หรือจิตใจจากการที่ถูกกระทํา

โดยตรงหรือถูกละเลยหรือทอดทิ้งโดยไมไดรับการปฏิบัติดูแลที่เหมาะสม การทํารายผูสูงอายุอาจ

เกิดขึ้นในลักษณะการทํารายรางกาย การลวงเกินทางเพศ หรือการทํารายทางจิตใจ การเอาเปรียบจะ

เปนการเอาเปรียบทางทรัพยสินและการละเลยทอดทิ้ง จะเกิดกับผูสูงอายุที่ตองพ่ึงพาโดยเปนการ

เพิกเฉยไมใหการตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูสูงอายุ ในปจจุบันถึงแมจะไมมีสถิติหรือ

การศึกษาที่ยืนยันจํานวนหรือความชุกของการทํารายเอาเปรียบและการละเลยทอดทิ้งผูสูงอายุที่

แนนอนก็ตาม แตประสบการณของผูใหบริการทั้งทางดานสุขภาพและสังคมไดพบปญหาน้ีปรากฏใน

สังคมไทย  

  เทพินทร พัชรานุรักษ (2537) จากการศึกษาพบวาการทํารายจิตใจผูสูงอายุอาจ

แสดงออกไดหลายรูปแบบ ไดแก ลักษณะของคําพูดสอเสียดถากถาง หรือแสดงกิริยาไมเหมาะสม 

นอกจากน้ีพบวา ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันมีอยูจํากัดอยางย่ิงและมีรายงานการศึกษาเฉพาะการทําราย

ดานจิตใจและทางรางกายเทาน้ัน สําหรับการทํารายผูสูงอายุทางรางกายไดปรากฏในรายงานเพียง 2 

เรื่องเทาน้ันที่ระบุวาบุตรทํารายผูสูงอายุจนกระทั่งแขนหักและบาดเจ็บ  

  กลาวโดยสรุป จากการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของผูสูงอายุ สงผลตอผูสูงอายุเอง 

ครอบครัวและสังคม จึงเปนเรื่องที่ควรใหความสนใจทั้งตอการศึกษาและการปฏิบัติในทุกระดับ

เน่ืองจากสถานะความสามารถของครอบครัวที่มีแนวโนมลดนอยถอยลง รวมทั้งเหตุผลทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมอาจทําใหผูสูงอายุถูกละเลยและปฏิบัติไมเหมาะสมมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเด็น

ปญหาเกี่ยวกับผูสูงอายุมีหลายดาน และแทบทุกดานยังตองการการดําเนินการปรับแกไข และสราง

ระบบที่ดีขึ้นมารองรับเพ่ือไมใหเกิดปญหาในอนาคต เพราะถึงแมเทคโนโลยีและการแพทยสาธารณสุข

จะทันสมัยขึ้น อัตราการตายชาลง ผูสูงอายุมีอายุยืนขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาผูสูงอายุเหลาน้ันจะมี

คุณภาพชีวิตที่ ดีเสมอไป เพราะดวยสภาพรางกายที่ทรุดโทรมลง สภาพสังคม/สิ่งแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลง ทําใหผูสูงอายุตองพยายามปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี 
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 ในอีกแงมุมหน่ึง ความเปนผูสูงอายุเปนสิ่งที่สรางสมดุลของสังคม ผูสูงอายุเปนผูมี

ความรู มีประสบการณชีวิตที่เปนบทเรียนใหลูกหลานไดเรียนรู มีคุณคาตอครอบครัวและสังคม 

ผูสูงอายุสวนใหญในปจจุบันยังมองตนเองวาเปนผูมีคุณคาตอสังคมและครอบครัว โดยเห็นวาบุตร

หลานยังคงมีการเคารพนับถือยกยองใหเกียรติและเช่ือฟงคําสั่งสอนหรือคําแนะนําทวงติงของผูสูงอายุ

และยังไดแสดงทัศนะวาการเคารพผูสูงอายุและการเปรียบผูสูงอายุเสมือนรมโพธ์ิรมไทรจะยังคงมีอยู 

และควบคูไปกับสังคมและวัฒนธรรมไทยตอไปในอนาคต ซึ่งนับวาเปนการสะทอนใหเห็นความรูสึกใน

เชิงบวกที่ผูสูงอายุมีตอบุคคลในครอบครัวและตอความเช่ือความศรัทธาในศาสนา วัฒนธรรมและ

ประเพณีของไทย สุทธิชัย จิตะพันธกุล และคณะ (2544) กลาววา สังคมไทยมีความเช่ือคานิยมและ

ประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเสมือนบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ที่กําหนดใหคนใน

สังคมตองปฏิบัติตาม ซึ่งสงผลตอผูสูงอายุในฐานะสมาชิกหน่ึงของสังคมดวยเชนกัน โดยเฉพาะผลของ

การปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวที่มีตอผูสูงอายุและความสัมพันธภายในครอบครัว 

  จากการศึกษาของ สุมาลย โธมัส (2534) พบวา ทุกศาสนามีขอคําสอนที่ใหคน

เคารพและอุปการะดูแลบิดามารดาของตน เชน พุทธศาสนาไดสอนใหอุปการะบิดามารดาและถือให

พอแมเปนเทวดาประจําครอบครัว น่ันคือดํารงอยูในฐานะที่ลูกทุกคนจะตองมีความเคารพนับถือและ

เลี้ยงดูตอบแทนเมื่อทานอยูในวัยชราไมสามารถชวยตนเองได ซึ่งการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาน้ีถือ

วาเปนมงคลชีวิตจัดเปนการอบรมสั่งสอนทางสังคม (Socialization) ซึ่งสงผลใหเกิดคานิยมในทางดีที่ 

ทุกคนตองประพฤติดีระลึกถึงบุญคุณของผูที่มีพระคุณตอตนและสังคมและเปนการปลูกฝงใหบุตร

หลานมีความกตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ 

  การคํานึงถึงคุณคาและศักด์ิศรีของการเปนผูสูงอายุ มัลลิกา มัติโก และคณะ (2542) 

ประมวลสถานภาพทางสุขภาพและสังคมของผูสูงอายุไทยพบวา คานิยมในเรื่องคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษยเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการดํารงชีวิตในสังคมโดยมีพ้ืนฐานมาจากหลักของการ

เคารพสวนบุคคล (Respect for Persons) ที่แสดงออกเปนพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดที่มนุษย

ปฏิบัติตอกัน มัลลิกา ยังพบอีกวา การศึกษาที่ผานมาระบุวา ผูสูงอายุสวนใหญเช่ือวาตนยังมีคุณคา

และศักด์ิศรีอยางเทาเทียมกันกับคนหนุมสาวผูสูงอายุถึงรอยละ 80 ประเมินตนเองวาเปนผูมีศักด์ิศรี

และมีคุณคาตอบุตรหลาน ผูสูงอายุมีทัศนะดานคุณคาของตนวา เปนผลจากความมีประสบการณและ

การประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา นอกจากน้ันคานิยมดานคุณคา

อาจเปนผลสะทอนจากการเปนผูที่มีบุญคุณและเปนที่พ่ึงทางใจตอบุคคลในครอบครัว และที่สําคัญ

ปจจัยดานวัตถุนิยมไดมีอิทธิพลตอการกําหนดคุณคาดวยเชนกันคือ การมีเงินทองและทรัพยสินของ

ผูสูงอายุ อยางไรก็ตามในทัศนะของผูสูงอายุน้ันการมีคุณคาจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมีผูใดใหคุณคากับ

ตน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาของความเปนผูสูงอายุเกิดจากบุคคลในครอบครัวโดยผูสูงอายุบางกลุม

ระบุวา คุณคาอยูที่ลูกถาลูกประพฤติปฏิบัติและอุปการะดีผูสูงอายุน้ันก็มีคุณคา  (วีณา ศิริสุข และ
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คณะ, 2542) คุณคาของผูสูงอายุจึงขึ้นอยูกับลูกหลานในครอบครัวเปนสําคัญ สวนศักด์ิศรีของการ

เปนผูสูงอายุมีมุมมองไดหลายนัยยะ โดยอาจพิจารณาจากการเปนผูมีความประพฤติดี เปนผูที่ทํา

ประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชน เปนผูที่อยูในศีลในธรรม เปนผูที่ไดรับการเคารพยกยอง เปนผูที่

สั่งสมความดีงามเปนผูที่มีฐานะทางการเงินและมีทรัพยสินและเปนผูที่ไดรับการเคารพยกยองจาก

ชุมชนและสังคม 

  4.1.2 ความตองการของผูสูงอายุ  

   ความตองการของมนุษยมีคนกลาวไวมากมาย แตที่กลาวถึงกันมากที่สุดต้ังแต

อดีตมาจนถึงปจจุบันนาจะเปนแนวคิดของ มาสโลว (1970) ที่ไดกลาวถึงความตองการของมนุษย  

ทุกเพศทุกวัยวา มนุษยทุกคนมีความตองการ และเมื่อความตองการน้ันไดรับการตอบสนองแลวก็จะ

ไมมีแรงจูงใจสําหรับความตองการน้ันตอไปก็จะเลื่อนขั้นสูความตองการที่สูงกวา Peter Jarvis 

(2010) มองวาลําดับขั้นที่ มาสโลว กลาวอาจเปนความตองการที่ไมตองมีลําดับขั้นก็ได หรือหมุนเวียน

กลับมาสูความตองการขั้นแรกๆได ถึงแมวาจะไดรับการสนองตอบในขั้นสูงแลวในแตละบุคคล  ดังน้ัน

ความตองการของผูสูงอายุก็เชนกัน หากวิเคราะหความตองการผานประเด็นปญหาที่พบขางตนอาจ

กลาวไดตรงการกับศึกษาของหลายๆ คน ดังน้ี สมพร เทพสิทธา (2541) ศึกษาเร่ืองภาวะวิกฤตของ

สังคมไทยในปจจุบัน พบวาความตองการของผูสูงอายุ 5 ดาน ประกอบดวย  

   1. ความตองการดานรางกาย ไดแก ความตองการทางกายภาพและปจจัยสี่

ความตองการดานเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการในการประกอบอาชีพ ตองการรายไดมีความมั่นคง

ในชีวิต 

   2. ความตองการความรู ไดแก ความรูที่เกี่ยวกับวัยสูงอายุ เพ่ือนํามาใชใน

การปรับตัวในดานตางๆ และความรูใหเทาทันเหตุการณการไดรับขอมูลขาวสาร 

   3. ความตองการดานสังคม คือ เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม และทําตนให

เปนประโยชนตอสังคม 

   4. ความตองการทางดานจิตใจ ไดแก การยอมรับนับถือของสังคม ความ

กตัญู และมีสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ความรัก ความอบอุน การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 

   ในทํานองเดียวกัน สุธีรา นุยจันทร (2530) ก็เพ่ิมเติมความตองการอีกคือ 

ความตองการลดการพ่ึงพาผูอ่ืน คือตองการพ่ึงตนเองใหมากที่สุด ไมตองเปนภาระของผูอ่ืน และ    

นงลักษณ บุญไทย (2539) ก็เพ่ิมเติมจากสองคนแรกอีกประเด็น คือ ความตองการหลักประกันรายได

เมื่อชราภาพ โดยเฉพาะระบบประกันสังคม การมีเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เปนตน   

   พันธทิพย รามสูต (2527) ศึกษาความตองการของผูสูงอายุพบวามีความ

ตองการหลัก 2 ประการคือ 
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   1. ความตองการข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Needs) เปนความตองการ

ความมั่นคงและความสําเร็จในชีวิต ไดแก ความปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาว ตองการรักษา

ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือนฝูง และรวมกิจกรรมกลุม ตองการเกียรติและเปนที่พอใจเมื่อถึงเวลาตาย

จะไดตายอยางมีคุณคา 

   2. ความตองการข้ันสูง (Instrumental Needs) เปนความตองการที่มีผล

สืบเน่ืองของวัฒนธรรมที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมน้ันๆ เชน ในวัฒนธรรม

ตะวันตกผูสูงอายุมีความตองการขั้นสูงคือ ตองการมีงานทําที่เหมาะสม มีรายไดเพียงพอ มีบริการทาง

สุขภาพที่รัฐจัดหาให มีบานพักอาศัยและมีคุณคา 

   จะเห็นไดวาจากทฤษฎีความตองการของ Maslow หรือแมแตการศึกษา

ขอมูลในประเทศไทย และการวิเคราะหความตองการของผูสูงอายุผานประเด็นปญหาก็มีความ

ตองการที่ไมตางกันมากนัก ซึ่งสามารถสรุปได 3 ระดับคือ  (1) ความตองการสวนบุคคล (2) ความ

ตองการทางสังคม และ (3) ความตองการทางดานสติปญญา 

   ในแงของการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบสวัสดิการที่ทางทองถิ่นหรือภาครัฐ

จัดสรรให จากการศึกษาของ คีรีบูน จงวุฒิเวศย (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมใน

การจัดสวัสดิการสังคมโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูสูงอายุมีปญหาดานภาวะสุขภาพ 

การถูกทอดทิ้ง และที่พักอาศัยไมเหมาะสม และยังพบอีกวารูปแบบของการจัดบริการสังคมใหกับ

ผูสูงอายุมีความเหมาะสมแตขาดความครอบคลุม จึงทําใหความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการและการแกปญหาของผูสูงอายุไดในระดับตํ่า ซึ่งก็แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมแกผูสูงอายุยังไมดีพอ จากการศึกษายังพบอีกวาในอดีตที่ผานมาจากชวงป 2535 สวัสดิการที่รัฐ

จัดใหกับผูสูงอายุไมไดชวยสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได กลับเพ่ิม

ความตองการในการสงเคราะหมากขึ้น จนรัฐไมสามารถสนองตอบไดอยางครอบคลุม และสงผลให

สังคมเกิดทัศนคติในทางลบกับผูสูงอายุในแงของการเปนภาระของสังคม  แตในปจจุบันไดมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด ลดการพ่ึงพิง และสรางความตระหนักในการพ่ึงตนเองโดยใหชุมชนและครอบครัว

เปนหลักในการดูแล และรัฐสนับสนุนดานปจจัยพ้ืนฐาน พรอมกับการพัฒนาระบบสวัสดิการที่เรียกวา 

การประกันสังคม (Social Insurance) ซึ่งเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม 

แนวทางเหลาน้ีก็ยังมีผูสูงอายุอีกมากที่ไมสามารถเขาถึงกิจกรรมตางๆ ขางตนได ดวยเง่ือนไขหลาย

ประการ แตก็เปนสิ่งที่รัฐบาลมีความพยายามดําเนินการเพ่ือใหเกิดสวัสดิการที่สมบูรณสําหรับ

ผูสูงอายุที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนการเตรียมการสําหรับผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุในอนาคตดวย 

  4.1.3 การเรียนรูของผูสูงอายุ 

   ในดานการเรียนรูที่ผูสูงอายุตองการจากการศึกษาของ สมพร เทพสิทธา

(2541) พบวา ความรูที่ผูสูงอายุตองการ ไดแก ความรูที่เกี่ยวกับวัยสูงอายุ เชน การเปลี่ยนแปลง
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สุขภาพรางกาย การดูแลตัวเอง การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย เพ่ือนํามาใชในการปรับตัว

ในดานตางๆ นอกจากน้ียังมีความรูเพ่ือใหเทาทันเหตุการณการไดรับขอมูลขาวสารเพ่ือใหทันสมัยและ

สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนได ผูสูงอายุแตละคนมีกระบวนการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน การ

เขารวมกลุมเปนชมรม การเขาวัด การน่ังพูดคุยที่ศาลากลางบานในชุมชน เหลาน้ีเปนกระบวนการ

เรียนรูรูปแบบหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ การวิเคราะหสถานการณบานเมือง 

สังคม การทํากิจกรรมรวมกัน การติดตามสารทุกขซึ่งกันและกัน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

ผูสูงอายุที่มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวก็จะทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนรูอยูเสมอ  

   วรรณนิภา บุญระยอง (2540) เสนอผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุ 

10 ราย ถามถึงเหตุผลของการมารวมกิจกรรมอยางตอเน่ืองของศูนยบริการผูสูงอายุปยะมาลย

เชียงใหม ผูสูงอายุทุกรายกลาววา เปนเพราะเห็นถึงผลที่เกิดข้ึนกับตนใน 3 ประการ ไดแก เกิดผลดี

ทางดานจิตใจ การไดรับความรู และการมีกิจกรรมที่ตนสนใจ ผลดีทางดานจิตใจที่ผูสูงอายุกลาวถึง

เปนความรูสึกเบิกบาน ความรูสึกผอนคลายจากการที่ไดพูดคุย กับผูสูงอายุดวยกันเอง ผูสูงอายุใดที่มี

ปญหามีความทุกขใจ เมื่อมาที่ศูนยฯสามารถที่จะปรับทุกขใหขอคิดเห็นเสนอแนะกันได และการมาที่

ศูนยฯยังทําใหไดพบปะผูคนมากมาย ไมเหงา ตางกับการอยูบานที่มักจะตองอยูคนเดียวในชวงเวลา

กลางวัน และการมาพบกันเปนประจํายังทําใหเกิดความผูกพันระหวางผูสูงอายุดวยกันเอง  

   ในทํานองเดียวกันจากการสัมภาษณเจาะลึกผูสูงอายุในงานวิจัยผลกระทบ

ของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตอผูสูงอายุในชุมชนอีสาน ของ จรัญญา วงษพรหม และคณะ (2546) 

พบวา ผูสูงอายุสวนมากตองการการความรูในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพจาก

โรคประจําตัวที่เปนอยู เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ซึ่งประเด็นที่ตองการรูมากที่สุดคือ ผลที่

เกิดขึ้นจากการเปนโรคน้ีมานานๆ การจะทําอยางไรใหมีอายุยืน เปนตน แตก็มีบางคนที่ตองการ

ความรูและการจัดการเกี่ยวกับการอยูรวมกันของผูเปนโรค HIV/AIDS เน่ืองจากลูกที่ไปทํางานตางถิ่น

แลวเปนโรคน้ีกลับมาอยูบาน  และบางคนบอกวาอยากเรียนหนังสือใหอานหนังสือออก เพราะเมื่อ

เด็กเรียนไมจบช้ันประถมสี่ อานหนังสือไมออก เมื่อหมอ(เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) 

ใหเอกสารไปอานก็ตองพ่ึงใหหลานอานให ฟงแลวก็ไมคอยจํา หากอานหนังสือออกก็จะสามารถอาน

เองไดเร่ือยๆ จําไมไดก็อานใหม และสิ่งที่นาสนใจมีบางคนบอกวา อยากเรียนรองเพลง หากไดฝกรอง

เพลงนาจะรองไดไพเราะ 

   คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ (2558) ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูอยางสรางสรรคแบบองครวมของผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรูอยาง

สรางสรรคแบบองครวมของผูสูงอายุในชนบทไทย พบวา การเรียนรูอยางสรางสรรคของผูสูงอายุ เปน

การเรียนรูผานการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน เปนประโยชนสอดคลองกับความตองการและภาวะสภาพ

ของผูสูงอายุ โดยความสามารถที่เช่ือมโยงผลการเรียนรูการใชชีวิตใหมีความสุข ประกอบดวยดาน
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สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดานอาชีพ และดานวัฒนธรรม พรอมทั้งเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูประกอบดวย 1) หลักการการพัฒนาจะตองอยูบนพ้ืนฐานองคประกอบดังกลาวขางตน 2) 

แนวคิดความสุขของผูสูงอายุควรอยูบนพ้ืนฐานความมั่นคง ความสมดุล และความพอเพียง 3) การ

พัฒนารูปแบบความมีลําดับขั้นตอนดังน้ี ศึกษาชุมชน ตรวจสอบความตองการของผูสูงอายุ ออกแบบ

กิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ จัดกิจกรรมบูรณาการบนฐานคิดแบบองครวม ถอดบทเรียน ขยายผลและ

สรางเครือขาย 4) ปจจัยการนํารูปแบบไปใช ประกอบดวย ความตองการของผูสูงอายุ บรรยากาศการ

เรียนรู ความเขาใจสภาพของผูสูงอายุ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค การสนับสนุนของ

ครอบครัว ชุมชน และ5) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ไดแก ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู 

เปาหมายความสุขแบบองครวม การบูรณาการการทํางาน การใหความสําคัญและคุณคาตอผูสูงอายุ 

และองคความรูทองถิ่น 

   จะเห็นไดวาประเด็นในการเรียนรูตางๆ ไมไดแยกออกจากความตองการดาน

อ่ืนๆ แตเปนการเรียนรูเพ่ือไดรับการสนองตอบในประเด็นความตองการดานอ่ืนดวย เชน เรียนรูเรื่อง

การดูแลสุขภาพ ก็เพ่ือใหเกิดสุขภาพดี แข็งแรง และสงผลตอความสุขทางดานรางกายและจิตใจ และ

เปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุ การดูแลตนเองเพ่ือใหอยูอยางไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน หรือพ่ึงพา

นอยที่สุด หรือการเรียนรูเพ่ือใหมีความรูขอมูลสาร ก็เพ่ือใหเทาทันสถานการณ สามารถพูดคุย

แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนได ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาและทันสมัยอยูเสมอ ไมลาหลังหรือฟงใครพูดคุยไม

รูเรื่อง ในสวนของแหลงความรูที่ผูสูงอายุไดรับมีหลากหลายทาง ซึ่งพอสรุปไดในสองประเด็นคือไดรับ

โดยตรงจากผูรู เชน การใหความรูดานสุขภาพจากแพทย หรือจากการเขารวมประชุม อบรมตางๆ   

ที่ชมรมหรือองคกรตางๆจัด เปนตน และความรูที่ไมไดมาจากวิทยากรผูรูผูมีคุณวุฒิใดๆแตเปนความรู

ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสูงอายุดวยกันเอง ในแงของประสบการณการเรียนรู  

ถายทอดความรูโดยการบอกเลา แนะนําใหปฏิบัติ ดังเชน วิธีการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุรายหน่ึง

ปฏิบัติแลวไดผลจึงแนะนําใหผูสูงอายุรายอ่ืนทําตาม หรือ วิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันเปนตน 
 

 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

  มนุษยในทุกสังคม ทุกเพศทุกวัยตองการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพดวยกันทั้งสิ้น 

ตางกันที่ขนาดหรือระดับความตองการที่เหมือนหรือตางกันออกไป สุภางค จันทรวานิช (2539 อางถึง

ใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า, 2539) กลาวในหนังสือการพัฒนาเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิต

และสังคมไทย วาแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตเริ่มเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1970 ในประเทศตะวันตก การ

รับรูแนวคิดน้ีแตกตางไปในแตละสังคม แตก็มีการรับรูรวมกันระดับหน่ึงวา ความเปนอยูที่ดีในสังคม

หน่ึงๆ ไมควรถูกมองจากแงเศรษฐกิจเทาน้ัน แตมุมมองที่ควรไดรับการพิจารณาควรรวมดานที่อยู

อาศัย สุขภาพอนามัย ตลอดจนความสัมพันธทางสังคมของสมาชิกในสังคมน้ันๆ 
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  งานวิจัยของ ประภาพร จินันทุยา (2536) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชมรม

ทางสังคมผูสูงอายุดินแดง พบวา องคประกอบที่เปนตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตดานจิตวิสัยของกลุมตัวอยาง

มี 21 องคประกอบ ซึ่งหากเรียงตามลําดับความสําคัญที่จะใหครอบคลุมการประเมินคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุอยางนอยตองมี 8 องคประกอบ ดังน้ี 1) การรับรูเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ 2) การ

รับรูเกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 3) การรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทั่วไป 4) การรับรู

เกี่ยวกับเพ่ือน 5) การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม 6) การรับรูเกี่ยวกับโอกาสใน

การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว 7) การรับรูเกี่ยวกับการนอนหลับ-พักผอน 8) การรับรูเกี่ยวกับ

ความสุขความภูมิใจในตัวเอง และความพอใจในชีวิต  

  ในป พ.ศ.2540 นักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั่วประเทศ โดยแบงตามภูมิภาคตางๆ 

และกรุงเทพมหานคร (อางถึงใน สมจิต แดนสีแกว และคณะ, 2543) สรุปวา จากการศึกษาผูสูงอายุ

ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ของกันยารัตน อุบลวรรณ (2540) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีรอยละ 

63.5 ปานกลางรอยละ 35.2 และไมดีรอยละ 1.3  ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง (2540) ศึกษาผูสูงอายุจังหวัด

ยะลา พบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีรอยละ 81.2 ปานกลางรอยละ 18.5 และไมดีรอยละ 

0.3 ศิริพร ลิมปพัฒนานนท (2540) ศึกษาผูสูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตในระดับดีรอยละ 88 ปานกลางรอยละ 11.8 และไมดีรอยละ 0.2 เอกรัตน เช้ืออินคา (2540) 

ศึกษาในจังหวัดผูสูงอายุลําปาง พบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีรอยละ 82.3 ปานกลางรอยละ 

17.7 ฉัตรทอง อินทรนอก (2540) ศึกษาผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตในระดับดีรอยละ 61.8 ปานกลางรอยละ 31.3 และไมดีรอยละ 6.9 วาสนา เถื่อนวงศ (2540) 

ศึกษาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีรอยละ 33.8 ปานกลาง

รอยละ 51.2 และไมดีรอยละ 15.0 พีรนุช จันทรคุปต (2540) ศึกษาผูสูงอายุชาวเขาในจังหวัด

เชียงใหม พบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีรอยละ 40.9 ปานกลางรอยละ 59.1 ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกันแลวพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดีสูงสุดคือผูสูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ

รอยละ 88 ปานกลางคือผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร รอยละ 51.2 และไมดีคือผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร เชนกัน รอยละ 15.0 

  ช่ืนตา วิชชาวุธ และคณะ (2553) ทําการทบทวนและสังเคราะหองคความรูผูสูงอายุ

ไทย พ.ศ.2545-2550 พบวา สุขภาพที่ดีของผูสูงอายุจากการศึกษาตางๆ สามารถบงช้ีไดดวยดัชนี

หลายประการ อาทิ  

  1. อายุคาดหมายเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ ซึ่งสําหรับประชากรไทยอายุคาดหมาย

เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจะเพ่ิมขึ้นทุกป โดยเมื่อป 2548 และ 2549 เปน 70.3 และ 72.0 ปและ (จากการ
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สํารวจสํานักงานสถิติแหงชาติป 2554 เพ่ิมเปน 73.6 ป โดยชาย 71.24 ป และหญิง 76.08 ป) ซึ่งใน

ที่น้ีพบวา การใชเพียงอายุคาดหมายเฉลี่ยไมเพียงพอทีจะบอกสถานะสุขภาพที่ดีได  

  2. ความสามารถในการทําหนาที่ เปนภาวะสุขภาพที่สําคัญมิติหน่ึงซึ่งสะทอนได

จากขอมูลสภาพรางกาย ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพ้ืนฐาน และความสามารถใน

การทํากิจวัตรประจําวันที่ตอเน่ืองซับซอนขึ้นและจําเปนตอการดํารงชีวิต  

  3. วิถีชีวิตที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี หรือวิถีชีวิตที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะ เชน การ

รับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ เปนตน  

  4. ความอยูดีมีสุขดานจิตใจและสังคม   

  5. หลักประกันทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจในชีวิต 

  ปนัดดา พาลี (2552) ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมี 

สวนรวมในชุมชนบานโนนคูณ-โนนคํา ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พบวาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุประกอบดวย ปจจัยดานรางกาย ปจจัยดานจิตใจ

และปจจัยดานสังคม ดังน้ันปนัดดาจึงมีขอเสนอกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

ในชุมชนดังน้ี การอบรมใหความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในเบ้ืองตน การสงเสริม

ปราชญชาวบานในชุมชนใหมีสวนรวมในการถายทอดความรูในดานอาชีพและการแพทยพ้ืนบาน  

จากผูชํานาญ โดยเฉพาะในหมูบาน การจัดสวัสดิการยาสามัญประจําบานที่ใชในการรักษาเบ้ืองตนกับ

ผูสูงอายุ โดยไมตองเสียคาใชจาย เกิดอาสาสมัครมาทําหนาที่บันทึกการเบิกจายยาของชุมชนและ

สงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ 

  สุวิณี วิวัฒนวานิช (2551) ศึกษาสถานการณความยากจนของผูสูงอายุไทยวิเคราะห

แนวทางการพัฒนาผูสูงอายุไทยที่มีความสามารถในการทํางานดํารงไว ซึ่งการมีสวนรวมของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนารูปแบบการจัดการเพ่ือสงเสริมผูสูงอายุใหพ่ึงตนเองและมี

คุณภาพชีวิตพบวา ปจจัยที่นําสูความสําเร็จในการสงเสริมผูสูงอายุใหพ่ึงตนเองและมีคุณภาพชีวิต คือ 

1) ภาวะผูนําของแกนนําผูสูงอายุ 2) ความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ 3) บทบาทของภาคีวิชาการและ 

4) การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมี

หลายมิติที่กวางกวาการแกปญหาความยากจนในเชิงเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว มิติคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุที่ไดจากการศึกษาประกอบดวย 6 มิติคือ 1) เศรษฐกิจ/รายได 2) ความเปนอยู 3) สุขภาวะ 

4) ความอบอุนสัมพันธภาพในครอบครัว 5) การมีสวนรวมกิจกรรมในสังคมและ 6) ความมีคุณคา

ประเด็นทาทายจากผลการวิจัยคือทําอยางไรที่จะใหผูสูงอายุยังคงพ่ึงพาตนเองในดานเศรษฐกิจ/

รายไดผูสูงอายุ มีความเปนอยูที่อบอุนจากการชวยเหลือซึ่งกันและกันของผูสูงอายุซึ่งจะสงผลให

ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงชวยเหลือตนเองได 
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  ศรีเมือง  พลังฤทธ์ิ (2550) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดย

บุคคล ครอบครัว และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุ 

ประสงคเพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยบุคคลครอบครัว และชุมชน ผลการวิจัย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ตองการในระดับบุคคลประกอบดวย การเตรียมเรื่องความรู

และการปฏิบัติตัวดานสุขภาพต้ังแตวัยเด็กตอเน่ืองถึงวัยสูงอายุ การเตรียมเรื่องการเงินโดยการออมเงิน

หรือการสะสมเงินเขากองทุนต้ังแตวัยทํางานเพ่ือเอ้ือตอการเปนผูสูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองได และการ

เปนผูสูงอายุที่กระฉับกระเฉงเขารวมกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน สวนในระดับครอบครัวน้ัน  

บุตรหลานควรมีความกตัญ ูใหความรักความอบอุน ใหการเลี้ยงดูเกื้อหนุนชวยเหลือดูแลเอาใจใส

สมาชิกในครอบครัวควรมีความรูและการปฏิบัติตัวดานสุขภาพ เพ่ือสามารถใหคําแนะนําขอมูลขาวสาร

ที่เปนประโยชนกับผูสูงอายุ ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่บาน และปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางเหมาะสม อีกทั้ง

สนับสนุนและสงเสริมผู สูงอายุใหยังคงมีบทบาท และเขารวมกิจกรรมทั้งในครอบครัวและชุมชน 

สําหรับในระดับชุมชนเนนหลักการชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวยการสนับสนุนและกระตุนผูนําชุมชน

และประชาชนใหรวมกันคิดรวมกัน สรางกิจกรรมตามความตองการ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ      

ผูสูงอายุ โดยอาศัยภูมิปญญาและทรัพยากรทองถิ่นการเปนแบบอยางที่ดี เนนการทํางานเชิงรุกในการ

พัฒนาองคความรู และความรวมมือกันดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

 4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (อางถึงใน ครรชิต พุทธโกษา, 2554) ไดสราง

กรอบแนวทางพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมาต้ังแตป 2550 จนถึงป 2553 พบวา ชุมชนแหงการ

เรียนรูมีศักยภาพและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ ตองมีองคประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ 

  1. มีผู นําที่ ดี หมายถึง จะตองมีผู นําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน มีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการการประสานงาน และการกระตุนใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนา 

  2. มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี หมายถึงตองมี

กรรมการชุมชนที่เขมแข็งมีความมุงมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปรงใส 

  3. มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน หมายถึง สมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและ      

มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเขามารวมคิดรวมดําเนินการรวมมีรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 

  4. มีกระบวนการเรียนรูเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง 

หมายถึง จะตองมีการเรียนรูเพ่ือใชในการแกไขปญหาและการพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองมีการ

ถายทอดความรูระหวางชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

  5. มีศักยภาพความพรอมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ หมายถึง จะตองมีความเขมแข็งใน

การพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจจึงตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
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และทักษะความพรอมในการประกอบอาชีพโดยใชความรูในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดกรรมวิธี/

สิ่งใหมหรือพัฒนาใหดีกวาเดิม 

  6. มีการสรางระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี หมายถึง ตองมี

ระบบการเก็บความรูทั้งความรูที่มีอยูภายในชุมชนและความรูภายนอกชุมชนรวมทั้งตองรูจักสรางและ

นําความรูที่มีอยูมาใชในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเน่ืองเปนระบบโดยเขาใจไดงาย 

  7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและนอกชุมชน หมายถึง ตองมีความ

รวมมือในดานทุนกิจกรรมวิชาการองคความรูการตลาด มีการจัดการกลุมและเครือขายที่มี

ประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาอยางเช่ือมโยงประสานเกี่ยวเน่ืองครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 

  คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ (2546) ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ือง

สมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูเ ร่ืองสมุนไพรของชุมชนปลักไมลาย ประกอบดวยปจจัยภายใน เชน ผู นําในชุมชนซึ่ง

ประกอบดวยดานอายุและภูมิปญญาเดิม  โรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน การศึกษาดู

งาน สวนปจจัยภายนอก เชน ความสนใจของคนนอก สื่อมวลชน กระแสรณรงคดานสุขภาพ  

งบประมาณสนับสนุน นอกจากน้ียังพบอีกวา เง่ือนไขของความสําเร็จที่มีผลตอกระบวนการเรียนรู

เรื่องสมุนไพรของชุมชนปลักไมลาย มีหลายประการ อาทิ การรวมกลุมและความรวมมือของโรงเรียน 

นโยบายสนับสนุนและรวมมือที่ชัดเจนของผูบริหารโรงเรียน ความสัมพันธของคนในชุมชน ความ

รวมมือของผูปกครองและคนในชุมชน ความหลากหลายและนาสนใจของกิจกรรมที่สนองตอบความ

ตองการของกลุมเปาหมาย นโยบายการศึกษาและนโยบายสาธารณสุข ความตอเน่ืองในการนิเทศ

ติดตาม ความตอเน่ืองในการทํากิจกรรม ความพรอมของกลุมตางๆ ในชุมชน ความคาดหลังจาก

ภายนอกตอกิจกรรมผานสื่อประชาสัมพันธ การจัดเวทีเผยแพรกิจกรรมการเรียนรู เหลาน้ีลวนแลวแต

เปนองคกระกอบที่นําไปสูความสําเร็จของกระบวนการเรียนรู จากสรุปบทเรียนการดําเนินการวิจัย

เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  โดยสรุปกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในงานวิจัยน้ี ไดใชกิจกรรมเปนเครื่องมือ

ในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทั้งดานกาย ใจ สังคม 

และปญญา/การเรียนรู  โดยเปาหมายคือความสุขและความพึงพอใจของผูสูงอายุ ซึ่งในกระบวนการ 

มีสวนรวมของชุมชนน้ันจะเกิดการบูรณาการกิจกรรมและความรู กระบวนการเรียนรูของชุมชน     

อันนําไปสูความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอไป 
 

 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการการมีสวนรวมของชุมชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

  งานวิจัยที่ผานมาถึงแมจะเปนงานวิจัยที่ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม

ชองชุมชน แตก็ยังเปนลักษณะของการวิจัยที่ศึกษาเจาะจงในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ   
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ซึ่งการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่เปนองครวมในหลาย

มิติยังมีการศึกษาและเผยแพรนอยมาก เชน การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุ โดยไพบูลย พงษแสงพันธ และยุวดี รอดจากภัย (2554) ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริม

สุขภาพในชุมชนโดยใชการมีสวนรวมของชุมชน โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งน้ีคือผูสูงอายุ 

และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุในภาคตะวันออกของไทย จํานวน 415 คนและดําเนินการจัด

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนประกอบดวย 1) การจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการวางแผนดําเนินงานอยางมีสวนรวม และการกําหนดประเด็นในการ

สงเสริมสุขภาพสูงอายุ ซึ่งประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชุมชน 

2) เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ผูสูงอายุและประชาชนในชุมชน เขาใจ

แนวคิดและกระบวนการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น โดยประยุกตแนวคิดเกี่ยวการพัฒนาสุขภาพภาค

ประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดการสรางพลังอํานาจ และแนวคิดการทํางานโดยอาศัยภาคี

เครือขาย ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญในการสงเสริมความเขมแข็งใหชุมชนพัฒนาศักยภาพดานการ

สงเสริมสุขภาพดวยตนเอง และเกิดการปฏิบัติดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 

  ชญานิศ เขียวสด (2553) วิจัยเร่ือง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาวดวยการบูรณการการมีสวนรวมของชุมชน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนารูปแบบตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว

ดวยการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนประชากรที่ศึกษาในพ้ืนที่ที่สมัครใจเขารวม

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนจํานวน 8 ตําบลๆละ 5 คนรวมทั้งสิ้น 40 คน และกลุมตัวอยางผูสูงอาย ุ

ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาตําบลตนแบบจํานวน 252 คน ความสําเร็จของ

งานวิจัยน้ีเกิดจากการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาของผูแทนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของของ

พ้ืนที่ดําเนินการวิจัยทั้ง 8 ตําบล ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีเกิดมีนวัตกรรมการดําเนินงานสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 ซึ่งสามารถใชเปนแหลงศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพการณผูสูงอายุวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ที่ใกลเคียง

กันไดตอไปดังน้ี (1) เกณฑมาตรฐานการพัฒนาตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 

(2) ตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดวยการบูรณาการความรวมมือของชุมชน

จํานวน 7 ตําบล 

  วัชรินทร เสมามอญ (2556) การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการสําหรับผูสูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

จัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง กลุมตัวอยางแบงเปน 

2 สวนคือ สวนที่เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของผูที่รับผิดชอบดูแลผูสูงอายุจํานวน 27 คนและผูสูงอายุที่มีอายุ
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ต้ังแต 60 ปขึ้นไปจํานวน 125 คน พบวา ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการ

จัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลการดําเนินการมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ 

ดานการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และดานการดําเนินการ ตามลําดับ ในสวนความพึงพอใจที่มีตอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

 

 



 
 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 ในชวงที่ผานมา การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุทั้งในประเทศและตางประเทศ     

มีการดําเนินการเปนจํานวนมากและหลากหลายมิติและประเด็น ทั้งในแงการศึกษาเพ่ือใหได       

องคความรูในสาขาวิชาตางๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ ดานสังคมจิตวิทยา ประชากรศาสตร 

เศรษฐศาสตร การศึกษา สวัสดิการ รวมทั้งไดมีการทบทวนและสังเคราะหองคความรูดานผูสูงอายุ

หลายครั้ง งานศึกษาวิจัยและสังเคราะหแตละครั้งก็มีขอเสนอตอสังคม หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งขอเสนอตอการดําเนินการวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอผูสูงอายุ ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม มากมาย แตสิ่งที่ยังไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุก็คือ แนวทางการ

ปฏิบัติที่จะนําองคความรูตางๆ เหลาน้ันไปใชใหเกิดประโยชนในพ้ืนที่อยางเปนรูปธรรม 

 การวิจัย “การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” ใชกระบวนการ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research - PAR) ซึ่งประกอบไปดวย 

กระบวนการวิจัย (Research = R) กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development = D) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ประกอบดวย 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปญญา ในแตละขั้นตอนของ

กระบวนการใชกระบวนการมีสวนรวมของผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของในชุมชน (Participatory = P) 

เปนกลุมเปาหมายการวิจัย ซึ่งตอไปน้ีจะใชคําวา “กลุมปฏิบัติการหลัก” ในการดําเนินการผสมผสาน

กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน (Community – based Action Research)  ซึ่งเปน

งานวิจัยปฏิบัติการที่อยูบนฐานขอมูลและความคิดของชุมชน ในตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัด

ขอนแกน ใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

เปนหลัก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนองคประกอบเพ่ือตองการไดขอมูลตัวเลขและรอยละ เปนการ

คนหากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายใตทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน อันจะ

นําไปสูการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังน้ัน องคความรูที่สําคัญของการวิจัยครั้งน้ี เปนการสราง

ทฤษฎีพ้ืนฐานจากการปฏิบัติการพัฒนาการสวนรวมและเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน โดยบูรณา

การกิจกรรมและความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางยั่งยืน 

 

1. กระบวนการวิจัย PAR 

 ในการศึกษาใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research - PAR) เปนการทํางานรวมกันระหวางภาคีทั้ง 3 องคประกอบ คือ ชุมชน นักวิจัย และองคกรที่

47 
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ทํางานในพ้ืนที่ มีปฏิสัมพันธในทุกกระบวนการวิจัยผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน 

(Community – based Action Research - CAR) ซึ่งเปนงานวิจัยปฏิบัติการที่อยูบนฐานขอมลูและความคิด

ของชุมชน โดยใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปน

หลักในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key - Informant Interview) ไดแก ผูสูงอายุ ครอบครัว กลุมคนตางๆ 

ในชุมชน ผูนําชุมชนทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน และการวิจัยเชิง

ปริมาณเปนองคประกอบในการเก็บขอมูลผูสูงอายุและครอบครัว เพ่ือตองการไดขอมูลตัวเลขและรอยละ 

สวนในการปฏิบัติการการมีสวนรวมใชวิธีประชุมกลุมเปนหลัก ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิด

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยแนวคิดหลักในการดําเนินการวิจัย PAR ตาม

แนวคิดของวิรัตน คําศรีจันทร, 2554) ที่คํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ 1) Community Orientation and 

Community - Based Development Integration คือการระบุปญหาที่มุงความเช่ือมโยงกับการแกปญหา

รวมกันของชุมชน โดยมุงยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) Education and learning Process 

Integration การพัฒนากระบวนการทางการศึกษาและกระบวนการเรียนรู การสรางคนในชุมชนและทําใหคน   

เขามามีสวนรวมเพ่ือมุงระดมพลังแกปญหา และ 3) Research Integration เปนการวิจัยที่สรางความรูและ

สรางทฤษฎีพ้ืนฐานจากการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยน้ีจะแบงเปนขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานประชากรและขอบเขต

ดานพ้ืนที่ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยเน้ือหาหลักๆ ดังน้ี  

  2.1.1 บริบทชุมชน ศึกษาขอมูลชุมชน เชน ดานกายภาพ ประวัติความเปนมา  

สังคม/วัฒนธรรม ประชากรสูงอายุและครอบครัว และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับผูสูงอายุที่ผานมา  

  2.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในการศึกษาครั้งน้ี จะเนนความสุขและความพึง

พอใจของผูสูงอายุใน 4 มิติ คือ กาย หมายถึง มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับ

สุขภาพ มีโภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/ออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ  

จิตใจ/อารมณ หมายถึง มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียว

จิตใจ มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความพึงพอใจในชีวิต  สังคม หมายถึง การอยูรวมกัน

ดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิต

อาสา/มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน และปญญา/การเรียนรู หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารและ

การพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู  มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา   
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 2.2  ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ที่ครอบคลุมหลักเกณฑที่ต้ังไวใน

ทุกประเด็น และมีความเหมาะสมตางจากตําบลอ่ืนๆโดยทั่วไป ดังน้ี  

  2.2.1 เปนตําบลที่อยูในเกณฑสังคมผูสูงอายุตามนิยามขององคการสหประชาชาติ 

คือ มีจํานวนผูสูงอายุเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนประชากรทั้งตําบล กลาวคือปจจุบันตามสํานัก

ทะเบียนราษฎรอําเภอนํ้าพอง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ตําบลสะอาด ประกอบดวย 14  

หมูบาน 968 หลังคาเรือน จํานวนทั้งสิ้น 9,721 คน แยกเปนหญิง 4,867 คน ชาย 4,854 คน ใน

จํานวนน้ีมีผูสูงอายุ 1,250 คน คิดเปนรอยละ 12.85 ของประชากรทั้งตําบล 

  2.2.2 เปนตําบลด้ังเดิมที่มีการต้ังถ่ินฐานมานานกวา 200 ป ซึ่งสงผลตอการสะสม

ทุนทางสังคมที่ชัดเจน เชน มีระบบความสัมพันธทางเครือญาติที่เหนียวแนน มีสังคมที่เกื้อกูล ชาว

ชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต 

  2.2.3  มีความตระหนักและต่ืนตัวในการรวมกลุม สรางกิจกรรมการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ จะเห็นไดจากการรวมกลุมของผูสูงอายุ เชน การ

ออกกําลังกาย กลุมอาชีพ กลุมฟอนรํา และกลุมขี่จักรยาน เปนตน 

  2.2.4 มีองคกร/หนวยงานระดับทองถิ่นใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และดําเนิน

กิจกรรมรวมกันมาอยางตอเน่ือง เชน เทศบาลตําบลสะอาด โรงเรียนในพ้ืนที่ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล เปนตน 

  2.2.5 มีหนวยงาน/องคกรภายนอกใหความสนใจสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ เชน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง จังหวัด

ขอนแกน เปนตน 

  2.2.6 เปนตําบลมีความเปนเมืองและชนบทอยูรวมกัน เพราะมีทั้ งโรงงาน

อุตสาหกรรมต้ังอยูใกล คนในวัยแรงงานก็ทํางานในระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่ตําบลยังไมทิ้งวิถี

เกษตรกรรม 

 2.3 กลุมตัวอยางของการวิจัย แบงเปน 

  2.3.1 กลุมปฏิบัติการหลัก การวิจัย PAR เนนการมีสวนรวมเพ่ือใหคนสามารถริเริ่ม

การปฏิบัติในระดับตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกัน กลุมปฏิบัติการหลักของการวิจัย

จึงเปนกลุมคนที่เขามามีสวนรวมโดยการกระตุนใหเกิดการทํางานในรูป “สามประสาน” ทั้งสาม

ประกอบดวย ภาคความรู  ภาคประชาชน และภาครัฐ ที่ตองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุทุกขั้นตอนของการวิจัยต้ังแตตนจนเสร็จสิ้น ซึ่งองคประกอบของกลุมปฏิบัติการหลักสามารถ

แบงออกเปน 3 กลุมหลักๆ คือ 
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   1. ผูแทนของชุมชน ประกอบดวย ผูสูงอายุ จํานวน 4 คน ครอบครัว

ผูสูงอายุและคนใน  ชุมชน จํานวน 3 คน รวมจํานวน 7 คน 

   2. ผูแทนหนวยงาน/องคกรภาครัฐที่ เกี่ยวของกับชุมชนและผูสูงอายุ 

ประกอบดวย โรงเรียน/ครู 1 คน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 คน โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง 

1  คน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 1 คน  เทศบาลตําบลสะอาด 2 คน  รวมจํานวน 7 คน 

   3. ผูวิจัย 1 คน ผูชวยวิจัย 1 คน รวมทั้งสิ้น 15  คน 

   ทั้งน้ีผูวิจัยไดใชเวลาการเตรียมคน การประสานความรวมมือ การสรางความ

เขาใจในกรอบของการทํางานวิจัย การหารือแนวทางการดําเนินการ โดยใชวิธีการประชุมชาวบาน 

ผูนํา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือทําความเขาใจกระบวนการและเง่ือนไขการทํางาน และรับสมัคร

อาสาสมัครที่จะเขารวมเปนกลุมปฏิบัติการหลัก วิธีการคัดเลือกผูที่จะเขารวมเปนผูปฏิบัติการหลัก 

ผูวิจัยไดอธิบายเง่ือนไขสองประการคือ ภาระงาน และเวลา ภาระงานที่ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียด

ของกระบวนการมีสวนรวมที่จะตองรวมกันทุกกระบวนการ ต้ังแตการเก็บขอมูล การวางแผน การ

ปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล ซึ่งในแตละขั้นตอน ผูวิจัยจะใชวิธีการประชุมกลุมอยางนอย 2 

ครั้ง คือ กอนและหลักขั้นตอน ดังน้ัน จะสอดคลองกับเวลาที่อาสาสมัครพรอมที่จะมีใหในการเขารวม

กระบวนการ หลังจากน้ันใหอาสาสมัครพิจารณาและตัดสินใจในการเขารวมเปนกลุมปฏิบัติการ ผล

ปรากฏวาจากอาสาสมัคร 23 คน เหลือผูเขารวมได 15 คน 

  2.3.2 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) แบงออกเปน 3 กลุมคือ  

   1. ผูสูงอายุในตําบล (ผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) จํานวน 161  คน จาก

การเก็บขอมูลแบบสอบถาม และใน 161 คน เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 30 คน 

   2. ครอบครัวผูสูงอายุ ผูเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ และประชากรชวงวัยตางๆ  

ในชุมชน จํานวน 30 คน จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ครอบครัวผูสูงอายุจากการเก็บขอมูล

แบบสอบถาม จํานวน 110 คน 

   3. หนวยงาน/กลุมองคกรที่เกี่ยวของ โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดับ ตําบล เทศบาลตําบลสะอาด วัด จํานวน 20 คน จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

3. ขั้นตอนการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไดประยุกตใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งคีรีบูน 

จงวุฒิเวศย (2553) ระบุวาตองคํานึงถึงแนวคิดหลัก 5 ประการคือ 1) รูเขา รูเรา เปนการศึกษาบริบท

และขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน 2) เขามามีสวนรวม ของผูเกี่ยวของโดยการประชุม และพูดคุย 

3) สรางสรรคกิจกรรม ที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 4) ทําแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้ง

กิจกรรมและความรู และ 5) ประสานอยางตอเน่ือง มีการสรุปบทเรียน ประเมินและพัฒนาอยาง
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ตอเน่ือง เพ่ือใหเห็นรองรอยความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งรูปแบบและ

วิธีดําเนินการดังกลาวเปนการทํางานในลักษณะพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวาง

นักวิจัย ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน (CAR)  โดยแบงงานวิจัยออกเปน  4 ระยะ 

ดังน้ี 

 หลักแนวคิด : รูเขารูเรา 

 ระยะที่ 1  (R1) เปนการดําเนินการเริ่มแรกของการวิจัยเปนการศึกษาและจัดทําขอมูล

บริบทชุมชน (Community Profile) และขอมูลที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน 

 1.1 การประชุมนักวิจัยและผูชวยวิจัย เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในกรอบแนวคิด 

วัตถุประสงค รูปแบบ และแผนคราวๆ ของการดําเนินการวิจัย รวมทั้งบทบาทหนาที่ของนักวิจัยและ

ผูชวยวิจัย 

 1.2  เตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) เปนการเตรียมชุมชน เพ่ือใหมีความพรอม

เขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย  โดยการดําเนินงานในขั้นตอนน้ีมีจุดมุงเนนสําคัญที่จะใหเกิด

สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูวิจัย  ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมถึงเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่จําเปนตอง

เกี่ยวของ  ในขั้นเตรียมการน้ี ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ คือ  

  1.2.1  การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Build-up Rapport) ผูวิจัยจะเขาพ้ืนที่เพ่ือ

ไปพบกับบุคคลตางๆ ในชุมชนที่มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัย หรือเปนกลุมที่หมายตาวา

นาจะพัฒนาเปนกลุมปฏิบัติการหลัก พูดคุยแนะนําตัวเองเพ่ือใหทุกฝายไดทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย

และความตองการใหเกิดการมีสวนรวมของชาวบานในกิจกรรมการวิจัย อันจะชวยใหชาวบานเกิดความ

ไววางใจ    

  1.2.2  ขอมูล จากการศึกษาขอมูลมือสองและศึกษาชุมชนเบ้ืองตน (Surveying 

and Studying Community) เปนการศึกษาขอมูลที่เปนลักษณะทางกายภาพ และแหลงทรัพยากร

ตาง ๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ

การเมือง ผูวิจัยจะใชสมุดบันทึก และถายภาพสถานที่ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสาร

หลักฐานจากหนวยงานราชการหรือจากองคกรพัฒนาที่เกี่ยวของ นอกจากน้ียังใชการสัมภาษณผูนํา

ชุมชน หรือผูสูงอายุเพ่ือทราบประวัติความเปนมาของชุมชนดวย   

  1.2.3 การเตรียมคนและเครือขายความรวมมือ เปนการเตรียมความพรอมใหกับ

ชาวบาน (ผูสูงอายุ ครอบครัว และผูนําในชุมชน ที่เปนกลุมปฏิบัติการหลักในการปฏิบัติงานวิจัย PAR 

รวมกับหนวยงาน ไดแก เทศบาลตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน กิจกรรมสําคัญ

ของการดําเนินงานในขั้นตอนน้ีคือ การประสานความรวมมือ การสรางความเขาใจในกรอบของการ

ทํางานวิจัย  และการหารือแนวทางการดําเนินการ โดยใชวิธีการประชุม 
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 1.3 ดําเนินการเก็บขอมูลบริบทชุมชน การจัดทําขอมูลชุมชน (Community Profile) 

โดยรวมศึกษาบริบทชุมชน การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชน (Problem Identification and 

Diagnosis) ศึกษาขอมูลรายครัวเรือนของผูสูงอายุ จากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม รวมทั้งกําหนด

เกณฑคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของชุมชน โดยเนนไปที่กระบวนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ มีการสํารวจ 

ทุนทางสังคม/ทรัพยากรของชุมชน สิ่งที่นาจะมีผลทั้งในดานสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนเพ่ือทราบถึงเรื่องราวความเปนมาของชุมชน   

ในดานตางๆ นอกจากน้ียังคนหาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในมุมมองของผูสูงอายุและชาวบานเหลาน้ี      

มีความจําเปนเพ่ือที่จะนํามาใชในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกัน  

 หลักแนวคิด : เขามามีสวนรวม คือทุกกระบวนการคํานึงถึงการเขามามีสวนรวมของ

กลุมปฏิบัติการหลัก รวมกันปฏิบัติการแบบเทาเทียมระหวาง ชาวบาน นักวิจัยและผูแทนหนวยงาน/

องคกรที่เกี่ยวของ โดยภาคีทั้ง 3 สวน มีการทํางานและมีปฏิสัมพันธในทุกกระบวนการวิจัย (ดังภาพ) 

ประกอบดวย ผูสูงอายุและครอบครัว ชาวบาน ผูวิจัย และหนวยงาน/องคกรตางๆ เจาหนาที่เทศบาล

ตําบลสะอาด เจาหนาที่โรงพยาบาลนํ้าพอง และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะอาด โดยใช

วิธีการประชุม และพูดคุย เพ่ือสรุปขอมูลและนําเสนอขอมูลตอเวทีชุมชนเพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของ

นอกเหนือจากกลุมปฏิบัติการหลักไดรับฟงและเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม และเสนอกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2  การมีสวนรวมของกลุมปฏิบัติการหลัก 

 

 ในทุกขั้นตอนของการศึกษา ต้ังแต รวมวางแผน เชน รวมกันศึกษาสภาพชุมชน/ผูสูงอายุ   

รวมกันวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของปญหา รวมกันกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน

และกิจกรรม รวมกันกําหนดแผนการติดตามผล รวมปฏิบัติการ เชน รวมกันการเตรียมบุคลากร 

รวมกันการบริหารจัดการกิจกรรม รวมกันปฏิบัติการตามแผนกิจกรรม รวมติดตามประเมินผล เชน 

รวมกันตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของกิจกรรมกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมกันวิเคราะห

ปญหา-อุปสรรค บทเรียน แนวทางแกไขปรับปรุง รวมกันเสนอบทเรียนและขยายผลสูชุมชน/สังคม 

ชาวบาน 

ผูวิจัย 

 
องคกร 
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และรวมนําเสนอผลตอเวทีชาวบาน นอกจากน้ีภาคีทั้ง 3 สวน ไดสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันโดย

การทํางานเปนกลุม มีการแบงปนประสบการณ มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆ การแสวงหา

ความรู การคิด การจัดการความรู  การสรางความรูใหม และการทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู

ทั้งทางตรงและทางออมที่สัมพันธกับวิถีความเปนจริงในชุมชน และเกิดความรวมมือดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนการศึกษา 

 

 หลักแนวคิด : สรางสรรคกิจกรรม 

 ระยะที่ 2 (D1) นําผลการวิจัยในระยะที่ 1และขอเสนอจากเวทีชุมชน มาพัฒนาเปน

กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 2.1 ประชุมเพ่ือรวมกันของกลุมปฏิบัติการหลัก ทั้งชาวบาน ผูแทนหนวยงาน และผูวิจัย 

พัฒนากิจกรรมรวมกัน  

 2.2 การจัดเวทีคืนขอมูลชุมชน เพ่ือนําเสนอขอมูลที่ไดดําเนินการในระยะที่ 1 รวมกับ

กลุมปฏิบัติการหลัก 

 2.3 กําหนดแผนกิจกรรมและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรมในชวงน้ีจะเปน

กระบวนการติดสินใจรวมกัน เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ เพ่ือความมั่นใจวากิจกรรมที่

ไดรับการคัดเลือก เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ดังน้ัน หลังจากที่ผานระยะที่ 1 มาแลว ผูวิจัยจะใช

วิธีการกระตุนใหชาวบานมีบทบาทหลักในการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม  

การเตรียม 

การศึกษาชุมชน+รูเขารูเรา 

การสรางแผนชุมชน+สรางสรรคกิจกรรม 

การปฏิบัติการตามแผน+ทําแบบบูรณาการ 

การประเมินผล+ประสานอยางตอเน่ือง 

เขามามีสวนรวม 

เขามามีสวนรวม 

 

เขามามีสวนรวม 

 เขามามีสวนรวม 
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 หลักแนวคิด : ทําแบบบูรณาการ 

 ระยะที่ 3 (R2) เปนการทํางานเปนทีมเพ่ือการบูรณาการกิจกรรม ความรู  วิธีการ และ

กลุมเปาหมาย ที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 2 ไปดําเนินการและประเมินผลกิจกรรมอยางมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มาปรับปรุงและพัฒนาสามารถนําไปใชอยางเหมาะสมกับบริบทของ

ชุมชน ผูสูงอายุ และครอบครัวตอไป ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม (Implementation Phase) เปนขั้นตอนที่สําคัญอีก

ขั้นตอนหน่ึงในการวิจัยที่จะตอบโจทยของกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 3.2 การติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแกไขระหวางการปฏิบัติงานวิจัย ในขั้น

น้ี ผูวิจัยมีบทบาทในการกระตุนใหกลุมเปาหมายพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขกิจกรรม โดยอาศัย

ขอมูลจากทุกฝาย แลวนํามาทําการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย โดย

ชาวบานและหนวยงาน/องคกรจะเขามีสวนรวมดวยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือวิเคราะหวา

ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายหรือไม และตองการการพัฒนาและหนุนเสริมอยางไร รวมทั้งใหขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) ที่แสดงถึงความพึงพอใจและความสําเร็จของการดําเนินการ  

 3.3 การประเมินผลกิจกรรม (Evaluation Phase) เปนข้ันตอนที่เกี่ยวกับการประเมิน

ผลสําเร็จและขอบกพรองของกิจกรรม เพ่ือปรับกิจกรรมใหสมบูรณ ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยจะรวมกับกลุม

ปฏิบัติการหลัก ทําการประเมินถึงผลที่เกิดขึ้นโดยใชวิธีการประชุมกลุม  

 หลักแนวคิด : ประสานอยางตอเนื่อง 

 ระยะที่ 4  (D2) การนําเสนอกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน ซึ่งโดยมีหลัก ความความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหมายถึงผลจากการจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทําใหเกิดการดําเนินการตอเน่ือง ผูเขารวม

กิจกรรมมีหลากหลายภาคสวน มีแผนกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีการกระจายที่ทําใหผูสูงอายุ        

เขามารวมกิจกรรมไดทั่งถึง มีผูรับผิดชอบเปนแกนนํา และกิจกรรมมีผูสนับสนุนใหสามารถดําเนินการ

ตอไดอยางตอเน่ือง มีงบประมาณที่ไดรับความสนับสนุนตอเน่ืองจากเทศบาล มีขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 การสรุปผลการวิจัย และการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัย

จะทําการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยออกเผยแพร ผูแทนองคกร/หนวยงาน   

มีสวนรวมดวยการรับทราบและตรวจสอบประเมินผลการวิจัยวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด   

มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง และมองไปขางหนารวมกันวากิจกรรมการพัฒนาเหลาน้ีจะเกิด

ความย่ังยืนไดอยางไร ในขั้นตอนน้ียังคงตองอาศัยความเขาใจที่ถูกตอง การมีสวนรวมอยางสรางสรรค

และกระตือรือรนของฝายตางๆ โดยเฉพาะชาวบานไมนอยไปกวาข้ันตอนกอนหนา มีปญหาและ

อุปสรรคอยางไรบางน่ีเอง จะทําใหทุกฝายคาดหมายไดวา ผลลัพธของการวิจัยจะปรากฏออกมา

สอดคลองกับความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู งอายุไดอยางตรงจุด จากการเขารวม
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กระบวนการวิจัยอยางตอเน่ืองและที่สําคัญคือ งานวิจัยน้ีไดสรุปผลการเรียนรูของชุมชนที่จะช้ีใหเห็น

วาไดบังเกิดประโยชนในภาพรวมแลว ก็จะมีการดําเนินการตอเน่ืองโดยชุมชนและเกิดความย่ังยืนได   

 4.2 การประชุมหารือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของและผูสนับสนุนกิจกรรม นายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลสะอาด หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอนํ้า

พอง และพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดขอนแกน แกนนําผูสูงอายุ และกลุมปฏิบัติการ

หลัก เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอเน่ือง  

 ในการน้ี ไดสรปุแผนการดําเนินงานในการทําความรูจักชุมชน และการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

ชุมชนจากขอมูลมือสอง และการเก็บขอมูลชุมชนจากการสัมภาษณเจาะลึกและแบบสอบถาม ตาม

ตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1  แผนการดําเนินงานในการทําความรูจักชุมชน และการเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน 

ชวงเวลา 4 เดือน จากเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 
 

กิจกรรม ผูที่ติดตอ เปาหมาย 

1.สรางความสมัพันธกับชุมชน 

(Build-up Rapport) ผูวิจัยจะ

เขาพื้นที่เพื่อไปพบกับบุคคลตางๆ 

ในชุมชนที่มีสวนสําคัญและ

เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจยั

หรือเปนประชากรกลุมเปาหมาย

ของการวิจัย  พดูคุยแนะนําตัวเอง

เพื่อใหทกุฝายไดทราบถึง

วัตถุประสงค  เปาหมายและความ

ตองการใหเกิดการมีสวนรวมของ

ชาวบานในกจิกรรมการวจิัย อนั

จะชวยใหชาวบานเกิดความ

ไววางใจ   

1. หวัหนาโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสะอาด 

2. นายกเทศบาลตําบลสะอาด

และผูเกี่ยวของ 

3.ผูนําชุมชน (ทัง้ที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ-สอบถามจาก

หนวยงานและชาวบาน) 

4. ผูนํากลุมผูสูงอายุ 

-ขอมูลประชากรสูงอายทุี่

เกี่ยวของ/รายชือ่ผูสูงอายุที่

หนวยงานจัดอนัดับการดูแลของ

ตําบลสะอาด  กิจกรรมที่จัดให

ผูสูงอายุมีสวนรวมโดยเฉพาะ

หมูบานและทั้งตําบล 

-ขอมูลประชากรของตําบล  

ขอมูลผูสูงอายุตาํบลสะอาด 

กิจกรรมเกี่ยวกบัผูสูงอายุที่

เทศบาลสนับสนุน และอื่นๆ 

-ไดขอมูลมือสอง และตรวจสอบ

ขอมูลทั่วๆ ไป เบื้องตน เพื่อเตรยีม

สําหรับการเก็บขอมูลชุมชน โดยทุก

กลุมจะเริ่มดวยการแนะนําตัว และ

โครงการที่จะเขามาดําเนินการ ซึ่ง

ตองการทราบความคิดเห็นตอ

โครงการและการสนับสนุนตอไป 
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ตารางที่ 1  แผนการดําเนินงานในการทําความรูจักชุมชน และการเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรม ผูที่ติดตอ เปาหมาย 

2. เตรียมขอมูล ศึกษาขอมูลมอื

สองและศึกษาชมุชนเบื้องตน

(Surveying and Studying 

Community) 

 

1 .  สัมภาษณ ผู นํ า ชุมชน หรือ

ผูสูงอายุเพื่อทราบประวัติความ

เปนมาของชุมชนดวย   

2. หนวยงานราชการหรือจาก

องคกรพัฒนาที่เกี่ยวของ 

- ศึกษาขอมูลที่เปนลักษณะทาง

กายภาพ และแหลงทรัพยากร

ตางๆ ภายในชุมชน รวมถึงการ 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานประชากร 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ

การเมือง รวมถึงการศึกษาขอมูล

จ า ก เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น จ า ก

หนวยงานราชการหรือจากองคกร

พัฒนาที่เกี่ยวของ  

3. เลอืกประชากรเปาหมาย 1. ผูสูงอายุ  

2. ครอบครัวผูสูงอายุและคนใน

ชุมชน เปนตัวแทนของชุมชน   

3. ผูแทนหนวยงาน/องคกรที่

เ กี่ ย วข อ ง  เช น  วั ด  โ ร ง เ รี ยน 

โ ร งพยาบาลส ง เสริ ม สุขภาพ 

องคกรปกครองทองถิ่น ฯลฯเปน

ผู แ ท น ห น ว ย ง า น / อ ง ค ก ร ที่

เกี่ยวของกับชุมชนและผูสูงอายุ 

- ไดประชากรเปาหมายที่จะมีสวน

ร ว ม กั น ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร

ดําเนินการ 

4. การเตรียมคน กิจกรรมสําคัญ 

ของการดําเนินงานในขั้นตอนนี้คือ

การประสานความรวมมือ การสราง

ความเขาใจในกรอบของการทํางาน

วิจัย  และการหารือแนวทางการ

ดําเนินการ โดยใชวิธีการประชุม

ชาวบาน ผูนํา และหนวยงานที่

เกี่ ยวข อง เพื่ อทํ าความเข าใจ

กระบวนการและเงื่อนไขการทํางาน 

และรับสมัครอาสาอาสาสมัครที่จะ 

เขารวมเปนกลุมปฏิบัติการหลัก 

โดยมีการคัดเลือกรวมกันอีกครั้ง

เนื่องจากมีอาสาสมัครมากเกินไป 

1. ผูสูงอายุ  

2. ครอบครัวผูสูงอายุและคนใน

ชุมชน เปนตัวแทนของชุมชน   

3. ผูแทนหนวยงาน/องคกรที่

เกี่ยวของ เชน โรงเรียน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

องคกรปกครองทองถิ่น วัด ฯลฯ

เปนผูแทนหนวยงาน/องคกรที่

เกี่ยวของกับชุมชนและผูสูงอายุ  

- เปนการเตรียมความพรอมใหกับ

ชาวบานที่เปนประชากรเปาหมาย 

(ก ลุ มป ฏิ บัติ การห ลัก ) ในการ

ปฏิบัติงานวิจัย PAR รวมกับ

หนวยงานและผูวิจัย 
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ตารางที่ 1  แผนการดําเนินงานในการทําความรูจักชุมชน และการเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรม ผูที่ติดตอ เปาหมาย 

5. การสรางเครือขายความ

รวมมือ การเตรียมเครอืขายความ

รวมมือนั้น ผูวิจยัใชวิธกีาร

ประสานกับองคกรตางๆ 

- องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและหรือ

องคกรพัฒนาเอกชนภายนอกทีม่ี

บทบาทและเกีย่วของกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

- เพื่อใหเกดิเครอืขายความ

รวมมือเพื่อการดําเนินงานวจิัย 

และประสานงบประมาณ   

 

 

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการเก็บขอมูลชุมชน 

ชวงเวลา 3 เดือน จากเดือน มีนาคม 2557  ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 
 

กิจกรรม ผูดําเนนิการ เปาหมาย 

1. อบรมการเกบ็ขอมูลใหกับกลุม

ผูปฏิบัติการหลัก 

1.1 อบรมการจกัทําแผนที่ชุมชน 

กําหนดจดุสําคัญ การสัมภาษณ

เพื่อเก็บขอมูลประวัติชุมชน 

ขอมูลปฏิทินชุมชน กลุมกิจกรรม  

1.2 ฝกปฏิบัติการเก็บขอมูลจรงิ 

1.3 วิทยากร กลุมปฏิบัติการหลัก

และผูวิจัย  

กลุมปฏิบัติการหลักสามารถเกบ็

ขอมูลบริบทชุมชนรวมกับผูวจิยัได 

2. การจดัทําแผนที่ชุมชน กลุมปฏิบัติการหลัก นักวจิัย ผูนํา

ชุมชน 

1. เพื่อรูจักชุมชนอยางทั่วถงึ  

ทําใหเห็นภาพรวมของชุมชนโดย

ใชเวลาส้ัน 

2. เพื่อทําความรูจักกับคนใน

ชุมชน รูจักบานของกลุม 

เปาหมาย (ผูใหญบาน อสม.  

ครู ฯลฯ) และบานของผูสูงอาย ุ

3. เพื่อรูความสัมพันธเบื้องตนของ

คนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 58 

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการเก็บขอมูลชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรม ผูดําเนนิการ เปาหมาย 

3. จัดสัมภาษณกลุม 

3.1 ประวัติศาสตรชุมชน 3.1 กลุมปฏิบัตกิารหลัก นักวจิยั 

ผูนําชุมชน ผูเฒาผูแก ผูรูในชุมชน 

1. เพื่อเขาใจถงึความเปนมาของ

ชุมชน เพือ่เขาใจโลกและความรูสึก

นึกคิดของชาวบานมากยิง่ขึ้น 

โดยเฉพาะประสบการณรวมของ

ชุมชนเพื่องายตอการวางแผนการ

ทํางานรวมกบัชมุชน 

2. เพื่อทําความเขาใจความสัมพนัธ

ชุมชนกับส่ิงตางๆ เชน ศาลปูตา สระ

น้ําสาธารณะ และเหตุการณตาง  ๆที่

สําคัญๆ เชน ความขดัแยง การ

เปล่ียนแปลงภาคการผลิตจาก

เกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม

หลังจากทีโ่รงงานอุตสาหกรรมเขามา

ตั้งในหมูบาน เปนการรูจกัชุมชน

มากขึ้น 

3. สามารถประเมินปญหาของชุมชน

จากขอมูลประวตัิศาสตรชุมชนที่

ศึกษามา 

4. เพื่อลดอคติสวนตวัทีจ่ะเขาไป

ตัดสินเรือ่งราวตางๆ ในชมุชนและ 

ลดชองวางในการตดิตอสัมพันธ 

กับชุมชน 

3.2 ปฏิทินชุมชน 2.2 กลุมปฏิบัตกิารหลัก นักวจิยั 

ผูนําชุมชน ผูแทนดานอาชีพตางๆ 

ผูแทนดวยวัฒนธรรม ผูสูงอาย ุ

1. เพื่อทราบชวงเวลาทํากจิกรรม

หลักๆของชุมชนและผูสูงอาย ุ

2. เพื่อทราบความสัมพันธในชมุชน

ผานกจิกรรม 

3. ทราบกิจวัตรของผูสูงอายเุพื่อเปน

ประโยชนในการวางแผนการ

ดําเนนิการใหสอดคลองกบัวิถีชวีติ

ของผูสูงอาย ุ
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการเก็บขอมูลชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรม ผูดําเนนิการ เปาหมาย 

3.3 กลุมองคกร 2.3 กลุมปฏิบัตกิารหลัก นักวจิยั 

ผูแทนกลุมองคกร ผูนําชุมชน 

1. ชวยใหเขาใจโครงสรางกลุม

องคกรชุมชนไดรอบดานทั้ง

โครงสราง กลุมองคกรที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ 

2. ชวยใหเขาใจความสัมพันธทาง

สังคมในแงมุมตางๆ ทีเ่กิดขึ้นใน

ชุมชน 

3. เพื่อดูความเขมแข็งของกลุม

และองคกรในชมุชน ดูบทบาท

ผูนํา อํานาจหนาที่ และความ 

สัมพันธเชิงอํานาจตางๆ  

4. เพื่อดูความสัมพันธของกลุมตางๆ  

3.4 เก็บขอมูลแบบสอบถาม

ครัวเรอืนผูสูงอายุ 

     - อบรมการเก็บขอมูล

แบบสอบถาม 

     - ฝกปฏิบัติ และเก็บขอมูล 

     - ผูวิจัยตรวจสอบ 

     - เก็บขอมูลซอม 

กลุมปฏิบัติการหลัก นักวจิัยและ

ผูชวยวิจัย 

1. จดัเก็บขอมูลครัวเรอืนผูสูงอายุ

ทุกคนในชุมชน 

2. เพื่อวิเคราะหสถานการณ

ผูสูงอายุและครอบครัว 

3. เพื่อเปนแนวทางในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

4. ประชุมสรุปวเิคราะหขอมูลเพื่อ

หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุ

4. กลุมปฏิบัติการหลัก นกัวิจัย 1. รวบรวมขอมลูที่เก็บทั้งหมดมา

วิเคราะห 

2. สรุปผลวิเคราะห 

5. นําเสนอขอมลูเพื่อเตรียมจัดทํา

แผนกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุ

5. กลุมปฏิบัติการหลัก นักวิจัยผูนํา

ชุมชน ผูสูงอายุ ครู ผูแทน เทศบาล

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

1. นําเสนอขอมลูที่ศึกษา 

2. วางแผนกิจกรรมรวมกัน 

 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพใชเปนหลัก ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักใชวิธีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) 

และบันทึกเทปและบันทึกภาพ บันทึกกระบวนการการดําเนินกิจกรรม การสัมภาษณเจาะลึกผูให
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ขอมูลหลัก สวนวิธีวิจัยเชิงปริมาณใชเปนองคประกอบเพ่ือตองการไดขอมูลตัวเลขรอยละ โดยการ

สัมภาษณผูสูงอายุและครอบครัวดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งน้ีจะเริ่มศึกษาเชิงคุณภาพ

กอนโดยศึกษาบริบทและการมีสวนรวมของชุมชน จากน้ันจึงศึกษาเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามกับ

ผูสูงอายุและครอบครัว และกลับมาศึกษาเชิงคุณภาพอีกครั้งเพ่ือเจาะลึกขอมูลผูสูงอายุ นอกจากน้ียัง

ใชการสรุปกิจกรรม และการประเมินการจัดกิจกรรม ขอสรุปของการประชุมกลุมนํามาประกอบดวย 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 

 5.1 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางกระบวนการมีสวน

รวม แนวคิดทฤษฎีผูสูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และทฤษฎีการมีสวนรวมและการเรียนรู

ตลอดชีวิต โดยใชการวิเคราะหเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) เพ่ือใชเปน

กรอบในการศึกษาขอมูลในพ้ืนที่ และนํามาใชในการหาแนวทางในการจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 5.2 วิเคราะหขอมูลบริบทและการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเด็นปญหา ความตองการและเกณฑคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

ชุมชน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือหากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

 5.3 การวิเคราะหขอมูลจากการพัฒนากิจกรรม เปนการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพคือ

วิเคราะหกิจกรรมนําเขา (Input) กระบวนการทํากิจกรรม (Process) และผลการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น (Output) และแปลผลดวยการบรรยายหรือพรรณนา (Narration) 

 5.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแบบสอบถามผูสูงอายุใชการแจกแจงความถ่ีหาคา

เปนรอยละ 

 

6. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 ขอมูลจากการศึกษาชุมชนผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) โดย

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยการ

เก็บขอมูลที่ตางเวลา ตางบุคคล เพ่ือใหไดขอสรุปที่ซ้ํากัน (2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัยและ

กลุมปฏิบัติการหลัก (Investigator Triangulation) โดยการใชวิธีการจัดประชุมกลุมเพ่ือสรุป 

อภิปรายรวมกัน และ (3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) จากการนํา

ขอมูลสนามมาวิเคราะหโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

 



 
 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา : บริบทและการมีสวนรวมของชุมชน 

 

 เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอที่ 2.2.1 และการดําเนินการศึกษาในข้ันตอนการศึกษา

บริบทและการมีสวนรวมของชุมชน ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน รวมทั้งยังคนหา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในมุมมองของผูสูงอายุตําบลสะอาด เพ่ือที่จะนํามาใชในการกําหนดกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกัน ในบทน้ีจึงนําเสนอผลการศึกษาบริบทชุมชน ประกอบดวย 

การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน เพ่ือทราบถึงเรื่องราวความเปนมาของชุมชนในดานตางๆ ลักษณะทาง

กายภาพลักษณะทางสังคม ปจจัยที่เอ้ือและเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ และการมีสวนรวมของชุมชน วิเคราะหผานกิจกรรมที่สัมพันธกับผูสูงอายุในตําบลสะอาด จึง

ขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  บริบทชุมชนและผูสูงอายุในชุมชน ประกอบดวย 

   1.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนตําบลสะอาด 

   1.2 ผลวิเคราะหขอมูลผูสูงอายุ และครอบครัวความหมายคุณภาพชีวิต 

    ผูสูงอายุในมุมมองของผูสูงอายุ 

   1.3 ปจจัยที่เอ้ือและอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 ตอนที่ 2  การมีสวนรวมของชุมชนวิเคราะหผานกิจกรรมที่สัมพันธกับผูสูงอายุในตําบล 

   สะอาด 

 ตอนที่ 3  ผลการประเมินการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือนําไปสูการจัดเวทีคืนขอมูลและ 

   พัฒนากิจกรรมมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 บริบทชุมชนตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
 

 1.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนตําบลสะอาด 

  1.1.1 ขอมูลทั่วไปของตําบลสะอาด 

   ตําบลสะอาดมีประชากรตามสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอนํ้าพอง ณ วันที่ 17  

กันยายน พ.ศ.2556 ใน 14  หมูบาน  968 หลังคาเรือน จํานวนทั้งสิ้น 9,721 คน แยกเปนหญิง 

4,867 คน ชาย 4,854 คน ในจํานวนน้ีมีผูสูงอายุ 1,250 คน คิดเปนรอยละ 12.85 ของประชากรทั้ง

ตําบล แบงเปน ชายสูงอายุ 520 คน หญิงสูงอายุ 776 คน สัดสวน 1 : 1.49  
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   ลักษณะทางกายภาพตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ต้ังอยูบน

ถนนมิตรภาพสายอุดร – ขอนแกน อยูหางจากที่ทําการอําเภอนํ้าพอง 20 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของ

จังหวัดขอนแกน หางจากจังหวัดขอนแกน  42  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียงดังน้ี 

   ทิศเหนือ ติดตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

   ทิศใต ติดตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

   ทิศตะวันตก ติดตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

   ทิศตะวันออก ติดตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

ดวยเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,250 ไร ทําใหตําบลสะอาดมีอาณา

เขตการปกครองในพ้ืนที่ 14 หมูบาน ประกอบดวย 

   บานสะอาด  หมูที่ 1  บานหนองเรือนอย  หมูที่ 2 

   บานนาศรี  หมูที่ 3 บานโคกสวาง หมูที่ 4 

   บานหนองออ  หมูที่ 5 บานโนนดงมัน หมูที่ 6 

   บานคอทาโพธ์ิ หมูที่ 7 บานคําบง หมูที่ 8  

   บานคําบง หมูที่ 9 บานดงเค็ง หมูที่ 10 

   บานคําบง หมูที่ 11 บานนาศรี หมูที่12 

   บานคําบง หมูที่ 13 บานโนนดงมัน หมูที่ 14 

   การขยายตัวของตําบลเร่ิมจากลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชาวบานที่ ต้ัง

บานเรือนอยูอาศัยกันเปนกลุมๆ มากบางนอยบาง บานแรกๆ ที่ต้ังกอนคือ บานคอทาโพธ์ิ บานคําบง 

ที่แยกบานออกเปน 4 หมูคือ หมู 8 หมู 9 หมู 11 และหมู 13  ที่ใชช่ือเดียวกัน นอกจากน้ียังมีบานนา

ศรี และบานดงเค็งที่เดิมเปนหมูบานเดียวกัน ภายหลังจึงแยกออกเปนหมู 3 หมู 10 และหมู 12 

   พ้ืนที่ทั่วไปของตําบลสะอาดเปนที่ราบแบบลูกฟูก จึงมีเนินลาดเอียงจากทาง

เหนือลงไปทางใตสูพ้ืนที่ราบลุมทางตะวันออกเฉียงใตของตําบล ซึ่งมีแหลงรับนํ้าระดับพ้ืนที่ชุมนํ้าแกง

เสือเตน มีลําหวยเสือเตนที่ไหลเช่ือมกับลํานํ้าพองผานบานคอทาโพธ์ิ บานโนนดงมัน และบานคําบง 

และมีทะเลสาบอุบลรัตนอยูทางทายของเข่ือนอุบลรัตน ซึ่งเปนแหลงนํ้าขนาดใหญ อุดมสมบูรณดวย

ปลานานาชนิด นอกจากน้ีในพ้ืนที่ตําบลยังมีหนองนํ้าสาธารณะอีกจํานวน 17 แหง ที่ชาวบานสามารถ

ใชประโยชนในการทําการเกษตรและปศุสัตวที่สําคัญๆ เชน หนองหัวโจก หวยของโปด หนองแวง 

หนองผือ หวยกุดยาง เปนตน ประกอบกับตําบลสะอาดยังมีปาไมเปนปาโปรงมีตนไมขนาดกลางสลับ

กับตนหญา เดิมเปนปาผืนใหญและอุดมสมบูรณมาก มีสัตวปาประเภทเสือ กวาง หมูปาอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก แตปจจุบันถูกชาวบานบุกรุกถางปาเพ่ือเพาะปลูกออยและมันสําปะหลัง จึงเหลือพ้ืนที่ที่

สงวนไวเปนปาสาธารณะไมมากนัก แตก็เปนแหลงอาหารของชาวบาน ที่เขาไปหาของปาตามฤดูกาล

มาเปนอาหาร เชน เห็ด ไขมดแดง ผักหวาน หนอไม เปนตน ดวยสภาพพ้ืนที่ที่คอนขางอุดมสมบูรณ 
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เอ้ือตอการดํารงชีพ จํานวนผูอพยพไปทํางานตางถิ่นจึงมีไมมากนัก คนหนุมสาวจะออกจากบานไป

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียงตําบล เชน โรงงานที่นอน โรงงานแหอวน และโรงงานทํา

เครื่องไฟฟา  

   สถานที่สําคัญของตําบลสะอาดมีสถานที่ที่ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวได เชน 

โนนชาด ต้ังอยูทางทิศใตของบานโนนดงมัน ม. 14 จะมีลักษณะคลายแหลม ย่ืนลงไปในแกงเสือเตน 

พ้ืนที่มีปาสาธารณะ ชาวบานถือวาเปนปาสงวนของหมูบานเพราะมีสภาพคอนขางสมบูรณ เปนแหลง

อาหารธรรมชาติของชาวบาน เชน กบ เขียด เห็ด หนอไม และสัตวเล็กๆ สามารถพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดเปนอยางดี  อีกแหง คือ โนนเมืองเพ็ง ต้ังอยูทางทิศเหนือของบานโนนดงมัน ม.6 

เปนโบราณสถานเกาแกของหมูบาน ทุกๆ ปในเทศกาลสงกรานต ชาวบานในตําบลจะมาทําพิธีสรงนํ้า

พระพุทธรูปในบริเวณน้ีศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงของ นายเหลย ดวงจันทอง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่

สําคัญของตําบล เปนที่ดูงานและศึกษาทางดานเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตร

พอเพียง 

   บุญประเพณีชาวบานตําบลสะอาดยึดถือบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่

เหมือนคนอีสานทั่วไป เชน บุญสงกรานต บุญเดือนหก (บุญบ้ังไฟ) บุญน้ีจะนิยมใหลูกหลานบวช บุญ

ขาวประดับดิน บุญขาวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญกุมขาว บุญขาวจี่  เปนตน แตที่ให

ความสําคัญมาก คือ บุญขาวจี่ เปนการทําบุญหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จไดขาวใหมขึ้นยุงฉาง 

แลว ก็จะรวมกันนําขาวใหมไปทําบุญถวายพระ นอกจากน้ียังมีประเพณีชอนขวัญ (ภาษาอีสานเรียก 

สอนขวัญ) เปนการตักขวัญหรือเรียกขวัญของผูประสบอุบัติเหตุ ไมวาจะเกิดบนบก ในนํ้า ตกจากที่สูง 

หรือถูกสัตวทําราย เพ่ือเปนการเรียกขวัญและกําลังใจกลับมา เมื่อสภาพจิตใจดี กําลังใจก็จะเขมแข็ง

ทําใหอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บตางๆหายเร็วข้ึน โดยจะทําในขณะที่คนเจ็บกําลังรักษาพยาบาลอยู 

หรือทําใหเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุการณ แตไมถึงกับระบุวาตองทําภายในกี่วัน โดยทั่วไปจะทําในเวลาที่

ชวงสะดวกและมีความพรอม แตจะเลือกทําชวงพลบค่ํา เพราะเช่ือวาเปนชวงเวลาที่ขวัญจะเขาสู

รางกายไดงาย วิธีการคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าจะใชสวิงชอนขวัญ อุบัติเหตุทางบกใชผาขาวมาชอน

ขวัญ โดยเตรียมองคประกอบหรือเครื่องชอนขวัญ และหมอสูขวัญมาเปนผูทําพิธี ในแตละกิจกรรม

งานบุญประเพณีที่กลาวขางตน จะเห็นวาเปนพ้ืนที่ที่สําคัญของผูสูงอายุ เพราะเปนผูที่มีบทบาทหลัก

ในการเปนผูนําสําคัญของกระบวนการตางๆ ต้ังแตการกําหนดนัดหมายชวงเวลา การเตรียมอุปกรณ

ประกอบ เตรียมสถานที่ นิมนตพระสงฆ การดําเนินการ นํากลาวตางๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนกระบวนการ

เรียนรูที่สืบทอดตอๆ กันมา การเลือกผูสืบทอดไมมีการกําหนดตายตัว ขึ้นอยูกับความสนใจเรียนรู

ของผูตองการสืบทอด ประกอบกับการพิจารณาของชาวบานในหมูบานถึงความเหมาะสมในการยก

ยองผูน้ันๆ ขึ้นมาทําหนาที่  โดยทั่วไปไมมีคนเดียว จะมี 2-3 คน และเปนผูชาย สวนผูหญิงจะเปน

ผูชวยมากกวาเปนผูนํา 
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  1.1.2 ประวัติความเปนมาของตําบลสะอาด 

   ตามประวัติที่เลาสืบกันมาบานคําบง มีคนมาต้ังบานเรือนอยูเปนกลุมแรก ๆ 

ของตําบลสะอาด มีประวัติการกอต้ังมาต้ังแตปพุทธศักราช 2337  ผานมาประมาณ 221 ป ผูกอต้ัง

คือ นายกะเต๋ียว หรือชาวบานเรียกวาพอใหญกะเต๋ียว ตามตํานานเลาวา พอใหญกะเต๋ียว และคณะ

ไดเดินทางคาขายจากจังหวัดรอยเอ็ดผานมาพักคางแรมที่บริเวณที่ราบลุม และเห็นความอุดมสมบูรณ

ของพืชพันธุที่เปนอาหาร ที่สําคัญคือ มีนํ้าด่ืม นํ้าใช อยางเพียงพอตลอดป เพราะที่มาของนํ้าเปนนํ้า

ซับที่ออกมาตามธรรมชาติ ชาวบานเรียกวา นํ้าคํา นอกจากน้ียังมีปาไมที่อุดมสมบูรณ พอใหญ

กะเต๋ียว จึงชวนพรรคพวกพอคาที่มาดวยกันต้ังบานเรือนถาวรอยูกันเปนหลายครอบครัวนับแตน้ันมา 

การต้ังช่ือหมูบานเน่ืองดวยพ้ืนที่น้ันมีตนบง (เดิมชาวบานนํามาทําเปนธูปเพ่ือใชบูชากราบไหวสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ) ขึ้นอยูในปามากมาย และมีนํ้าซับที่ชาวบานเรียกนํ้าคํา พอใหญกะเต๋ียว และเพ่ือนพอคาจึง

ต้ังช่ือหมูบานวา บานคําบง ในสมัยน้ันยังไมมีการต้ังหมูบานแบบเปนทางการ จึงไมมีผูใหญบาน

ชาวบานไดยกใหพอใหญกะเต๋ียว เปนผูนําของบานคําบงปกครองดูแลลูกบานอยางมีความสุข 

   ในละแวกตําบลสะอาดเดิมนอกจากบานคําบงแลวยังมีหมูบานเกาแกอยูอีก  

3 หมูบานคือ บานสะอาด บานหนองออ และบานโนนดงมัน ซึ่งมีการอพยพเขามาไลเลี่ยกัน บาน

สะอาด มีการเลาสืบกันมาวา มีคนอพยพเขามาต้ังแตป พ.ศ.2358 หลังบานคําบง 21 ป ประมาณ 

200 ปผานมา มีครอบครัวสามพ่ีนองอพยพมาจากเมืองรอยเอ็ดผานมาเห็นมีหนองนํ้าใหญจึงหยุดพัก

คางแรมหุงหาอาหาร และพักเกวียน พบวาเปนพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณจึงต้ังบานอยูบริเวณอยูโนน

กุดทิง อยูใกลแหลงนํ้าคือ หนองขุมดินและหวยของโปด (ที่ไดช่ือวาหวยของโปดเพราะความอุดมบูรณ

ของปลาที่อยูในลําหวย จนทําใหของ ซึ่งเปนภาชนะจับปลาแตกเพราะมีปลาจํานวนมาก) ตอมา

บานเรือนขยายออกเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จนในปพ.ศ. 2438 เกิดอหิวาตกโรค (ชาวบานเรียกวาโรคหา)

ระบาดวัว ควาย สัตวเลี้ยงลมตายเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงอพยพยายหนีโรคภัยออกจากบาน

สะอาด นําโดย ขุนณรงคหรือพอเฒาสุริยะ แมเฒาคืบ พอเฒาทิด แมเฒากอม พอเฒาต้ึม พอเฒาโตด 

อพยพมาเจอหนองนํ้าใหญจึงต้ังช่ือวา หนองผีพวย (หนองผือ) ที่เหมาะการทํามาหากินจึงต้ังบานเรือน

ใหม บริเวณทางตะวันตกของหนองผือ ที่เปนที่ต้ังของบานโนนดงมันในปจจุบัน และขยายครอบครัว

ออกไปเรื่อยๆ จนในป 2543 ทางราชการจึงแบงการปกครองบานโนนดงมันออกเปน 2 หมู คือ หมู 6 

และหมู 14 

   บานหนองออหมู 5 ซึ่งเปนหมูบานด่ังเดิมอีกแหงหน่ึงของตําบลสะอาด ต้ังขึ้น

ประมาณป พ.ศ.2416 หรือประมาณ 142 ป มีนายหลวงศรี เปนคนบานดง อําเภออุบลรัตน มาทําไร

ทําสวนอยูบริเวณที่ต้ังวัดทรงสิลาในปจจุบัน เห็นวาที่บริเวณน้ีมีแหลงนํ้าและปาไมรมรื่น รวมทั้งมีสัตว

ปาที่เปนอาหารนานาชนิด จึงยายจากบานเดิมมาอยูหัวไรปลายนา สวนนายผุสดี นายสุวรรณที มา
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จากบานสองคอนใกลพระธาตุขามแกนอพยพมาหาที่สมบูรณและมีแหลงนํ้าใหญ มีดอกออขึ้นกลาง

หนองนํ้า จึงมาต้ังบานเรือนอยูบริเวณน้ีและต้ังช่ือบานวาบานหนองออ 

   สวนหมูบานอ่ืนๆ เปนหมูบานขยายที่บานเดิมมีคนอยูอาศัยหนาแนน ทาง

ราชการก็จะขยายออกเปนอีกหมูบานหน่ึง เชน บานคําบง หมู 8 หมู 9 หมู 11 และหมู 13 บานนาศรี

หมู 3 แยกออกเปนนาศรีหมู 11 เปนตน แตในความสัมพันธของคนในชุมชนก็ยังคงคิดวาเปนชุมชน

เดียวกัน จะเห็นไดจากในชวงของการใหขอมูลประวัติชุมชน ทุกคนไมไดมองวาเร่ืองน้ีเปนของชุมชน

ใดชุมชนหน่ึงแตเปนสถานการณรวมของตําบล  

   นอกจากประวัติการต้ังบานเรือนแลวในแตละชุมชนจะมีคนเฒาคนแกที่เปน

บุคคลสําคัญที่ชาวบานเอยถึงวาเปนปราชญ ผูรู ผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องตางๆ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยูหรือ

เสียชีวิตแลวแตก็ยังอยูในความระลึกถึงของชาวชุมชน เชน ในบานสะอาด ยังมี หมอพราหมณ คือ  

พอศรีนวล สุรภักด์ิ พอเต็ม เรียงดี หมอแคน คือ พอศรีนวล สุรภักด์ิ ชางมัดหมี่ คือนางอรัญ สุรภักด์ิ 

นางพินิจ ทาปลัด นางบุญเพ็ง ผาบสิมมา พอจ้ํา คือพอเลา วังอาจ บานนาศรี หมอสูขวัญ คือ พอหวัน  

จันดาออน (เสียชีวิต) นายเคน แกวรังศรี เปนหมอสูขวัญ สะเดาเคราะห นางคําเบา พันธนู (เสียชีวิต) 

หมอนวดแผนโบราณบานโนนดงมัน พระครูปราโมทยสิริสาร เปนพระนักพัฒนา นายสุวิทย แกว

มาตย อดีตอาจารยใหญเกษียณอายุเปนผูแตงคํารองและทํานองเพลงแมนํ้าพอง นายชูศักด์ิ วังทองบง 

อดีตอาจารยใหญเกษียณอายุเปนผูแตงโนตแคน เปนตน ซึ่งแตละคน คือ ปูชณียบุคคลที่เปนผูสูงอายุ

แลวทั้งสิ้น 

  1.1.3 ดานอาชีพและเศรษฐกิจ 

   ดานอาชีพทั้งในระดับครอบครัวและตําบล พบวาฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว สวนใหญชาวบานในตําบลสะอาดมีอาชีพทําการเกษตร และปศุสัตว ดานการเกษตรจะ

ปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง และผักสวนครัว เพราะมีแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณมีแหลงนํ้าใชที่เปนพ้ืนที่

ชุมนํ้า คือ แกงเสือเตน ที่อยูทางตะวันตกของตําบล นอกจากน้ีพ้ืนที่ตําบลยังติดเข่ือนอุบลรัตน ที่เปน

แหลงนํ้าขนาดใหญเปนทั้งแหลงอาหารและที่ทําการเกษตรที่สามารถจําหนายและทํารายไดใหกับ

ครอบครัว แหลงนํ้าที่สําคัญอีกแหงคือ หนองหัวโฮก ที่เปนแหลงจับปลาและทําประมงนํ้าจืดของ

ตําบลสะอาด และมีคลองชลประทานที่เช่ือมตอกับแหลงนํ้าดังกลาวอีกดวย เน่ืองดวยมีแหลงนํ้า

มากมายจึงมีกกขึ้นอยูรอบๆแหลงนํ้า ชาวบานมีอาชีพนอกภาคเกษตรอยางหน่ึงคือ ทอเสื่อกก 

ทางดานปศุสัตว เกษตรกรในตําบลสะอาดประมาณ 50 ราย เลี้ยงวัวนมเปนอาชีพ โดยทุกเชาและ

บายจะรีดนมวัวเพ่ือสงขายใหกับสหกรณโคนมขอนแกน ต้ังอยูที่บานซําจาน อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน นอกจากน้ียังมีเกษตรกรที่เลี้ยงหมูในฟารมขนาดใหญมีหมู 100 - 400 ตัวอีกประมาณ 5 

ราย ครอบครัวสวนใหญก็ยังมีกรรมสิทธ์ิที่ดินอยูอาศัยเปนของตนเอง ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกมั่นคง

ตอชีวิต นอกจากน้ีลูกหลานของผูสูงอายุที่ เปนกลุมคนรุนใหมก็จะออกไปทํางานในโรงงาน



 67 

อุตสาหกรรมหลายแหงที่อยูละแวกตําบล โดยชวงเชาจะเห็นกองทัพรถมอเตอรไซดข่ีออกไปจาก

หมูบานมากมาย และกลับเชามาในชวงเย็น ดังน้ัน ในตําบลจึงมีอาชีพรองรับที่ลดการอพยพแรงงาน

ตางถิ่นได อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีโรงงานที่มาต้ังอยูรายลอมตําบล และรุนใหมก็ออกไปทํางานใน

โรงงานตางๆ เชน โรงงานที่นอน โรงงานแหอวน และโรงงานทําเครื่องไฟฟา ก็ยังมีบางคนอยาก

ออกไปหาประสบการณทํางานตางถ่ิน เชน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  แตสังคมความสัมพันธ

ของชาวตําบลสะอาดก็ยังคงยึดถือสังคมที่เปนแบบชนบท ที่อยูกันเปนเครือญาติ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

โดยเฉพาะการดูแลผูสูงอายุ 

   สําหรับอาชีพของผูสูงอายุหลายคนยังคงประกอบอาชีพเดิม เชนเดียวกับที่ทํา

กอนอายุ 60 ป เชน เกษตรกรรม ทํานา ทําไรออย มันสําปะหลัง ทําสวนผัก แตงโม จับปลา เลี้ยงหมู 

และเลี้ยงวัวนม แตก็จะลดบทบทลง คือทําตามกําลังที่สามารถทําได บางคนทําอาชีพรับจางทั่วไปใน

ภาคเกษตร บางคนหันมาทําอาชีพนอกภาคเกษตร เชน ทอเสื่อ ทอผา ทําบายศรี ทําขาวฮาง จักสาน

อุปกรณเครื่องใชตางๆ โดยทําไปเรื่อย ๆ ไมเรงรีบ เสร็จจึงขายในตลาดทองถิ่นเปนหลัก 

  1.1.4 การพัฒนาดานสาธารณสุขที่สอดคลองกับผูสูงอายุ 

   ตําบลสะอาดถือวาเปนตําบลที่มีการดูแลดานสุขภาพของชาวบานอยางทั่วถึง 

โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอผูสูงอายุและผูพิการเปนอันดับตนๆ จะเห็นไดจาก มีหนวยงานดาน

สาธารณสุขที่ทํางานในพ้ืนที่ 3 หนวยงานคือ โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง ไดสงพยาบาลชุมชนเขามา

ปฏิบัติงานรวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสองแหงคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

สะอาด ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของตําบล และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําบง ต้ังอยูทางทิศ

ตะวันออกของตําบล ซึ่งแตละแหงมีเจาหนาที่ประจําแหงละ 6 คน โดยมีสัดสวนพยาบาลตอประชากร

ทั้งตําบลเปน 1 ตอ 4,835 คน ซึ่งทําหนาที่เหมือนภารกิจของหนวยงานสาธารณสุขโดยทั่วไป 

   กิจกรรมที่ขับเคลื่อนในลักษณะปฏิบัติการทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุโดยตรงคือ การดูแลผูสูงอายุ การเย่ียมบานของอาสาสมัครผูสูงอายุและผูพิการ (อสผก.) หรือ

โครงการใหบริการตามรูปแบบบริการตนแบบ (Project of Long term Care Service 

Development for Elderly and Other Vulnerable  People – LTOP) กิจกรรมน้ีเริ่มในป 2548 

โดยการแนะนําของศูนยพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดขอนแกน (พมจ.ขอนแกน) เสนอโครงการดูแลผูสูงอายุที่บาน หลังจากที่ไดเขามาสอบถามและ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในตําบลและพบวามีผูสูงอายุที่ปวยติดเตียงหลายคน(ปจจุบันมีมากถึง 21 

คน) จึงเสนอตอเทศบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 2 แหง และโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง 

สนับสนุนใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ขึ้น โดยเทศบาลสงเจาหนาที่เขารวมประชุมแนวคิดการ

พัฒนา อผส. พมจ.ขอนแกน ใหการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจัดฝกอบรม อผส. 3 วัน โดย 

เทศบาลคัดเลือกอาสาสมัครที่มีจิตอาสาชวยเหลือผูสูงอายุที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป และไมเปนอาสาสมัคร
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สาธารณสุขหมูบานมาเขารวมอบรมจํานวน 50 คน หลังจากการอบรมแลวก็มีกิจกรรมใหดําเนินการ 

และจัดอบรมเรียนรูเพ่ิมเติมเปนหลายหลักสูตร ในชวงระยะเวลา 1 ป โดยรวมกับศูนยผูสูงอายุ 

โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะอาด ทําให อสผ. สามารถดําเนิน

กิจกรรมตรวจวัดและปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเองได เชน เจาะเลือดตรวจเบาหวาน วัดความดัน และ

ชวยเหลือผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได เชน ทําแผล เช็ดตัว อาบนํ้า ปดกวาดที่นอน ทําสิ่งแวดลอม

รอบกายผูปวยใหสะอาด เปนตน  

   ในปพ.ศ. 2557 ไดขยายการดําเนินงานของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่ดูแล

เฉพาะผูสูงอายุใหครอบคลุมผูพิการดวย และเปลี่ยนช่ือเปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ โดย

ทั้งตําบลมี อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 100 คน และผูพิการที่ไมใชผูสูงอายุอีกจํานวน 128 

คน โดยแบงไปตามหมูบานที่มี อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหดูแลผูสูงอายุและผูพิการใน

หมูบานตนเองมีขั้นตอนของการดูแลดังน้ี 

   1. ประเมินผูสูงอายุที่เขาขายที่จะตองดูแลในโครงการ โดยมีแบบประเมิน 

สงใหกับทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบดวยแพทย พยาบาลชุมชน เภสัชกร และนักกายภาพบําบัด 

ตรวจสอบ 

   2. จัดทําแผนดูแล (Plan Care) ที่สามารถจัดการดูแลตามสภาพความตอง 

การดูแลผูสูงอายุเปาหมายตามแผนการดูแล 

   3. ประเมินการดูแลเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมรวมกับทีมงาน และปรับปรุง

แผนการปฏิบัติการ 

   4. เปาหมายคือ ผูสูงอายุและครอบครัวสามารถดูแลตนเองไดและดํารงอยู

ไดอยางปกติสุข 

   ตัวอยางกิจกรรมเย่ียมบานของ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 

   1. ดูแลดานจิตใจ ทําใหอารมณดี 

   2. ดูแลทําความสะอาดที่นอน บริเวณสิ่งแวดลอมของบาน เชน กวาดลานบาน 

   3. ทําความสะอาดรางกาย อาบนํ้า ซักเสื้อผา ตัดผม ตัดเล็บ 

   4. ดูแลปอนอาหาร 

   5. หากเสียชีวิตชวยจัดการศพ 

   6. หากมีผูสูงอายุที่รับผิดชอบปวยที่ตองนอนโรงพยาบาลและครอบครัวดูแล

ไมเปน อาสาสมัครผูสูงอายุและผูพิการ จะเวียนกันไปเฝา 3 คน พรอมทั้งเขาไปแนะนําครอบครัวให

ดูแล  

   การเยี่ยมบานจะทําเปนทีม 1 คน รับผิดชอบประมาณ 10 คน เย่ียม 1 วันตอ

สัปดาห โดยมีสมุดเย่ียมสงใหหมอ/พยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตรวจสมุดเย่ียม 
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ปจจุบัน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการมีโครงสรางคณะกรรมการชัดเจน คือ มีประธาน รอง

ประธาน คณะกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน รวม 5 คน เปนโครงสรางระดับหมูบาน และสงผูแทน

มาเปนคณะกรรมการในระดับตําบล  

   ปญหาอุปสรรคที่พบคือ ถึงแมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการจะเปน

อาสาสมัคร แตก็ไดรับคาตอบแทนวันละ 300 บาท ทํางานเปนทีม 5 วัน ได 300 บาทซึ่งนอยมาก แต

ก็ถือวาเปนตนทุนสําหรับหนวยงานภาครัฐที่ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) อยูแลว โดย

จายคาตอบแทน 600 บาท/คน/เดือน ในปจจุบันคาใชจายของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 

องคกรพัฒนาเอกชนของประเทศญี่ปุน JICA ไดรับผิดชอบ แตหาก JICA งดการสนับสนุนลง เทศบาล

ชวยรับภาระน้ีไดหรือไมปญหาที่พบคือ เทศบาลไมสามารถต้ังเทศบัญญัติในการจัดจาง อาสาสมัคร

ผูสูงอายุและผูพิการไดเพราะไมไดอยูในขายภารกิจ จึงตองเปนขอขบคิดของชุมชนตอไป 
 

 1.2 ผลวิเคราะหขอมูลผูสูงอายุและครอบครัวความหมายคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

มุมมองของผูสูงอายุและชาวบาน 

  1.2.1 สภาพทั่วไปของผูสูงอายุ  

   จากขอมูลประชากรที่นําเสนอขางตน ในป พ.ศ. 2556 ทั้งตําบลมีผูสูงอายุ 

1,250 คน คิดเปนรอยละ 12.85 ของประชากร แบงเปน ชาย 520 คน หญิง 776 คน สัดสวน 1 : 

1.49 จากจํานวนผูสูงอายุน้ี  ผูสูงอายุในตําบลสะอาดสวนใหญเปนผูสูงอายุที่พ่ึงพิงตนเองไดเต็มที่

(Active Aging) รอยละ 60 ดังน้ันการทํากิจกรรมตางๆกับผูสูงอายุ จึงมีผูสูงอายุเขารวมมากเพราะยัง

ตองการสังคมและเพ่ือนฝูง การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไปน้ี จะกําหนดให

สอดคลองกับศักยภาพ สภาพรางกาย ความตองการ และความพรอมของผูสูงอายุ เพ่ือสรางองครวม

ของการมีคุณภาพชีวิตทั้ง กาย จิต ปญญา และสังคมไดเปนสําคัญ 

   เพ่ือใหสามารถประเมินสถานภาพของผูสูงอายุไดชัดเจนมากข้ึน ผูวิจัยได

จัดเก็บขอมูลรายละเอียดผูสูงอายุและครอบครัวโดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณผูสูงอายุจํานวนทั้งสิ้น  

161 คน คิดเปนรอยละ 12.88 ของผูสูงอายุทั้งตําบล (โดยใชเกณฑการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ

องคการสหประชาชาติ ที่กลาววา ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป เปนสัดสวน รอยละ 10 ถือ

วาประเทศน้ันไดกาวเขาสูสังคมสูงวัย) ครอบคลุมจํานวนครัวเรือนผูสูงอายุทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน 

สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 465 คน ใชวิธีสุมจากรายช่ือผูสูงอายุทั้งหมด 

   จากขอมูลวิเคราะหในแบบสอบถามและการสัมภาษณเจาะลึกแบงเปน 2 

สวนคือ สถานภาพครัวเรือนผูสูงอายุ และสถานภาพผูสูงอายุ จากขอมูลสถานภาพครัวเรือนผูสูงอายุ

พบวา สมาชิกครัวเรือนสวนใหญมีจํานวน 4-6 คน และสวนใหญเปนเพศหญิง หากแบงชวงวัยของ

สมาชิกครัวเรือนอยูในชวงวัยแรงงาน (อายุ 15–59 ป) รอยละ 51.2 รองลงมาวัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 
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รอยละ 34.8 ที่เหลือคือ วัยเด็ก (ตํ่ากวา 15 ป) สะทอนใหเห็นสัดสวนเชนเดียวกับโครงสรางประชากร

ของประเทศ ที่วัยเด็กมีจํานวนลดนอยลงในขณะที่วัยสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

   การศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 

43.2 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 22.4 และ 1 ใน 3 ของสมาชิกครัวเรือนมีอาชีพ รับจาง

ทั่วไปและเกษตรกรรม ซึ่งหากดูจากกลุมอาชีพที่สัมพันธกับผูสูงอายุในจํานวน 161 คนพบวา 

ผูสูงอายุจะอยูในกลุมเกษตรกรจํานวนมาก รองลงมาเปนขาราชการบํานาญ คาขาย ที่เหลือจะอยูใน

กลุมวางงาน/ดูแลครอบครัว/ทํางานบาน/ปวยพิการในสวนการถือครองที่อยูอาศัย  พบวารอยละ 

91.5 เปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง (ตารางที่ 5 ในภาคผนวก ข) 

   รายไดของครัวเรือนตอเดือน พบวา โดยเฉลี่ยครัวเรือนผูสูงอายุรายได 

20,475 บาทตอเดือน ในขณะที่สมาชิกในครอบครัว 4-6 คนตอครอบครัวเฉลี่ยตอคนจะมีรายได

ประมาณ 4,095 บาท/เดือน สวนรายจายที่ยังไมรวมหน้ีสินประมาณ 12,196 บาท/เดือน เฉลี่ย  

เดือนละ 2,439 บาท/คน ซึ่งเมื่อนํารายไดหักดวยรายจายตอเดือนจะมีเงินเหลือประมาณเดือนละ 

1,695 บาท ซึ่งจะดูคลายมีเงินเหลือสําหรับออม ในขณะที่ครอบครัวมีเงินออมเฉลี่ย 56,768 บาท แต

จํานวนหน้ีสินของครัวเรือนจะมีสัดสวนที่มากกวาเงินออม กลาวคือ ณ ป 2556 ครัวเรือน ผูสูงอายุมี

หน้ีสินเฉลี่ย 261,304 บาท ตองชําระใน 5 ป จึงประมาณปละ 52,260.80 บาทหรือประมาณ 

4,355.06 บาทตอเดือน ซึ่งสูงกวาเงินรายไดที่เหลือตอเดือน จึงสามารถสรุปไดวา ครัวเรือนของ

ผูสูงอายุมีภาระที่ตองจายชําระหน้ีสินที่สูงกวากําลังการผลิต (ตารางที่ 6 ในภาคผนวก ข) แหลงเงินกู

ของครอบครัว ผูสูงอายุกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ( ธกส.) และกองทุนหมูบาน 

(ตารางที่ 7 ในภาคผนวก ข)  อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณเจาะลึกถึงภาวะหน้ีสิน ที่สูงกวารายไดที่

ไดรับ ผูสูงอายุไมรูสึกกังวลมากนัก เน่ืองจากครอบครัวยังมีลูกหลานที่มีอาชีพ และสามารถใชหน้ีได

ตามกําหนดเพราะมีสินทรัพย เชน ขาวที่เก็บไวในยุง เมื่อถึงกําหนดตองใชหน้ีก็สามารถนําออกมาขาย

ได บางสวนเปนการลงทุนที่ยังไมสามารถคืนทุนไดในขณะน้ัน เชน หมู ไก ที่ยังไมถึงกําหนดขาย ออย

ที่รอกําหนดตัด รานขายของชําที่มีรายไดหมุนเขามาใหเก็บสะสมไดทุกวัน เปนตน 

  1.2.2 ขอมูลสถานภาพผูสูงอายุ  มีผูสูงอายุที่ใหขอมูลทั้งสิ้น 161 คนเปนเพศหญิง

รอยละ 57.8 เพศชายรอยละ 42.2 ชวงอายุของผูใหขอมูลคือ อยูในชวงอายุ 60-70 ปและอายุ 70-

80 ป (ตารางที่ 8 ในภาคผนวก ข) สําหรับการดูแลผูสูงอายุพบวา สวนใหญยังมีลูกหลานหรือคนใน

ครอบครัวดูแล อีกกลุมหน่ึงคือ ผูสูงอายุที่ยังแข็งแรงและทํางานได นอกจากจะดูแลตนเองไดแลวยัง

ตองดูแลสามีหรือภรรยา ดูแลลูกหลานและคนในครอบครัวอีกดวย ในสวนของแหลงเงินที่ใชในการ

ดูแลคือ รายไดจากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ลูกหลานที่ไปทํางานตางถิ่นสงมาให รายไดจากการประกอบ

อาชีพ  ดังน้ัน บทบาทผูสูงอายุในครอบครัวสวนใหญคือ ทําอาหาร รองลงมา คือ ทํางานบาน (กวาดถู

บาน) และทําไร ทํานา  (ตารางที่ 9 ในภาคผนวก ข) 
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   ในแงของหลักประกันชีวิตที่ถือวาเปนสวนหน่ึงของความมั่นคงในชีวิตของ

ผูสูงอายุ นอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยแลว พบวาสวัสดิการที่ผูสูงอายุไดรับจากรัฐ

และเปนประโยชนโดยตรงคือ เบ้ียยังชีพ รองลงมาคือ เงินบํานาญ สําหรับคนที่เปนของราชการ

บํานาญ กองทุนผูสูงอายุที่เปนเงินกูไมมีดอกเบ้ียเพ่ือการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ ในสวนชุมชนมี

กองทุนฌาปนกิจ  กองทุนสัจจะวันละบาท เงินออมกลุมทอเสื่อ และสวัสดิการอ่ืนๆที่ไมใชภาครัฐที่ให

การสนับสนุนคือ เงินออมกลุมลูกคาธนาคารเกษตรและสหกรณ (ธกส.) (ตารางที่ 10 ในภาคผนวก ข) 

  1.2.3 ขอมูลผูสูงอายุรายบุคคล 

   จากการสอบถามขอมูลรายบุคคลเพ่ือทราบสถานะของผูสูงอายุเฉพาะบุคคล

และทัศนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยแบงรายละเอียดเปนประเด็นดังน้ี 

   1. ดานสุขภาพกาย การเก็บขอมูลดานสุขภาพกาย เพ่ือดูวาผูสูงอายุมี

รางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับสุขภาพ มีโภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/

ออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ พบวาผูสูงอายุมีรางกายที่สมบูรณ

แข็งแรงตามวัย และมีการใหความสําคัญกับสุขภาพ แตก็ยังพบวา มีโรคประจําตัวที่ตองรักษาหรือ

รับประทานยาตอเน่ือง เปนโรคที่สัมพันธกับการสูงอายุและพฤติกรรมการบริโภค ไดแก ความดัน

โลหิต เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ปวดขอ/ขา/หลัง/เอว โรคเกาส โรคหัวใจ จากการวิเคราะหการ

บริโภคของผูสูงอายุพบวา รับประทานคารโบไฮเดรต ประเภทแปงคือ ขาวเหนียวจํานวนมาก 

นอกจากน้ีก็จะมีโปรตีน และผัก หลายคนยังบริโภคอาหารโปรตีนชนิดทอด ไขมัน ของหวาน และ

ผลไมที่มีรสหวานและใหพลังงานสูง เชน ทุเรียน กลวย เงาะ มะมวง และขนุน นอกจากน้ีพบโรคที่

เกี่ยวเน่ืองจากรางกายที่เสื่อมลงจากการสูงอายุซึ่งก็จะมีจํานวนไมสูงมาก เชน โรคความจําเสื่อม 

กระดูกพรุน หูตึง ตาแฉะ ตอหิน ตอกระจกและตอมลูกหมากโต อยางไรก็ตามก็ยังพบวามีผูสูงอายุอีก

สวนหน่ึงที่ยังแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว (ตารางที่ 11 ในภาคผนวก ข) สวนการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ

กลุมที่มีโรคประจําตัว พบวาผูสูงอายุสวนใหญยังคงไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค แตจะไป

พบหมอเปนประจํา หรือไปบางเมื่อมีอาการ สวนใหญในกลุมที่ปวดเมื่อยจะซื้อยามาทานเอง

สถานพยาบาลที่ไปรักษาคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะอาด และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพนาศรีดงเค็ง ขึ้นอยูกับวาอยูใกลที่ใดและโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง ซึ่งทั้งสามแหงเปน

สถานพยาบาลของรัฐ มีบางที่ใชบริการสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งจะมีคาใชจายสูงกวาโดยผูสูงอายุให

เหตุผลวาสะดวกและรวดเร็วกวา (ตารางที่ 12 ในภาคผนวก ข) 

    การออกกําลังกายที่พบวา ผูสูงอายุรอยละ 59 มีการออกกําลังกายเปน

ประจําโดยใชวิธีการเดิน กายบริหาร/แกวงแขน และปนจักรยานโดยเฉลี่ยออกกําลังกาย 6 วัน/ 

สัปดาห วันละ 35 นาที (ตารางที่ 13 ในภาคผนวก ข) จะเห็นไดวา ประเภทของการออกกําลังกายมา
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จากการสนับสนุนจากภายนอก เชน การปนจักรยานที่ในตําบลมีกลุมขี่จักรยานที่ไดรับการสนับสนุน

จากเทศบาลตําบลสะอาด มีนัดรวมตัวปนจักรยานประจําทุกเดือน รวมทั้งมีจักรยานแจกใหกับสมาชิก 

ซึ่งไดงบประมาณจากองคกรพัฒนาเอกชนประเทศญี่ปุน (JICA) รวมดวย อยางไรก็ตามก็ยังพบวามีอีก

สวนหน่ึงรอยละ 41 ไมไดออกกําลังกาย หลายคนบอกวาไมเคยออกกําลังกายมาต้ังแตหนุมสาว และ

เมื่อสูงอายุก็ไมอยากออกเพราะไมชอบ และบางคนที่ถูกชวนมาเขาชมรมจักรยานก็จะไมรวมเพราะไม

อยากออกจากบาน บางคนก็สุขภาพไมแข็งแรงก็จะอางวาออกกําลังไมได  

    ภาวะเสี่ยงตอสุขภาพของผูสูงอายุคือ สูบบุหรี่ ซึ่งเปนชายทั้งสิ้น สูบเฉลี่ย 

8 มวนตอวัน และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลประเภทเหลาขาวและเหลาแดงพบวา เปนชายมากกวา

หญิงด่ืมเฉลี่ย 3 แกว/วัน (ตารางที่ 14, 15 ในภาคผนวก ข) จากการสัมภาษณเพ่ิมเติม พบวา ทั้งสูบ

บุหรี่และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ไดทํามาต้ังแตยังไมเปนผูสูงอายุ เมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้นบางคนก็ลด

ปริมาณลงบางแตไมไดเลิก ไมมีใครที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ในชวงหลังจากสูงอายุแลว 

    ดานที่พักอาศัยและสภาพแวดลอมที่จะเปนขอมูลสําหรับประเมินความ

เหมาะสมในการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ โดยประเมินรวมกันระหวางผูเก็บขอมูล

และผูสูงอายุ  พบวาที่พักอาศัยสวนใหญอากาศถายเทสะดวก มีบางรายที่พบจากการสัมภาษณ

เจาะลึกเพ่ิมเติมวา ผูสูงอายุอยูในบานพักที่มุงดวยสังกะสีมีชองลมผานเพียงประตู ไมมีหนาตางระบาย

ลม อากาศรอนและอบอาว ทําใหไมสามารถพักในบานไดในชวงกลางวันตองออกมาน่ังหนาบาน สวน

ที่ พักอยู ช้ันบนของบานสองช้ันตองขึ้นบันได ทั้งน้ีเพราะเคยอยู ต้ังแตยังไมสูงอายุและไมได

เปลี่ยนแปลง  แตบางคนบานที่อยูอาศัยเปนบานช้ันเดียวใตถุนสูง ถาจะนอนจึงตองข้ึนบันไดหลายขั้น 

ทําใหขึ้นลงเฉพาะเวลานอน นอกจากน้ี พบวา หองนํ้ายังไมมีราวจับและเปนลักษณะน่ังยองอยู  

อยางไรก็ตามจากการประเมินความพอใจในที่พักอาศัยในภาพรวม  พบวาผูสูงอายุสวนใหญประเมิน

วามีความพอใจ (ตารางที่ 16  ในภาคผนวก ข) อยูไดโดยไมตองมีการปรับเปลี่ยน  

   2. ดานจิตใจ จิตใจ/อารมณดูจากการมีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด 

มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความ     

พึงพอใจในชีวิต จากการสอบถามขอมูลดานจิตใจผูวิจัยไดประยุกตแบบทดสอบประเมินอาการ

ซึมเศราของกรมสุขภาพจิต ที่สงใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลใชในการประเมินผูปวย  

นอกจากน้ีจะประเมินความสัมพันธกับครอบครัวในการรวมทํากิจกรรมตางๆ พบวาผูสูงอายุใชเวลาใน

การรับประทานอาหาร ดูทีวี ทําเกษตรกรรม และไปเที่ยวรวมกัน (ตารางที่ 17 ในภาคผนวก ข) จะ

เห็นไดวากิจกรรมที่ผูสูงอายุทํารวมกับครอบครัวสวนใหญเปนกิจกรรมในครัวเรือน จะมีกิจกรรมอาชีพ

อยางเดียวคือเกษตรกรรม (ทํานา) สวนการทําเกษตรอ่ืน เชน ปลูกออย มันสําปะหลัง ไมไดชวย

ครอบครัวซึ่งแสดงวาผูสูงอายุไดลดบทบาทในการประกอบอาชีพของตัวเองลง อยางไรก็ตามโดย

ภาพรวมแลวผูสูงอายุก็ยังมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในเกณฑดี 
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    เมื่อสอบถามขอมูลเรื่องความทุกขใจ กอนต้ังคําถามผูวิจัยไดวิเคราะห

รวมกับกลุมปฏิบัติการหลักถึงนิยามของความทุกขใจของผูสูงอายุตําบลสะอาดและนํามาต้ังเปน

ประเด็นคําถามโดยประมวลรวมกับคําถามของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวาผูสูงอายุ  

มีความทุกขใจเน่ืองจากปญหาสุขภาพรางกาย จากโรคประจําตัว จากความเสื่อมถอยของรางกายที่ 

ไมสามารถทํางานตางๆ อยางที่เคยทําได นอกจากน้ียังกังวลเรื่องลูกหลานโดยเฉพาะหลานที่กําลัง

วัยรุน ที่ไมชอบเรียนหนังสือและเกเร กลัวหลานจะลําบากเหมือนตนเองเมื่อโตขึ้น และกังวลเรื่อง

รายไดของครอบครัว ทั้งน้ีเพราะครอบครัวยังยากจน หาเชากินคํ่า รายไดจากการเกษตร (ทํานา ทํา

ไร) ไมเพียงพอตอการยังชีพ เมื่อกําลังแรงงานที่ผูสูงอายุเคยทําลดลงสงผลใหตองชดเชยโดยการจาง

แรงงานคนอ่ืน หรือจางเคร่ืองจักรยนต ทําใหตองเพ่ิมตนทุนการผลิตมากขึ้นแตผลผลิตเทาเดิม 

นอกจากน้ียังมีปญหาลูกหลานขัดแยง/ทะเลาะกันในครอบครัว ผูสูงอายุเองก็ไมมีอํานาจในการจัดการ 

ปญหาความเหงา มีผูสูงอายุบางคนที่คูสมรสเสียชีวิตไปกอน ทําใหไมมีเพ่ือนคูคิด ประกอบกับไมชอบ

สังคมกับใคร 

    สําหรับกลุมที่ทุกขใจ เมื่อมีปญหาทุกขใจผูสูงอายุสวนใหญไมปรึกษาใคร 

คิดและเก็บไวอยูคนเดียว สวนหน่ึงเพราะไมอยากเปนภาระใหลูกหลานกังวล บางคนไมรูจะปรึกษา

ใครเพราะไมเคยพูดคุยปญหากับใครมากอนโดยเฉพาะเรื่องทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว บางคน

ปรึกษาลูกหลาน ญาติพ่ีนอง ซึ่งก็จะพบวาข้ึนอยูกับเรื่องที่ทําใหทุกขใจ (ตารางที่ 18 ในภาคผนวก ข) 

หลายคนหาวิธีการบรรเทาทุกขใหตนเอง สวนใหญใชวิธีไปวัดสวดมนต พูดคุยกับคนอ่ืน ทํางานบาน 

ทําสวน แตที่นากังวลคือ ปลีกตัวอยูคนเดียว ด่ืมเหลา และเลนการพนัน (ตารางที่ 19 ในภาคผนวก ข) 

เกี่ยวกับความรูสึกถึงความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือประเมินสุขภาพใจ ผลการศึกษา

พบวา สิ่งที่ผูสูงอายุใหความสําคัญอันดับหน่ึง คือการไดอาศัยอยูกับครอบครัว ลูกหลาน อยูกันพรอม

หนาพรอมตา เพ่ือรูสึกวาผูสูงอายุเปนสวนหน่ึงของครอบครัว อันดับสองคือ มีบานที่อยูอาศัยและเปน

บานของตนเองหรือครอบครัวไมไดเชาอยูหรือติดจํานอง (ตารางที่ 20 ในภาคผนวก ข) 

    การตรวจสอบสุขภาพจิตใจของผูสูงอายุ ดวยคําถามถึงความรูสึกวา     

ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา มีความรูสึกหดหู เศรา ทอแท หรือสิ้นหวังหรือไม เพ่ือใหทราบขอมูลที่เปน

ความรูสึกทางดานจิตใจที่ถือวาเปนสวนที่มีผลกระทบไวตอสิ่งแวดลอม พบวาผูสูงอายุสวนใหญตอบ

วา ไมเคยรูสึกเลย มีบางคนที่รูสึกเปนบางครั้ง  ยังมีสวนนอยที่ตอบวารูสึกมาตลอด จากการสัมภาษณ

เจาะลึกในกลุมที่ตอบวารูสึกเปนบางครั้ง กับรูสึกมาตลอด ซึ่งถือวาเปนกลุมที่ตองรีบเยียวยาแกไข 

พบวา มี 3 รายที่ทําใจไมไดที่ตองสูญเสียคูสมรสที่อยูดวยกันมากวา 40 ป ทําใหไมมีแรงจูงใจที่อยากมี

ชีวิตอยูตอไป บางคนจะรูสึกเปนบางครั้งเพราะเหงา เคยออกไปทํางานทุกวันเมื่อสุขภาพไมแข็งแรง

ออกไปนอกบานลําบาก บางคนมีโรครุมเราจนเบ่ือที่จะรับประทานยา (ตารางที่ 21 ในภาคผนวก ข) 
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   3. ทางสังคม ดานสังคมจะใหความสําคัญกับการอยูรวมกันดวยดีในชุมชน 

เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิตอาสา/มีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆของชุมชน ในการเก็บขอมูลดานสังคมโดยดูวาผูสูงอายุมีสวนรวมกิจกรรมใดในชุมชนบาง เปน

การประเมินวาผูสูงอายุสนใจรวมกิจกรรมใด ชวงเวลาไหน สงผลอยางไรบางในการเขารวมกิจกรรม 

จากขอมูลพบวา ผูสูงอายุสวนใหญรูจักกลุมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในตําบล และเคยรวม

กิจกรรมของกลุมผูสูงอายุทั้งที่เขารวมเปนประจํา หรือเขารวมเปนคร้ังคราว ในสวนกลุมที่ไมเคยรวม

กิจกรรมผูสูงอายุเลย ซึ่งมีจํานวนไมมากนักเมื่อสัมภาษณเจาะลึกตอบวาเปนเพราะไมมีเวลา ตองเลี้ยง

หลานเล็กไมสะดวก บางรายเพราะรางกายไมแข็งแรง  จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมได (ตารางที่ 22

ในภาคผนวก ข) 

    สําหรับกิจกรรมที่เขารวม พบวาเปนการเขารวมประชุมกิจกรรมสัญจร

มากที่สุดรองลงมา คือ การตรวจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ

กิจกรรมทางศาสนา (ทําบุญ  สวดมนต ถือศีล) (ตารางที่ 23 ในภาคผนวก ข) จะเห็นไดวาสวนใหญ

แลวเปนกิจกรรมที่ทางหนวยงานจัดใหและเชิญชวนผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม ดังน้ันจึงมีบางสวน

เทาน้ันที่เขารวมกิจกรรม ในขณะเดียวกันหากถามวาผูสูงอายุตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ       

จัดกิจกรรมใดที่สอดคลองกับความสนใจเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น พบวาผูสูงอายุสนใจ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และมีผูสูงอายุหลายคนเสนอกิจกรรมดาน

นันทนาการ เชน ฟอนรํา สวนกิจกรรมทางศาสนามีบุญประเพณีผูสูงอายุสวนใหญก็จะไปรวม บางคน

ก็จะเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมบุญประเพณีสําคัญๆ ตางๆ สวนใหญก็จะทําที่วัดในหมูบานมากกวา

จะไปทํารวมทั้งตําบล เพราะแตละหมูบานมีวัดประจําหมูบานอยูทุกแหง สวนบทบาทในชุมชนพบวา 

ผูสูงอายุมีบทบาทที่หลากหลาย ไดแก กรรมการวัด ผูนําทางศาสนา เชน พระครู มักทายก กรรมการ

สถานศึกษา กรรมการเฝาระวังยาเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เปนผูระงับขอขัดแยงใน

ชุมชน สิ่งหน่ึงของการเก็บขอมูลยังคนพบผูเปนปราชญดานตางๆ ทั้งดานหมอพราหมณ หมอสูขวัญ 

สะเดาะเคราะห หมอแคน ชางมัดหมี่ ครูทอผา จ้ํา หมอนวดแผนโบราณ ชางทําบายศรี  หมอ

สมุนไพร เปนตน ซึ่งบุคคลเหลาน้ีลวนแตเปนผูสูงอายุ เดิมเปนผูอํานวยการโรงเรียน ครู อดีตนายก

เทศบาล ที่เกษียณอายุและประพฤติตัวเปนผูที่ชาวบานยกยองนับถือ เปนครูพิเศษ สอนการทอผา

ใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เปนตน (ตารางที่ 24 ในภาคผนวก ข) 

   4. ทางปญญาและการเรียนรู ปญญา/การเรียนรูในที่น้ีใหความสําคัญกับ

ความรูที่ไดรับ การไดรับขอมูลขาวสารและการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู  

มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและ

มีการถายทอดภูมิปญญาเพ่ือดูวา ผูสูงอายุในชุมชนไดรับการสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในดานใดบาง 

และใครเปนผูสงเสริมพบวา กิจกรรมที่ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวไดเขารวมอบรมหรือทํา
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กิจกรรมจากหนวยงานตางๆ คือการใหคําแนะนําในการรับประทานอาหารถูกตอง การออกกําลังกาย 

และการดูแลตนเองเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  ซึ่งกิจกรรมขางตนเปนภารกิจที่โรงพยาบาลนํ้าพอง รวมกับ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้งสองแหงเปนผูจัด การนําไปใชตอหลังการอบรมสวนมากจะใช

ความรูเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกตอง และการดูแลตนเองเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  

กิจกรรมที่ไมไดนําไปใชประโยชน คือ การทําของใชในครัวเรือน เชน แชมพู นํ้ายาลางจาน การเลี้ยง

สัตวสําหรับเปนอาหาร และการแปรรูปอาหาร ซึ่งเปนกิจกรรมที่พัฒนาชุมชน รวมกับเทศบาลตําบล

สะอาดเปนผูจัดอบรม สาเหตุที่ไมไดใช โดยสวนใหญผูสูงอายุระบุวาเน่ืองมาจาก สุขภาพไมแข็งแรง  

ไมมีเวลาและไมมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรม (ตารางที่ 25 ในภาคผนวก ข) 

    ในแงของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผูสูงอายุพบวา  

ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว สวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผูสูงอายุจาก

หนวยงานตางๆ เรื่องที่ไดเรียนรูและประทับใจ ไดแก เรื่อง การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจ การ

ตรวจสุขภาพประจําป การทําการเกษตรแบบงายๆ การจัดศูนยสาธิต การประดิษฐดอกไม กิจกรรม

นันทนาการ  การออกกําลังกาย  งานหัตถกรรมตางๆ  เปนตน  โดยกิจกรรมเหลาน้ี ไดเรียนรูจาก 

เกษตรจังหวัด ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผูนําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และหอกระจายขาว 

    ในสวนของการเปนผูถายทอดความรูและประสบการณใหกับผูอ่ืนทั้ง

ผูสูงอายุดวยกันเอง และคนรุนใหม พบวา ผูสูงอายุเปนผูถายทอดความรูและประสบการณ ในเรื่องที่

ไมซับซอนสอนครั้งเดียวได เชน การดูแลสุขภาพ ถายทอดใหผูสูงอายุดวยกันเอง การดูแลทําความ

สะอาดบาน ถายทอดใหบุตรหลาน ทักษะในการจักสาน การทําการเกษตร หัตถกรรมตางๆ ถายทอด

ใหบุตรหลาน เพ่ือนบาน เปนตน แตบางเร่ืองมีความซับซอนยากแกการเรียนรู มีครูที่ตองนับถือหรือ

เมื่อรับวิชาความรูไปแลวจะตองประพฤติปฏิบัติตนตามเง่ือนไข ก็จะไมคอยมีผูสืบทอด เพราะคนรุน

ใหมไมสนใจและคิดวานําไปใชประโยชนไดยากในวิถีชีวิตปจจุบัน เชน หมอสมุนไพร สูขวัญ สะเดาะ

เคราะห เปนตน 

   5. ความสุข ความพึงพอใจ: ความหมายคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในมุมมอง

ของผูสูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปาหมายสําคัญคือ การพัฒนาเพ่ือนําไปสูความสุข 

ความพึงพอใจในชีวิต ดังน้ันในการวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูวิจัย

จึงไดออกแบบคําถามเพ่ือใหผูสูงอายุไดประเมินตนเองวาอะไรคือความสุข ความพึงพอใจ ซึ่งเปน

ความสุขในทัศนะของแตละคน จากน้ันจึงนํามารวบรวมประมวลใหเห็นเปนตัวแทนภาพรวมความสุข

ของผูสูงอายุในตําบลสะอาด จากการศึกษาเรื่องความสุขในทัศนะของผูสูงอายุ โดยแบงความสุข

ออกเปน 4 ดาน คือ ความสุขทางกาย ความสุขทางใจ ทางสังคม และทางปญญา พบวา   
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    ความสุขทางกายที่ผูสูงอายุใหความสําคัญเรียงตามลําดับ ไดแก ก)      

มีเวลาพักผอน นอนหลับ และออกกําลังกาย  ข) มีสิ่งแวดลอมดี ที่อยูอาศัยมั่นคง  ค) มีโภชนาการที่ดี 

มีอาหารเพียงพอ ง) มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย จ) มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ (ตารางที่ 26

ในภาคผนวก ข) 

    ความสุขทางใจของผูสูงอายุตําบลสะอาดเรียงลําดับคือ ก) การมีคุณคา

ในตนเองตอครอบครัวและชุมชน ข) มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด ค) ไดรับความรักความ

อบอุนจากครอบครัว ง) มีเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ จ) มีความพึงพอใจในชีวิต มีความรับรูชีวิตที่เปนสุข 

ฉ) ไมเปนภาระของครอบครัว (ตารางที่ 27 ในภาคผนวก ข) 

    ความสุขทางสังคมที่ผูสูงอายุในตําบลสะอาดใหความสําคัญเรียงลําดับได

ดังน้ี ก) มีเพ่ือนไปมาหาสู  มีผูมาพ่ึงพิงเมื่อเดือดรอน ข) ไดทํางานจิตอาสา/ไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว/มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน ค) เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม ง) การอยูรวมกัน

ดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ (ตารางที่ 28 ในภาคผนวก ข) 

    ความสุขทางปญญาที่ผูสูงอายุตําบลสะอาดใหความสําคัญเรียงลําดับ

ดังน้ี ก) การไดเรียนรู การไดรับขอมูลขาวสารและการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง ข) มีแรงจูงใจในการ

เรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม ค) มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ง) มีการสั่งสม

ภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา (ตารางที่ 29 ในภาคผนวก ข) 

    สรุปภาพรวมของผูสูงอายุตําบลสะอาดสมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุที่

เก็บขอมูลแบบสอบถามทั้งหมด 465 คน ผูสูงอายุจํานวน 161 คน สวนใหญเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยู

กับครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ 4-6 คน  ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว รับจางในภาค

เกษตรและลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพนอกภาคเกษตรที่ทํากันมากคือ ทอเสื่อ ทอผา 

ครอบครัวสวนใหญก็ยังมีกรรมสิทธ์ิที่ดินอยูอาศัยเปนของตนเอง ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกมั่นคงในที่

อยูอาศัย ผูสูงอายุหลายคนที่ยังทํางานในภาคเกษตร และปศุสัตว สวนใหญแลวจะทํารวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ไมใชแรงงานหลักเหมือนเมื่อกอน บางคนลดบทบาทในภาคเกษตรลงมาทํางานเพ่ือมี

รายไดในภาคนอกเกษตรคือ ทอเสื่อ ทอผา  

    ผูสูงอายุที่เปนกลุมที่มีความคลองแคลว กระตือรือรนและสนใจงานชุมชน

(Active Aging) ในตําบลสะอาดมีสูงกวากลุมอ่ืน ดังน้ัน การทํากิจกรรมตางๆกับผูสูงอายุ จึงมี

ผูเขารวมมากเพราะยังตองการสังคมและเพ่ือน จากขอมูลเห็นไดวาผูสูงอายุสวนใหญเคยเขารวมใน

กิจกรรมของชุมชน ทําใหเห็นแนวโนมที่จะดึงใหผูสูงอายุใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่สอดคลองกับศักยภาพ สภาพรางกาย ความตองการ และความพรอมของ

ผูสูงอายุ เพ่ือสรางความสุขและความพึงพอใจของผูสูงอายุในมิติ กาย จิต ปญญา และสังคมได ทั้งน้ี

เพราะภาระหนาที่ของผูสูงอายุในปจจุบัน สวนใหญจะลดภาระการหารายไดเพ่ือการเลี้ยงดูครอบครัว
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ลง งานหลักๆ ก็จะเปนงานบานเล็กๆ นอยๆ ที่ไมตองใชกําลังมาก แตหลายคนก็ยังทํางานในไรนา

รวมกับลูกหลาน บางคนก็รับภาระในการเลี้ยงหลาน ดังน้ัน รายไดของครอบครัวจึงมาจากการทํางาน

ของลูกหลานและผูสูงอายุที่ยังประกอบอาชีพในภาคเกษตรเปนหลัก ผูสูงอายุจะไดรับเงินที่ลูกหลาน

ในครอบครัวหาได/สงมาให รวมทั้งรายไดเสริมมาจากการทอเสื่อ ทอผาขาย และเบ้ียยังชีพจาก

สวัสดิการรัฐบาลจายใหทุกเดือน ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญพอใจ โดยเฉพาะเบ้ียยังชีพเพราะมองวาเปนเงิน

ที่มีสิทธิตามชอบธรรมที่รัฐบาลจายให และจะนําไปใชในสิ่งที่อยากใชจายสวนตัว เชน ทําบุญ ซื้อ

หมากพลู และใหหลานซื้อขนม จายคานํ้า/คาไฟฟา เปนตน ผูสูงอายุยังอาศัยอยูกับคูสมรส และ

ลูกหลาน จึงเปนทั้งผูดูแลตนเองและดูแลลูกหลาน/คนในครอบครัว ผูสูงอายุสวนใหญเคยเขารวมใน

กิจกรรมของชุมชน ทําใหเห็นแนวโนมที่จะดึงใหผูสูงอายุใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทั้งน้ีเพราะ

ภาระหนาที่ของผูสูงอายุในปจจุบัน  

    ผูสูงอายุหลายคนยังมีภาระหน้ีสินที่ตองกูเพ่ือนํามาใชในครอบครัว เชน 

ทํานา ทําไร การที่ผูสูงอายุตองเปนผูกูเน่ืองจากูกอนที่อายุ 60 ป หรือ กูเพราะเปนเจาของหลักฐาน

ที่ดินที่ไดค้ําประกันเงินกู ดังน้ัน แหลงเงินกูจึงเปนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ  สวนแหลงเงิน

ออมของผูสูงอายุ จะตางวัตถุประสงคกับเงินกูเพราะเปนเงินสะสมที่ผูสูงอายุเก็บออมไวจากเงินที่มีอยู 

หลายคนมีเปาหมายเพ่ือเก็บไวทําศพตัวเอง จะไดไมลําบากลูกหลาน จึงเขารวมเปนสมาชิกกองทุน

ฌาปนกิจของชุมชน ซึ่งเปนกองทุนที่ผูออมไมไดมีโอกาสใชเงิน เพราะจะไดตอเมื่อเสียชีวิตตองมอบให

ทายาท การที่ผูสูงอายุมองการออมเพ่ืออนาคตดังกลาวเพราะไมอยากใหลุกหลานลําบากเมื่อเสียชีวิต 

สวนผูสูงอายุบางคนมีวัตถุประสงคของการออมคือ ฝากธนาคารไวเมื่อตองการใชหรือจําเปนขัดสนก็

เบิกมาใชจายได ไมเปนภาระของลูกหลาน  

    การประเมินสถานการณผูสูงอายุที่เกี่ยวของกับดาน กาย จิต สังคม และ

ปญญา สามารถสรุปไดดังน้ี 

    ดานกาย เพ่ือดูวาผูสูงอายุมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการให

ความสําคัญกับสุขภาพ มีโภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/ออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี มีรายได

เพียงพอตอการยังชีพพบวา ผูสูงอายุมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย และมีการใหความสําคัญกับ

สุขภาพ แตก็ยังพบวามีโรคประจําตัวที่ตองรักษาหรือรับประทานยาตอเน่ือง เปนโรคที่สัมพันธกับการ

สูงอายุและพฤติกรรมการบริโภค นอกเหนือจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารพบวา ผูสูงอายุสวน

ใหญออกกําลังกายเปนประจําโดยใชวิธีการเดิน กายบริหาร/แกวงแขน และปนจักรยาน ภาวะเสี่ยง

ตอสุขภาพ ผูสูงอายุตําบลสะอาด ยังมีการใชชีวิตที่เสี่ยงในดานการสูบบุหรี่ และด่ืมสุรา จํานวนกลุม

เสี่ยงมีไมมากนักซึ่งสวนใหญเปนผูชาย นอกจากน้ี ผูสูงอายุสวนใหญพอใจในที่อยูอาศัย เพราะอากาศ

ถายสะดวก แตก็ยังมีหลายประเด็นที่ไมคอยพอใจนัก แตก็ทนไดเพราะไมอยากใหลูกหลานเปลืองเงิน 

โดยภาพรวมสภาพที่อยูอาศัยสวนใหญยังไมไดปรับปรุงใหเหมาะกับการใชชีวิตของผูสูงอายุ 
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    ดานจิตใจ/อารมณดูจากการมีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด        

มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความ     

พึงพอใจในชีวิต จากการสอบถามขอมูลดานจิตใจพบวา ผูสูงอายุยังมีความสัมพันธอันดีกับครอบครัวมี

กิจกรรมที่ทํารวมกัน มีบทบาทรับผิดชอบภาระงานชวยครอบครัวทั้งงานบานและงานอาชีพ ทําใหมี

ความรูสึกวายังมีคุณคาตอครอบครัว สวนในชุมชนผูสูงอายุสวนใหญออกมารวมกิจกรรมของชุมชนทั้ง

ที่ไดรับประโยชนและเปนผูใหประโยชนแกชุมชนปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ

ตําบลสะอาด คอืการไดอยูกับครอบครัว/ลูกหลาน การมีบานที่อยูอาศัยที่มั่นคง และเปนเจาของ 

    ดานสังคม จะใหความสําคัญกับการอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว/ใน

ชุมชน เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิตอาสา/มีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆของชุมชนพบวาผูสูงอายุสวนใหญรูจักกลุมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในตําบล  

และเคยรวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุทั้งที่เขารวมเปนประจํา หรือเขารวมเปนครั้งคราวกิจกรรมที่เขา

รวมเปนการเขารวมประชุมกิจกรรมสัญจร การตรวจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนา

(ทําบุญ สวดมนต ถือศีล) นอกจากน้ันผูสูงอายุบางคน เปนปราชญ เปนที่ปรึกษา ผูนําทางกิจกรรม

ศาสนา กรรมการกลุมกิจกรรมตางๆ เปนแกนนําออกกําลังกาย เปนครูพิเศษในโรงเรียน อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน และอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุและผูพิการ (อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ) 

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตางๆ เชน กรรมการสถานศึกษา กรรมการเฝาระวังยาเสพติด  

    ปญญาและการเรียนรู ในที่น้ีใหความสําคัญกับการไดรับขอมูลขาวสาร

และการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู  มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการ

เรียนรูที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา  พบวา

ผูสูงอายุไดรับความรูในดานการรับประทานอาหารถูกตอง การออกกําลังกาย และการดูแลตนเองเมื่อ

เขาสูวัยสูงอายุ และนําไปใชบาง นอกจากน้ีผูสูงอายุยังเปนผูถายทอดความรูและประสบการณใหกับ

ผูอ่ืนทั้งผูสูงอายุดวยกันเอง และคนรุนใหม 

    ดานความสุขความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตที่ผูสูงอายุไดประเมิน

ความสุข ความพึงพอใจตนเองใน 4 มิติ ไดแก ความสุขทางกายที่ผูสูงอายุใหความสําคัญ คือ มีเวลา

พักผอน นอนหลับ และออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี ที่อยูอาศัยมั่นคง มีโภชนาการที่ดี มีอาหาร

เพียงพอ มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย ความสุขทางใจของผูสูงอายุตําบลสะอาด คือ การมี

คุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด ไดรับความรักความ

อบอุนจากครอบครัวมีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีความพึงพอใจในชีวิต ไมเปนภาระของครอบครัว 

ความสุขทางสังคมที่ผูสูงอายุในตําบลสะอาดใหความสําคัญคือ มีเพ่ือนไปมาหาสู  มีผูมาพ่ึงพิงเมื่อ

เดือดรอน รวมทํางานจิตอาสา /ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว/มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ

ชุมชนเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม การอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เขารวมกิจกรรมกับ
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เพ่ือนและคนอ่ืนๆ ความสุขทางปญญาที่ผูสูงอายุตําบลสะอาดใหความสําคัญ คือ การไดเรียนรู การ

ไดรับขอมูลขาวสารและการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสม มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอด

ภูมิปญญาซึ่งสวนใหญสอดคลองกับความหมายคุณภาพชีวิตของงานวิจัย 
 

 1.3 ปจจัยเอ้ือและอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน 

  1.3.1 ปจจัยเอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

   จากการศึกษาบริบทและการมีสวนรวมของชุมชน และศึกษาบริบทผูสูงอายุ 

พบวา ปจจัยที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลสะอาด สามารถแบงออกได ดังน้ี 

   คน  

   1. ผูสูงอายุจากขอมูลขางตนพบวาผูสูงอายุมีความพรอมในการเขารวมงาน

ของชุมชนมาโดยตลอด ผูสูงอายุมีความสุขกับการไดมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนทําใหกิจกรรม

ตางๆ ที่จัดขึ้นในหมูบาน หรือในตําบลมีผูสูงอายุเขารวมเปนจํานวนมาก ผูสูงอายุหลายคนเปนผูนํา

กิจกรรมหรือมีบทบาทในกิจกรรม เชนเปนผูนํา เปนผูประสานเชิญชวนผูอ่ืนใหเขารวมดวย ทําใหไดมี

โอกาสพบปะพูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือรักษาสถานภาพใหบุคคลอ่ืนเห็นวายังเปนบุคคลที่มีคุณคาและเปนที่

ยอมรับ ดังน้ันผูสูงอายุในกลุมน้ีจะเห็นวากิจกรรมมีความสําคัญเปนอยางมากทําใหผูสูงอายุมีความ 

พึงพอใจและในตนเอง สงผลใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอสังคม มีความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น 

   2. ครอบครัวผูสูงอายุครอบครัวสงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจกรรมกับชุมชน 

โดยเฉพาะในกลุมที่พอมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ผูสูงอายุสามารถพ่ึงพิงได หรือลดภาระการทํามาหากิน

ลงเพ่ือใหลูกหลานรับผิดชอบตอได ทําใหผูสูงอายุไมตองกังวลตอการหารายไดเพ่ือยังชีพมากนัก  

   3. คนในชุมชนพบวายังใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ และยึดถือความ

กตัญูกับบุพการี ภาพของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนก็ยังมีใหเห็น เชน ผูสูงอายุบางคนอยูบาน

ตามลําพัง เพ่ือนบานหรืออาสาสมัครก็จะเขามาดูแลชวยเหลือ นอกจากน้ี ชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูจาก

การติดตอสัมพันธกับภายนอกทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศ (JICA) ทําใหมี

แนวคิดมุมมองในการพัฒนาการทํางานกับผูสูงอายุมากขึ้น 

   4. แกนนํากิจกรรม แกนนําในแตละกิจกรรมที่มีความเขมแข็งใหความสําคัญ

กับกิจกรรมผูสูงอายุ ทั้งที่เปนผูสูงอายุและคนในวัยอ่ืน ไดมีโอกาสเสริมทักษะความรูจากภายนอกเพ่ือ

เขามาพัฒนากิจกรรมผูสูงอายุในชุมชน เชน กลุมออมทรัพย การออกกําลังกาย การนวดแผนไทย 

และชมรมจักรยาน 

   5. เจาหนาที่ผูประสานงานที่รับผิดชอบกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบล

สะอาด ที่กระตือรือรนในการพัฒนาและเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกอยางตอเน่ือง 

รวมทั้งการแสวงหาความรูจากภายนอกเพ่ือนํามาปรับใชในตําบล 
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   องคกรสนับสนุน 

   1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้งสองแหงไดใหความสําคัญโดยจัด

คลินิกผูสูงอายุทุกวันพุธ จัดระบบการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เชน วัดความดัน ระดับนํ้าตาล เพ่ือเขา

รวมกิจกรรมตางๆของเทศบาลตําบลสะอาด มีการจัดระบบอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ (อส

ผก.) เพ่ือชวยเหลือดูแลเย่ียมบานผูสูงอายุและผูพิการที่ชวยเหลือตัวเองไมได โดยเปนพ่ีเลี้ยงใหกับทั้ง 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 

   2. เทศบาลตําบลสะอาดมีนโยบาย กิจกรรม และเงินทุนในการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมผูสูงอายุ ทั้งดานการรวมกลุมกิจกรรม การบริหารจัดการการดําเนินการชมรมผูสูงอายุ 

   3. โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง เปนองคกรภายนอกชุมชนที่มีนโยบาย       

สงเจาหนาที่พยาบาลชุมชนออกทํากิจกรรมรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในตําบลสะอาด 

โดยการสนับสนุนของ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน หรือ JICA (Japan 

International Cooperation Agency) ใหทุนสนับสนุนโครงการการใหบริการตามรูปแบบบริการ

ตนแบบ(Project of Long term Care Service Development for Elderly and Other 

Vulnerable  People – LTOP)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ 

รวมกับเทศบาล ผูนําชุมชน และอาสาสมัคร โดยการสนับสนุนทุน องคความรูและเครื่องมือ/อุปกรณ   

   4. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ในสํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดขอนแกน ที่สนับสนุนความรูและเงินทุน เชน จัดต้ังศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การฝกอบรม การสงเสริมอาชีพ เปนตน 

   การบริหารจัดการ  

   ชุมชนมีการรวมกลุมที่สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ เชน ชมรมผูสูงอายุที่มี

โครงสรางการบริหารจัดการที่เขมแข็ง ผูนํามีความสามารถประสานเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆในชุมชนให

เอ้ือประโยชนกับผูสูงอายุ ปจจุบันชมรมผูสูงอายุยังเปนแกนนําหลักในการพัฒนากิจกรรมศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ รวมกับเทศบาลตําบลสะอาด กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

และผูพิการ ที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง ก็มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เข็ม

แข็งเชนกัน มีการจัดระบบการดูแลผูปวยที่เปนผูสูงอายุ ที่เอ้ือใหผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

   วัฒนธรรม ประเพณี  

   เปนสวนสําคัญที่เปนพ้ืนที่ของผูสูงอายุใหไดแสดงตัวตนและเอ้ือใหผูสูงอายุ  

มีบทบาทในชุมชน ทําใหคนรุนหลังเห็นคุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุเปนผูนําใน

การประกอบพิธีทางดานวัฒนธรรมประเพณี เชน ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประเพณีชอนขวัญ  
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  1.3.2 อุปสรรคตอการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

   จากการสัมภาษณและวิเคราะหรวมกันกับกลุมปฏิบัติการหลักที่เปนแกนนํา 

ประกอบดวย ผูสูงอายุ เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่

โรงพยาบาลนํ้าพอง ครู และผูวิจัย ประกอบกับขอมูลสัมภาษณจากแบบสอบถาม และเจาะลึก

รายบุคคลกับผูสูงอายุและครอบครัว สามารถประเมินอุปสรรคตอการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในตําบลสะอาด สําหรับตัวผูสูงอายุเอง ไดแก ปจจัยดานรางกาย ปจจัยดานจิตใจปจจัย

ดานสังคม และปญญา 

   คน  

   1. ผูสูงอายุ ดานรางกาย สุขภาพรางกายที่เสื่อมถอยไมสะดวกตอการ

เดินทางหากตองเขารวมกิจกรรมไกลบาน บางคนตองนอนพักผอนตอนชวงบาย มารวมกิจกรรมชวง

เชาได ไมตองการใชเวลานานในการทํากิจกรรม สายตาไมดี หูตึง ใครพูดเบาๆไมคอยไดยิน มองไม

คอยเห็น ตองเขาหองนํ้าบอย ดานจิตใจ ผูสูงอายุหลายคนอยูภาวะที่เบ่ือสังคม และมีบางสวนที่เขา

ขายซึมเศรา เน่ืองจากสูญเสียบุคคลที่รัก การเกษียณอายุจากการทํางาน บทบาทการเปนหัวหนา

ครอบครัวที่เคยหารายไดเลี้ยงผูอ่ืนไดหมดบทบาทลง ทําใหไมอยากจะทําอะไร บางคนปลอยเวลา

หมดไปวันๆ เพราะหาทางออกใหกับตัวเองไมได เหลาน้ีจะนํามาใชเปนประโยชนตอการจัดการเมื่อ

ตองจัดกิจกรรมกับผูสูงอายุที่สอดคลองกับเง่ือนไขสภาพรางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ  ดานสังคม

สืบเน่ืองจากดานรางกายและจิตใจ เมื่อรางกายพรอมจิตใจดี ผูสูงอายุก็ยังอยากมีบทบาททางสังคม 

แตก็ยังมีอีกหลายปจจัยที่เปนอุปสรรคคือ รายไดที่ไมเพียงพอ ครอบครัวที่ไมสนับสนุนใหผูสูงอายุ

ออกมามีสังคมมากนัก เพราะไมมีคนเฝาบาน  ไมมีคนเลี้ยงหลาน ลําบากไปรับไปสง หรือเปนหวง

เรื่องสุขภาพ ดานปญญา/การเรียนรู เน่ืองจากที่ผูสูงอายุไมไดเขารวมกิจกรรมจึงขาดโอกาสไดรับ

ขอมูลขาวสารเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหมๆ จากวิทยากรผูรู และการกระจายขอมูลขาวสารก็ไมสามารถทํา

ไดทั่วถึงหรือเขาทุกครัวเรือน เพราะบางเรื่องไมเพียงแตใหขอมูลขาวสาร แตตองมีกิจกรรมที่ตอง

เรียนรูดวย 

   2. ครอบครัวผูสูงอายุ บางครอบครัวคาดหวังใหผูสูงอายุชวยเหลือในการ

ประกอบอาชีพ เน่ืองจากฐานะครอบครัวยากจน ผูสูงอายุตองเลี้ยงดูหลานเพ่ือใหลูกออกไปทํางาน

นอกชุมชน จึงไมมีเวลาออกมารวมกิจกรรมชุมชน  

   องคกรสนับสนุน 

   1. เทศบาลตําบลสะอาด นโยบายการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหารองคกร 

โดยเฉพาะเทศบาลตําบลสะอาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุยังไมชัดเจนในแงของการจัดสรร

งบประมาณที่ตองแฝงไวกับกิจกรรมอ่ืนในแผนของเทศบาล ทั้งน้ีเพราะตําบลสะอาดเปนตําบลที่เพ่ิง
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ปรับสถานะจากองคการบริหารสวนตําบลมาเปนเทศบาลตําบล และรายไดของตําบลยังมีไมมาก

พอจะจัดสรรเพ่ือมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานในตําบล  

   2. ขาดองคกรสนับสนุนในอีกหลายดานตางๆ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ติดเตียง 

และขาดผูดูแลชวยเหลือ ภารกิจน้ียังตองการผูชวยสนับสนุน เขามาอุดชองวางของความเดือดรอน และ

การดูแลผูสูงอายุติดเตียงของอาสาสมัครผูสูงอายุและผูพิการ แตก็ยังไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม  

 

ตอนที่ 2 วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนผานกิจกรรมที่สัมพันธกับผูสูงอายุในตําบลสะอาด 
 

 จากการวิเคราะหบริบทชุมชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตําบลสะอาด พบวาในอดีตเริ่มประมาณป พ.ศ.2548 จากการผลักดันของหนวยงานภายนอก

ทําใหตําบลสะอาดเร่ิมสนใจและใหความสําคัญกับผูสูงอายุ มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือผูสูงอายุหรือ

เกี่ยวของกับผูสูงอายุมากมาย ประกอบกับความสนใจของนายกองคการบริหารสวนตําบล จึงมี

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  แตในชวงตนปพ.ศ.2557 องคการบริหารสวนตําบล

สะอาดไดยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล และได

นายกเทศมนตรีเทศบาลสะอาดคนใหม นโยบายเปลี่ยนไปประกอบกับนายกคนใหมเพ่ิมมารับ

ตําแหนง ทําใหกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุจึงจางไปหลายกิจกรรม แตมีบางกิจกรรมยังคงอยูเพราะแกน

นํา กรรมการ และสมาชิกเขมแข็ง ในที่น้ีจะนําเสนอกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับผูสูงอายุที่เคยมีในชุมชน 

ที่ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักไดเขาไปประเมินกิจกรรมแบบมีสวนรวมโดยใชวิธีการประชุมกลุมกับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบดวย คณะกรรมการกลุม สมาชิก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

พบวา กิจกรรมที่สัมพันธกับผูสูงอายุในตําบลสะอาดที่ผานมามีหลายกิจกรรม ไดแกกองทุนสัจจะกอง

บุญวันละบาทจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาดกิจกรรมออกกําลังกายผูสูงอายุ “ขยับกาย

สบายชีวี”ชมรมจักรยานผูสูงอายุตําบลสะอาด ประชุมสัญจรผูสูงอายุ (ทุกเดือน)เช่ือมโยงกับ การ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เชน ขาวฮาง ทอเสื่อ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เชน สาวนอย

นํ้าหมากแดง โดยจะนําเสนอเปนกรณีตัวอยางดังน้ี 
 

 2.1 กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท 

  2.1.1 ความเปนมา 

   การจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาด เริ่มเมื่อป พ.ศ.2546

แนวคิดน้ีเกิดจากผูสูงอายุสองสามคน มีพอสมัย เวียนเปะ และนายสมหมาย ชาทุม อดีตนายก อบต.

สะอาด (ปจจุบันเปนเทศบาลสะอาด) น่ังคุยกันวาจะดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวย และถูกทอดทิ้งใหอยูโดด

เด่ียวกันไดอยางไร ทั้งน้ีเพราะไดเห็นวาผูสูงอายุบางคนถูกทอดทิ้งโดยลําพังเมื่อเวลาเจ็บปวยลําบาก

มากไมมีลูกหลานดูแลเพราะตองออกไปทํางานตางถิ่น จากสภาพเหลาน้ี จึงมีแนวคิดของการลงขัน 

โดยไดชวนเพ่ือนฝูงที่สนิทเขารวมดวย ในชวงน้ันมีผูสูงอายุเขารวมเปนสมาชิก 35 คน จะเวียนไปเย่ียม
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บานสมาชิกที่ปวยและลงขันกันคนละ 10 บาท รวมเงินได 350 บาท ซื้อผลไม ขนมไปฝากโดยลักษณะ

คือ มีผูปวยชวงไหนก็ลงขันกันตอนน้ัน ตอมามีเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลเขามารวม

กิจกรรมในชุมชน เห็นวาการลงขันเพ่ือดูแลกันเปนสิ่งที่ดีแตก็ไมย่ังยืนและเงินที่ไดนอย จึงเสนอใหมีการ

ต้ังเปนกองทุนดูแลกันและกันของผูสูงอายุ ในลักษณะกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตจะไดมีเงิน

ทําศพ จึงไดเกิดกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหเครือขายชมรมผูสูงอายุ ขึ้น  

   เมื่อบริหารจัดการดีขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกก็เ พ่ิมขึ้นทุกป จาก35 คน เปน 

100….,200 คน ในสองปตอมา ป พ.ศ.2548 มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนถึง 646 คน กิจกรรมก็ยังเปนลักษณะ

เก็บเงินเปนครั้งๆ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  โดยเก็บศพละ 10 บาท ชาวบานมองวาก็ยังไมไดแกปญหา

ความเดือดรอนของผูสูงอายุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู จึงเริ่มคิดจะมีสวัสดิการที่มากกวาเงินฌาปนกิจ 

ประกอบกับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ (สสว.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

จังหวัดขอนแกน ไดเขามาเก็บขอมูลผูสูงอายุ และสอบถามกิจกรรมผูสูงอายุในชุมชน พบวาชาวบาน 

มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหอยู แตมีขอออนคือ คาใชจายมากหากมีสมาชิกเสียชีวิตหลายคนในเดือน

น้ันๆ ก็ตองเสียเงินมาก ทําอยางไรกองทุนจะโตขึ้นโดยที่สมาชิกเสียเงินนอยลง จึงเกิดแนวคิดการออม

บุญวันละบาท ทําใหสมาชิกจายเงินเดือนละ 30 บาท แตขยายสวัสดิการมากวาการตาย คณะ 

กรรมการฌาปนกิจสงเคราะหจึงทําระเบียบขอบังคับ โดยนายสมัย เวียนเปะ รวมกับนายสมหมาย  

ชาทุม และกรรมการลงพ้ืนที่เดินตามบานพูดคุยชักชวนชาวบาน ถึงแนวคิดการขยายกองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะหเปนกองบุญที่ไมมีการปนผล เปนสัจจะกองบุญสวัสดิการผูสูงอายุของชุมชนตําบลสะอาด

โดยเปดรับสมาชิกเร่ิมตน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ต้ังช่ือวา “กองทุนสัจจะกองบุญผูสูงอายุและ

ชุมชนตําบลสะอาด” 

  2.1.2 การบริหารจัดการ 

   ตามขอเสนอและตกลงจากที่ประชุมสมาชิก ขอใหขยายสมาชิกจากสวัสดิการ

เฉพาะผูสูงอายุเปดใหสวัสดิการรับสมาชิกต้ังแตแรกเกิดโดยไมจํากัดอายุ จึงเปลี่ยนช่ือจาก กองทุน

สัจจะกองบุญผูสูงอายุเปน “กองทุนสัจจะกองบุญผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาด” ผูสมัครเปน

สมาชิก มีสวัสดิการต้ังแตเกิดจนตาย เชน  

   1. เกิด (ลูกได 500 ) แมนอนโรงพยาบาล วันละ 100 บาทไมเกิน 5 วัน  

   2. ทุนการศึกษา 3-8 ขวบ ปละ 300 บาท   

   3. ปวยรักษาพยาบาล คืนละ 100 บาทไมเกิน 500 บาท  

   4. ผูปวยติดเตียงให 300 บาท  

   5. เสียชีวิต หากเปนสมาชิกครบ 180 วันจะได 10,000 บาท ถาไมถึงคืนเงิน

ออมให ถาหาปขึ้นไป 10,500 บาท  
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   ทั้งน้ีไมตองมีหลักฐานใบรับรองแพทย เพราะใชความไววางใจกันเปนหลักใน

การพิจารณาระเบียบน้ีคณะกรรมการเปนผูราง และนําเขาที่ประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณาระเบียบ

รวมกันสิ่งแรกที่สมาชิกสนใจคือ เงินปนผล กรรมการตองช้ีแจงใหทราบถึงแนวคิดของการออมบุญ 

ออมแลวใชหมดไปและถือวาเปนการแบงปน เกื้อกูลกัน ปจจุบันมีสมาชิก 2.419 คน และเปนศูนย

เรียนรูเรื่องสวัสดิการใหกับชุมชนอ่ืนๆ กรรมการมีวาระ 2 ป จึงเลือกต้ังกันในที่ประชุมใหญของ

สมาชิก 

   ในป พ.ศ 2550 ไดรับรองเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจุบันมีเงินในบัญชี 3

ลาน 4 แสนบาท ซึ่งมาจากการที่เทศบาล (คุณเกสร คงปญญา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนดูแลกิจกรรม

ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสะอาด) ไดทําโครงการเสนอขอการสนับสนุนเงินสมทบจากกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยการแสดงใหเห็นวา 1) มีกลุมที่เขมแข็งแลว 2) เทศบาล

ยินดีสมทบรายป 3) เงินตองมาจาก 3 สวน คือ ชุมชน ทองถิ่น และรัฐ ตามเง่ือนไขการสนับสนุน      

จึงไดรับการสนับสนุนในปพ.ศ. 2555 จํานวน 510,000 บาท ปพ.ศ. 2556 รับอีก 640,000 บาท และ

ป พ.ศ. 2557 รับ 740,000 บาท และเทศบาลสมทบอีกปละ 50,000 บาท (2555-2556) รวมเปน 

100,000 บาท ดังน้ัน กองทุนมีเงินสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน 3,250,000 บาท ที่เหลือเปนเงินของ

สมาชิกซึ่งออมกันเดือนละประมาณ 10,000 บาท ณ เดือนกันยายน 2557 กองทุนมีเงินสนับสนุน

ทั้งสิ้นจํานวน 3,305,378 บาท รับจากสมาชิกซึ่งออมกันวันละบาทเปนเงินรวม จํานวน 860,774 

บาท และมีรายจายในแตละเดือนประกอบดวย คาตอบแทนแกนนํา (รอยละ 5 ของเงินที่เก็บไดจาก

สมาชิก) สวัสดิการกรรมการ สวัสดิการสมาชิกนอนโรงพยาบาล สวัสดิการเสียชีวิต ทุนการศึกษา เงิน

บริหารกองทุนโดยประธานกองทุนคือ นายสมัย เวียนเปะ และเปนแกนนําหลักในการขับเคลื่อนงาน

กองทุนมาโดยตลอด คณะกรรมการ 29 คน มีวาระ 2 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) จัดต้ังสัจจะกอง

บุญสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชนชวยเหลือสมาชิกในเรื่องเจ็บปวย จัดสวัสดิการอ่ืนๆ และชวยเหลือ

เมื่อเสียชีวิต 2) เปนศูนยรวมนํ้าใจของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ใหเกิดการพ่ึงตนเองโดยระบบการ

ฝากออม 3) เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับคน พัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทรครบวงจรในระยะ

ยาว 4) เพ่ือจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของสมาชิกและชุมชน 

   โดยสรุปกิจกรรมน้ียังพัฒนาตอไปเร่ือยๆ มีการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลงาน

ประจําปทุกป ในรอบปที่สองจะมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งพบวาประธานคณะกรรมการคน

เดิมไดรับเลือกกลับมาทุกคร้ัง สวนคณะกรรมการจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป เงินกองทุนก็เพ่ิมข้ึนจากการ

สะสมทุนของสมาชิกวันละบาททุกเดือน จากการสมทบของเทศบาล และกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยทุกป 
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 2.2 กิจกรรมออกกําลังกายของผูสูงอายุ“ขยับกายสบายชีวี” 

  2.2.1 ความเปนมา 

   เริ่มมีขึ้นเมื่อป พ.ศ.2546 จากการที่แมคําเบา พันธนู ไมสบายไปรักษาตัวที่

โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง หมอแนะนําใหออกกําลังกายทั้ง 3 คน มี แมคําเบา พันธนู แมบุญเลิศ พล

เคน และแมมะลิ มหาเสนา จึงมีโอกาสไดรับเลือกใหเขารวมอบรมการออกกําลังกายกับโรงพยาบาล

อําเภอนํ้าพอง หลังจากน้ันไดเขารวมเปนอาสาสมัครกลับมาเปนแกนนําชักชวนชาวบานออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ โดยเริ่มจากหมูบานของตนเองคือบานนาศรีกอน เมื่อมีความรูแลวก็เสนอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลในขณะน้ันคือ นายสมหมาย ชาทุม ใหสนับสนุนการออกกําลังกายในหมูบาน โดย

รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะอาด คุณเกสร คงปญญา และผูนําหมูบานประชาสัมพันธ

ใหชาวบานรวมกลุมกันออกกําลังกาย วิทยากร 3 คนก็จะหมุนเวียนไปตามโซนที่แบงในตําบล 2 โซน 

ไปนําการออกกําลังกาย พบวาผูที่เขามารวมกิจกรรมสวนใหญเปนผูสูงอายุ ทั้งน้ีเพราะอยูกับบาน 

ไมไดออกไปทํางานเหมือนคนหนุมสาว จึงมีการพัฒนาวิธีการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

โดยแมคําเบาไดคิดวิธีออกกําลังกายโดยใชไมพลอง เพ่ือชวยการยืดเหยียดกลามเน้ือลดอาการปวด

เมื่อย ทําใหมีสมาชิกสนใจมากมาย และไดรับเชิญเปนวิทยากรนอกชุมชนจนมีช่ือเสียง ทําใหมีเวลาใน

ชุมชนนอยลง  

  2.2.2 การบริหารจัดการ 

   หลังจากที่แมคําเบา พันธนู ไดรับเชิญจากภายนอกตองออกไปเปนวิทยากร

บอยข้ึน แมบุญเลิศ พลเคน และแมมะลิ มหาเสนา จึงเขามาชวยแมคําเบา พันธนู เสริมการทํางาน  

ในชุมชนโดยเสียสละเงินสวนตัวเหมารถ และตมนํ้าสมุนไพรไปแบงปนกันด่ืม ใชเทคนิคคือชวนด่ืมนํ้า

สมุนไพรและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง ในชวงแรกชาวบานออกมารวมมาก แตพอนานไปก็

นอยลง เพราะแตละคนไมไดใหความสําคัญ จึงเกิดแนวคิดมุงเนนที่ผูสูงอายุมากขึ้น เพราะคิดวามีเวลา

มากกวาคนอ่ืนและอยูบาน โดยหากิจกรรมอ่ืน เชน การใหขอมูลความรูในการดูแลสุขภาพ โดย

ชักชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขารวมกิจกรรม เพ่ือเสริมกิจกรรมการออกกําลัง

กายมาเปนจุดขายเรียกคนใหเขามารวมกิจกรรมมากขึ้น 

   โรงพยาบาลนํ้าพองสงแกนนําสามคนเขาอบรมการนวดแผนไทยที่คณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดแนวคิดจาก รศ.ดร.วิชัย อ้ึงพินิจพงศ (หัวหนา

วิทยากร) วา “3 คนน้ีฝมือดีอยาไปเปนลูกนองใครใหไปนวดชวยคน” จึงไดมาเปนอาสาสมัครนวดที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาศรี สอนนวดโดยแมคําเบาเปนคนบรรยาย แมบุญเลิศ และแม

มะลิเปนครูฝกปฏิบัติ ทําไปเร่ือยๆ เห็นวาชวยคนก็ไดบุญและมีความสุข หลังจากน้ันก็มีการจัดนวด

สัญจรโดยแกนนําและผูมาฝกนวดไดออกใหบริการนวดแกผูสูงอายุที่อยูติดบานและติดเตียง รวมทั้งได

มีการจัดหลักสูตรทองถิ่นนวดแผนไทยใหกับโรงเรียนดวย 
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   โดยสรุปกิจกรรมออกกําลังกายตามหมูบานไดหยุดลง เน่ืองจากผูนํากิจกรรม

มีเพียงสองคน มีเวลาในการเวียนตามหมูบานนอย และภารกิจมาก ไมมีคนสืบทอด แตไดนํากิจกรรม

ออกกําลังกายไปรวมไวกับกิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุในวันที่ 24 ของทุกเดือน 

 

 2.3 ชมรมจักรยานผูสูงอายุตําบลสะอาด“จักรยานประสานใจ พลานมัยแข็งแรง” 

  2.3.1 ความเปนมา 

   เปนนโยบายสมัยอดีตนายก นายสมหมาย ชาทุม โดยมีแนวคิดอยากให

ชาวบานการออกกําลังกายดวยการปนจักรยาน ในชวงตนป พ.ศ.2556 มีการจัดทําแผนเพ่ือใช

งบประมาณของเทศบาลจํานวน 200,000 บาท เพ่ือจัดซื้อจักรยานในรุนแรกแจกใหกับอาสาสมัคร

ตางๆ ไดแก อาสาสมัครผูสูงอายุและผูพิการ (อผสก.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

อาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัย (อพปร.) จัดสรรได 100 คัน เพ่ือออกเย่ียมผูสูงอายุและบริการ

ประชาชน ชวงปลายป พ.ศ. 2556 จัดสรรไดอีก 30 คัน ในรุนน้ีไดเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ โดย

ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาสมัคร 100 บาท (นําไปใชในการจัดทําเสื้อ หมวกแจกใหสมาชิก) และ

ต้ังเปนชมรมจักรยานตําบลสะอาดขึ้น โดยนายสมหมาย ชาทุม เปนประธานชมรมจนกระทั่งตนป 

พ.ศ. 2557 พบวาคนสวนใหญที่ออกมาขี่จักรยานคือ ผูสูงอายุ เน่ืองจากวันนัดขี่จักรยานไมตรงกับ

วันหยุดสุดสัปดาห เด็กตองเรียนหนังสือ วัยแรงงานก็ออกไปทํางาน คนที่ออกมาข่ีจักรยานจึงลด

นอยลงเหลือแตผูสูงอายุที่ไมมีภาระในบาน จึงเปลี่ยนช่ือเปนชมรมจักรยานผูสูงอายุตําบลสะอาด มี 

ผูใหญธงชัย โพธ์ิคํา ผูใหญบานหมู 4 เปนประธานชมรม 

  2.3.2 การบริหารจัดการ 

   ชมรมจักรยานผูสูงอายุมีโครงสรางของคณะคณะกรรมการชัดเจน แตการแบง

บทบาทหนาที่ยังไมไดดําเนินการอยางที่วางโครงสรางไว ผูบริหารจัดการหลักคือ ประธานและรอง

ประธาน รวมกับเทศบาลตําบลสะอาด อยางไรก็ตามก็ไดมีการปรึกษาหารือกันวาจะดําเนินการ

อยางไร จึงจะรณรงคใหชาวบานออกมาข่ีจักรยานเพ่ือเปนการออกกําลังกาย เพราะไมใชวิถีของ

ชาวบาน การใชจักรยานก็คือ เปนพาหนะเพ่ือเดินทางไปยังที่หมาย แตการนําจักรยานมาใชถีบเพ่ือ

ออกกําลังกายไมคุนเคย จึงเริ่มดวยนัดคนที่สนิทขี่จักรยานไปตามหมูบาน ผานบานใครก็ชักชวนให

ออกมารวมกันขี่จักรยาน และมีเง่ือนไขวาผูที่ไดรับจักรยานไปตองออกมาขี่จักรยานรวมกันเดือนละ

ครั้ง กิจกรรมชมรมจักรยานกําหนดทุกวันที่ 29 ของเดือน ออกมาขี่จักรยานรวมกันกําหนดเสนทาง

ตามหมูบานเปนระยะทาง 20 กม.ไป-กลับ ก็มีชาวบานมารวมมากบางนอยบาง บางคนมีจักรยาน

ตนเองก็ออกมารวม มีทั้งเด็กและผูใหญ มีคนหลากหลายกลุมทั้งผูสูงอายุ และวัยรุนที่มีจักรยานเอง 

ประมาณ 150 คน ออกมารวมขี่จักรยานโดยมีการนัดเสนทางและกิจกรรมเมื่อถึงเปาหมาย ชมรมจะ

ทํากิจกรรม เชน ทานอาหารรวมกัน และทําสะอาดชุมชน ทําสะอาดวัด เปนตน 
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   สิ่งดีที่ชมรมจักรยานสะทอนคือ ไดออกกําลังกาย ลดความดัน ลดพุง ลด

นํ้าหนัก ประหยัดเงินในการเดินทางประจําวัน ลดคานํ้ามันคนขับรถไมเปนก็สามารถไปไหนมาไหน

ดวยจักรยานสรางความสัมพันธที่ดีในการพบปะ มีความสามัคคี มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคน

ตางหมูบานในชมรมความตองการของคนมีมากกวาจักรยาน ก็จะมีการเสียสละใหคนที่จําเปนกอน 

แสดงถึงการเกื้อกูลกันในตําบล แตในทางกลับกันชมรมจักรยานก็สะทอนถึงอุปสรรค เชน ความ

ตองการมีมากจักรยานมีไมเพียงพอ จักรยานเสียตองซอมเอง ทําใหคนที่ไดรุนแรกๆ เมื่อรถพังก็เลยไม

มา เขารวมกิจกรรมชวงแรกจักรยานที่สั่งมาไมคอยเหมาะสม อุปกรณไมครบ แตรุนหลังพัฒนาดีขึ้น  

   เน่ืองจากผูสูงอายุเขามาขี่จักรยานในชมรมมากเทศบาลจึงอยากดึงผูสูงอายุ 

ใหเขามารวมกิจกรรมประชุมสัญจรมากๆ จึงเปลี่ยนวันนัดขี่จักรยานจากวันที่ 29 การใชวันที่ 24 ของ

ทุกเดือนซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันประชุมผูสูงอายุสัญจร แตพบวาประสบปญหาเน่ืองจาก ผูสูงอายุ

สวนใหญตองไปรวมจัดกิจกรรมสัญจร จึงไมสามารถเขารวมขี่จักรยานกับชมรมได ทําใหกิจกรรม  

แผวลง คนก็เขารวมนอยลงทําใหลดความสําคัญของกิจกรรมลงไปดวย คณะกรรมการจึงพิจารณา

รวมกันวาจะยายวันนัดขี่จักรยานกลับมาเปนวันที่ 29 ของทุกเดือนเชนเดิม แตยังตกลงกับเทศบาลที

เปนผูจัดหลักไมได 
 

 2.4 ประชุมสัญจรผูสูงอายุ ทุกวันที่ 24 ของเดือน 

  2.4.1 ความเปนมา 

   การประชุมสัญจรเย่ียมเยียนและทํากิจกรรมกับผูสูงอายุในตําบลสะอาด เริ่ม

ขึ้นตอเน่ืองจากกิจกรรมการออกกําลังกาย ที่เร่ิมมีข้ึนเมื่อป พ.ศ.2546 จากการที่อาสาสมัคร 3 คน 

คือแมคําเบา พันธนู แมบุญเลิศ  พลเคน และแมมะลิ มหาเสนา เขารับการฝกอบรมการออกกําลัง

กายจากโรงพยาบาลนํ้าพอง กลับมาเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล (นายสมหมาย ชาทุม) ให

สนับสนุนการออกกําลังกายในหมูบาน โดยรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะอาดเทศบาล

ตําบลและผูนําหมูบานประชาสัมพันธใหชาวบานรวมกลุมกันออกกําลังกาย วิทยากร 3 คนก็จะ

หมุนเวียนไปตามเขตที่แบงในตําบล 2เขต (เขต 1 ประกอบดวย หมู 6,7,8,9,11,13,14 เขต 2 

ประกอบดวย หมู 1,2,3,4,5,10,12) ใชเทคนิคในการดึงคนคือ ชวนด่ืมนํ้าสมุนไพร และออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง ในชวงแรกชาวบานออกมารวมไมมาก เพราะแตละคนไมไดใหความสําคัญ จึง

เกิดแนวคิดมุงเนนที่ผูสูงอายุ เพราะคิดวามีเวลามากกวาคนอ่ืนและอยูติดบานภายหลังผูสูงอายุเขา

รวมนอยลงเร่ือยๆ จึงคิดที่ขยายกิจกรรมอ่ืนๆมาเพ่ือดึงใหคนมาออกกําลังกาย และออกมารวมงาน

ชุมชนกันใหมากขึ้น  

   แนวคิดของการจัดประชุมสัญจรของผูสูงอายุจึงเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2556 

หลังจากกิจกรรมออกกําลังกายเริ่มซบเซาลง จึงมีการวิเคราะหกันวาทําอยางไรจะใหผูสูงอายุได

ออกมารวมงานของตําบลจึงคิดวิธีการสัญจรข้ึนเพราะผูสูงอายุที่มีอายุมากแลวออกไปไกลหมูบานไม
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ไหว ก็ตองนํากิจกรรมไปหา โดยรวมกิจกรรมเรื่องกองทุนสัจจะกองบุญ และการออกกําลังกาย เขามา

ไวในวันเดียวกัน   

  2.4.2 การบริหารจัดการ 

   กิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุไมมีโครงสรางคณะกรรมการ เทศบาลเปนผูนํา

จัดประชุม และสมทบงบประมาณเดือนละ 3,000 บาทเปนคาอาหารกลางวัน วิธีการสัญจรคือ การ

หมุนเวียนไปจัดกิจกรรมผูสูงอายุตามหมูบานตางๆ เดือนละครั้ง เดือนไหนจัดหมูบานใครผูสูงอายุ

หมูบานน้ันก็ออกมารวมกิจกรรม โดยมีแกนนําหลักๆ ของกิจกรรม เชน กองทุนสัจจะออมบุญ

สวัสดิการฯ คณะกรรมการกองทุนซึ่งเปนผูแทนของหมูบานก็นําเงินที่เก็บจากสมาชิกแตละหมูบานมา

รวมเขากองทุนฯ และมีการมอบเงินสวัสดิการของเดือนน้ันๆ ใหกับผูไดรับ เชน เงินนอนโรงพยาบาล 

เงินคาเลาเรียนบุตร เปนตน มีกิจกรรมการออกกําลังกาย โดยแมบุญเลิศ และแมมะลิเปนหลัก 

กิจกรรมการใหความรูเรื่องสุขภาพ โดยทีมพยาบาลชุมชนที่โรงพยาบาลนํ้าพองสงมาปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่ใหความรู เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มาต้ังโตะตรวจวัดความดันและตรวจ

เบาหวาน รวมทั้งใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ 

   กําหนดการในปจจุบันจะเริ่มจาก 

   09.00 น.  ตรวจรางกายผูสูงอายุ โดยช่ังนํ้าหนัก วัดความดัน และให 

     คําแนะนําดวยสุขภาพ 

   10.00 น   นําไหวพระสวดมนต (ทุกบานจะใชวัดเปนสถานที่จัดงาน ดังน้ัน 

     พระก็มีสวนรวมในการทําพิธีสงฆ) 

   10.20 น.  นายกเทศบาลตําบลสะอาด กลาวเปดและพบปะชาวบานโดย 

     แจงขาวความเคลื่อนไหวในรอบเดือน 

   10.45 น.  กิจกรรมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” 

   11.00 น.  ประธานกองทุนสรุปสถานะการเงิน และมอบเงินสวัสดิการ 

   11.30 น.  บายศรีสูขวัญ ใหกับผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ันๆ 

   12.00 น.  รับประทานอาหารรวมกัน โดยหมูบานที่เปนเจาของสถานที่เปน 

     ผูจัดทําอาหาร 

(หากในชวงน้ันมีแขกมาดูงาน ก็จะมีกิจกรรมฟอนของ “กลุมสาวนอยนํ้าหมากแดง” และมีการนํา

ผลิตภัณฑของผูสูงอายุออกมาจําหนาย เชน ขาวฮาง ไมนวด ไมกวาด เสื่อจากตนธูปฤษี เปนตน 

ผูสูงอายุก็จะมีรายไดเพ่ิมขึ้น) แรกๆ ผูสูงอายุมารวมมาก ชวงหลังก็เริ่มจางลง ตองมีการเกณฑให

มารวมชวงที่มีคนมาดูงาน 

   กิจกรรมไดดําเนินตอเน่ืองทุกเดือนจนมีชุมชนอ่ืนเขามาดูงานและนําไป

ดําเนินการตอ เปนการขยายผลที่ชุมชนเองก็มีความภาคภูมิใจ  
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ตอนที่ 3 ผลประเมินการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนากิจกรรม 

     เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

 ในกิจกรรมน้ีกลุมปฏิบัติการหลัก ไดใชเวลา 2 เดือน เพ่ือติดตามและสังเกตการณใน

กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมขางตน โดยกลุมปฏิบัติการหลัก จะมีการประชุมสรุปผลหลังจากการจัด

กิจกรรมทุกครั้ง ในระหวางจัดกิจกรรมและหลังจากจัดกิจกรรมกลุมปฏิบัติการหลักไดสัมภาษณ

ผูสูงอายุที่รวมงานและไมเคยรวมงานเลย เพ่ือนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบประเด็นที่สามารถแยกวิเคราะหออกได 2 ประเด็น คือ 
 

 3.1 ประเด็นทั่วไป ไดแก 

  3.1.1 กิจกรรมที่ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดคือ กิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุ

เพราะทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมได ไมไดรูสึกวาเปนงานของใคร และภาคภูมิใจวาเปนงานของ

ผูสูงอายุที่เทศบาล/หนวยงานตางๆ และผูนําชุมชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ  

  3.1.2 กิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุและชมรมจักรยานผูสูงอายุมีขึ้นเดือนละครั้งซึ่ง

กําหนดจัดวันที่ 24 และ 29 ของทุกเดือน แตหากเดือนใดตรงกับวันหยุดจะเลื่อนไปจัดวันทําการ และ

เวียนกันไปตามหมูบานตางๆ แตหมูบานในตําบลสะอาดมีถึง 14 หมูบาน เมื่อเฉลี่ยแลวในรอบ 1 ป 

ยังไมครบทั้งตําบล หากคาดหมายวาอยากใหผูสูงอายุออกมารวมกิจกรรมถาเปนกิจกรรมประชุม

สัญจรผูสูงอายุก็จะออกมาเพียงปละครั้ง ซึ่งจากการสัมภาษณผูสูงอายุพบวาแทบจะไมมีผล มีขอเสนอ

ของผูสูงอายุหลายคนวาอยากใหมีกิจกรรมสัญจรที่บอยกวาน้ี  และมีกิจกรรมที่หลากหลายดึงความ

สนใจของผูสูงอายุใหออกมารวมกิจกรรมไดมากขึ้น แตดวยเง่ือนไขของผูจัดกิจกรรม (เทศบาล) ที่มี

ภาระงานมาก และงบประมาณมีจํากัดจึงไมสามารถจัดไดมากกวาเดือนละครั้ง สวนกิจกรรมขี่

จักรยานของชมรมจักรยานผูสูงอายุจะรวมกันทุกเดือนไมไดขึ้นกับวาใครอยูหมูบานไหน หากสนใจ

รวมขี่จักรยานก็มาไดทั้งสมาชิกและชาวบานโดยไมจํากัดอายุ สวนกองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทได

ทําจัดกิจกรรมรวมกับประชุมผูสูงอายุสัญจร กิจกรรมออกกําลังกายกําหนดนัดหมายตามที่ผูนําสะดวก 

  3.1.3 จากการเขารวมสังเกตการณในกิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุหลายครั้งพบวา 

คนในวัยอ่ืนมาเขารวมนอย ผูสูงอายุที่อยูบานใกลวัด (สถานที่จัดกิจกรรม) สวนใหญจะเดินมา สวนคน

ที่อยูไกล หรือหมูบานใกลเคียงจะใหลูกหลานมาสง จะซอนรถมอเตอรไซดมา สงแลวลูกหลานกลับไป 

ไมไดอยูรวมกิจกรรม เมื่อสัมภาษณลูกหลานจะตอบเปนเสียงเดียวกันวา ก็เปนงานของผูสูงอายุ หลาย

คนแคมารับมาสงเพราะงานยุง และไมเคยทราบเลยวาพอแม ปูยา ตายาย มารวมทําอะไร สวน

กิจกรรมขี่จักรยานของชมรมจักรยานจะมีคนหลายวัยเขารวมข้ึนอยูกับวาวันที่ 29 ของเดือนน้ันมีใคร

วางบาง และเปนผูที่มีจักรยาน 
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  3.1.4 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา วัดซึ่งเปนสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัญจร

ผูสูงอายุบางแหงยังไมรมรื่นนัก เพราะตนไมใหญมีนอย จึงนาจะเพ่ิมกิจกรรมชวยกันปลูกตนไมในวัด

ไดอีก 

  3.1.5 ชมรมจักรยานผูสูงอายุตําบลสะอาดไดเปลี่ยนวันนัดจากวันที่ 29 การใชวันที่ 

24 ของทุกเดือนซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันผูประชุมสัญจรผูสูงอายุ และใหขี่จักรยานมารวมกิจกรรม 

เพ่ือจะไดเพ่ิมจํานวนผูเขารวมกิจกรรม และเพ่ือความสะดวกของเทศบาลจัดครั้งเดียวกันจะไดลด

ภาระ แตพบวากลับประสบปญหาเน่ืองจากผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมจักรยาน ก็เปนคณะกรรมการ

จัดงานสัญจร จึงไมสามารถเขารวมขี่จักรยานกับชมรมได เพราะตองมาเตรียมงานกอน 

  3.1.6 กิจกรรมที่ดําเนินการยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ  

แตใชวิธีการปรับปรุงในจุดที่พบปญหาไปเรื่อยๆ  
 

 3.2 ประเด็นครอบคลุมคุณภาพชีวิต 4 มิติ  

  จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณเจาะลึกผูสูงอายุในขณะเขารวม

กิจกรรมผูสูงอายุ และประเมินวากิจกรรมสงผลตอคุณภาพชีวิตใน 4 มิติอยางไร เพ่ือนํามาเปนขอมูล

ในการเสริมสรางกิจกรรมที่จะครอบคลุมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และใหความสําคัญตอความย่ังยืน

ในอนาคต พบวา กิจกรรมตางๆที่ทําในวันผูสูงอายุสัญจรสามารถทําไดครอบคลุมในทุกมิติ เพียงแตวา 

บางมิติยังไมสามารถพัฒนาใหเกิดผลในระยะยาว เชน ในมิติทางกาย ผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกาย 

ยืดเหยียดกลามเน้ือ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 10 นาที บางคนในกลุมสาวนอยนํ้าหมากแดงจะไดฟอนรํา

ตอนรับคณะที่มาเยือน และชมรมจักรยานบางคนไดขี่จักรยานมารวมงาน ไดมีการตรวจสุขภาพโดย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดวยการวัดความดัน เช็คเบาหวาน ซึ่งเมื่อวิเคราะหผูสูงอายุที่มารวม

กิจกรรมรอยละ 60 เปนผูสูงอายุที่อยูในหมูบานเจาภาพ คือบานที่สัญจรมาจัดกิจกรรม อีกรอยละ 40 

เปนผูสูงอายุที่เปนขาประจําคือ จัดที่หมูบานไหนก็จะไปรวมทุกครั้ง กลุมหลังน้ีจะไดประโยชน

มากกวากลุมแรก เพราะอยางนอยก็จะไดออกกําลังเดือนละคร้ัง สวนการเช็คสุขภาพจะมีคลินิก

ผูสูงอายุทุกวันพุธ บางคนไมไดมารวมกิจกรรมก็คิดวาไปพบหมออยูแลว ดังน้ันการสงผลทางกายจึงมี

นอย  ในมิติทางใจ มิติน้ีจะเห็นชัดเจนกวาทางกาย เพราะผูสูงอายุหลายคนตอบเปนเสียงเดียวกันวา 

สนุก ไดหัวเราะ มีความสุขและปลื้มใจ โดยกิจกรรมที่จัดน้ีไดยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลาง ดังน้ันจึงมีการ

กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุ ต้ังแตจัดแบบสัญจรไปหาผูสูงอายุถึงหมูบาน 

เลือกสถานที่จัดที่วัด มีการเริ่มงานดวยพิธีไหวพระสวดมนต ผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ทุกขสุขกัน ไดมีกิจกรรมที่ทําใหหัวเราะชวยผอนคลายได เช่ือมโยงกับมิติสังคม ผูสูงอายุเมื่อไดออก

จากบานก็จะไปพบปะสังสรรค และรวมทํากิจกรรม ไดรูจักกับคนตางพ้ืนที่ที่มาดูงานเพ่ิมข้ึน ปญญา

และการเรียนรู ในกิจกรรมประชุมผูสูงอายุสัญจร มีการสอดแทรกความรูและขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนกับผูสูงอายุ ไดเพ่ิมพูนความรูที่นายกเทศบาลตําบลนําขอมูลการเคลื่อนไหวของบานเมือง 
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จากภายนอก/ราชการมาเลาใหฟง รวมทั้งขอมูลเรื่องสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองที่ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมานําเสนออยูเปนประจําดวย ประสบการณความรูใหมๆที่นํามา

ถายทอดใหกับผูสูงอายุ 

   จะเห็นไดวา บางกิจกรรมเร่ิมลดลง บางกิจกรรมสามารถดําเนินการตอเน่ือง

มาไดหลายป เหตุมาจากหลายประการกิจกรรมที่เริ่มหายไปคือ การออกกําลังกายในชุมชนเพราะ

แกนนําทานหน่ึงคือ แมคําเบา พันธนู เสียชีวิตลง แกนนําออกกําลังกายเหลือสองคน ทําไมไหวเพราะ

มีกิจกรรมอ่ืนที่ทําอยูมาก จึงไดปรับการออกกําลังกายไปเปนกิจกรรมหน่ึงของกิจกรรมสัญจรซึง่ก็จะมี

เพียงบางคนที่เขามารวมงานจึงไดออกกําลังกาย สวนกิจกรรมชมรมจักรยาน เมื่อปรับมาเปนกิจกรรม

เดียวกันกับกิจกรรมสัญจร โดยนัดสมาชิกข่ีจักยานชุมนุมรวมกันในงานสัญจร ทําสมาชิกที่อยูใน

หมูบานจัดงานไมออกมารวมเพราะตองเตรียมงาน สวนคนที่อยูบานไกลข่ีไปไมไหว กิจกรรมสานสาม

วัยใสใจผูสูงอายุ เมื่อหมดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจึงหยุดไป สวนกิจกรรมที่ดําเนินตอเน่ืองคือ 

กิจกรรมสัญจร กองทุนสัจจะออมบุญวันละบาท ทั้งน้ีเพราะ ความเขมแข็งของคณะกรรมการ การ

สนับสนุนอยางตอเน่ืองของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะเทศบาล เปนกิจกรรมที่ชาวบาน/ผูสูงเห็น

ประโยชนชัดเจน กิจกรรมทําอยูบนฐานของวัฒนธรรมและศาสนา สอดคลองกับวิถีชีวิตชาวบาน/

ผูสูงอายุ เชนใชสถานที่จัดกิจกรรมสัญจรที่วัด มีการสวดมนตไหวพระ น่ังสมาธิ กองทุนสัจจะก็มี

แนวคิดของการออมบุญคือการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนตน เหลาน้ีเปนองคประกอบความย่ังยืน

ของกิจกรรมที่ตองคํานึงในการดําเนินการตอไป 



 
 

บทที่ 5 

 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสงูอาย ุ

 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูสังคมผูสูงอายุ เปนการดําเนินการพัฒนา

กิจกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน โดยใชแนวคิด : 

สรางสรรคกิจกรรมเปนระยะที่ 2 (D1) ของงานวิจัย คือนําผลการวิจัยในระยะที่ 1 (R1) มาพัฒนาเปน

กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใตการวิเคราะหกิจกรรมรวมกัน

กับกลุมปฏิบัติการหลักที่เปนผูสูงอายุ เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูวิจัย โดยคํานึงถึงสภาพ

และบริบทของชุมชนและผูสูงอายุที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลบริบทและการมีสวนรวมของชุมชน 

และขอมูลผูสูงอายุทั้งการเจาะลึกเชิงคุณภาพและการสัมภาษณจากแบบสอบถามรายครัวเรือน 

 ในบทน้ีผูวิจัยจะนําเสนอกิจกรรมที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตใน 4 มิติคือ กาย ใจ สังคม 

และปญญา/เรียนรู ตอบวัตถุประสงคขอ 2.2.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยคํานึงถึงแนวคิด : ทําแบบบูรณาการ เปนระยะที่ 3 (R2) ของงานวิจัย 

คือ การหลอมรวมกิจกรรมตางๆ โดยมีผูสูงอายุเปนศูนยกลาง และทํางานเปนทีมเพ่ือการบูรณาการ

เน้ือหา และกระบวนการพรอมทั้งมีการประเมินผลกิจกรรมอยางมีสวนรวมโดยจะนําผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถนําไปใชอยางเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ผูสูงอายุ และ

ครอบครัวตอไป เปนการตอบวัตถุประสงคขอ 2.2.3 เพ่ือประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม

ของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนระยะที่ 4 (D2) และตอบวัตถุประสงคขอ 2.2.4 เสนอ

แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 จากการวิเคราะหบริบทและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือนําไปสูกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลสะอาด พบวาในอดีตประมาณป พ.ศ.2548 ตําบลสะอาดเร่ิมสนใจและให

ความสําคัญกับผูสูงอายุ มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือผูสูงอายุหรือเกี่ยวของกับผูสูงอายุมากมาย เน่ืองดวย

ความสนใจของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ใหมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ

ตําบล แตในชวงตนป พ.ศ.2557 อบต.สะอาดไดยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล มีการเลือกต้ังนายก 

เทศมนตรีเทศบาลตําบล และไดนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสะอาดคนใหม นโยบายจึงเปลี่ยนไป 

ประกอบกับนายกคนใหมเพ่ิงมารับตําแหนง ทําใหกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุหยุดลงไปหลายกิจกรรมมี

บางกิจกรรมที่ยังคงดําเนินการอยูเพราะแกนนําผูสูงอายุคณะกรรมการ และสมาชิกเขมแข็ง  ในที่น้ีจะ

นําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ผูวิจัยไดเขาไปติดตามกิจกรรมโดยใชวิธีการเขารวมกิจกรรม และ

ประชุมกลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบดวย คณะกรรมการกลุม สมาชิก 
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เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวากิจกรรมที่สัมพันธกับผูสูงอายุในตําบลสะอาดที่ผานมามีหลายกิจกรรม 

ไดแก กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาด กิจกรรมออก

กําลังกายผูสูงอายุ “ขยับกายสบายชีวี” ชมรมจักรยานผูสูงอายุตําบลสะอาด ประชุมสัญจรผูสูงอายุ      

(ทุกเดือน) เช่ือมโยงกับการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เชน ขาวฮาง ทอเสื่อ การสืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชน เชน สาวนอยนํ้าหมากแดง 

 หลังจากวิเคราะหบริบทชุมชนและกิจกรรมการมีสวนรวมในบทที่ 4 แลว ผูวิจัยและกลุม

ปฏิบัติการหลักไดจัดเวทีชุมชน เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาบริบทชุมชน ทุนทางสังคม ปญหา และ

อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบล เพ่ือรวมกันวิเคราะหหาแนวทางในการ

พัฒนากิจกรรมที่สนองตอบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติดังกลาว ขอสรุปจากเวทีชุมชนก็คือ 

ชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลายอยูแลว แตทําอยางไรจะปรับปรุงกิจกรรมที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอ

ผูสูงอายุไดอยางย่ังยืน ที่ประชุมจึงเสนอใหผูวิจัยรวมกับกลุมปฏิบัติการหลักไดเลือกพัฒนา 2 กิจกรรม

ที่สามารถจะพัฒนาสูความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

5.1 กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน 
 

 ในการจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีเปาหมายหลักคือ การสรางพ้ืนที่ให

ผูสูงอายุไดออกมาทํากิจกรรมรวมกัน เพราะผูสูงอายุสวนใหญยังอยากมีสวนรวมในชุมชน ดังน้ันจึงตองมี

กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือใหเปนเวทีของผูสูงอายุ และใชวิธีการสัญจรเพราะในตําบลสะอาดมีผูสูงอายุ

กระจายอยูตามหมูบาน การจะใหผูสูงอายุออกมารวมกิจกรรมที่ไกลจากบานคงลําบาก และถาใชสถานที่จัด

งานแหงเดียวผูสูงอายุจะออกมารวมงานยาก ตองนํากิจกรรมไปใกลใหผูสูงอายุเขาถึงไดมากที่สุด 

 ในการพัฒนากิจกรรมที่เกิดจากการมีสวนรวมของกลุมปฏิบัติการหลัก ผูวิจัยไดปรับช่ือ

จากกิจกรรม “ประชุมสัญจรผูสูงอายุ” เปนกิจกรรม “สัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” และได

หลอมรวมกิจกรรมยอยที่เคยจัดมากอนแตไดเริ่มหายไป กับกิจกรรมยอยที่ยังดําเนินการอยูแตยังไม

ครอบคลุมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้ง 4 มิติ เขามาจัดรวมกัน พรอมทั้งไดเพ่ิมกิจกรรมขึ้นเพ่ือความ

สมบูรณ ในการนําเสนอจะใหเห็นภาพของกิจกรรมเดิม และเพ่ิมเติมใหเห็นกิจกรรมใหมควบคูกันไป 
 

 5.1.1 การเสริมและปรับเปลี่ยนจากเดิม 

   5.1.1.1 ปรับเปลีย่นประชุมสัญจรจากเดิมที่หมุนเวียนเดือนละหมูบาน จากการดําเนิน

กิจกรรมที่ผานมา จะดําเนินการสัญจรเดือนละครั้ง หมุนเวียนไปตามหมูบานซึ่งในตําบลมี 14 หมูบาน ทําใหจัด

ไดหมูบานละครั้งตอป หรือบางหมูบานยังไมเคยเวียนมาถึงเลย ไมสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงไดเลย และ

ผูสูงอายุหลายคนสะทอนวา “จัดนอยเกินไปกวาจะเวียนมาอีกก็ไป (ตาย) ซะกอนแลว” กลุมผูปฏิบัติการหลัก  

จึงหาวิธีการปรับกลุมหมูบานตามโซนที่ตําบลแบงในตําบลไวเดิม 2 โซน ตามหมูบานที่มีขอบเขตติดตอกัน 
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    โซนที่ 1 ประกอบดวย7 หมูบานไดแก  หมู 6, 7, 8, 9, 11, 13 และ 14  

    โซนที่ 2 ประกอบดวย 7 หมูบานไดแก  หมู 1, 2, 3, 4, 5, 10  และ 12 

โดยกลุมปฏิบัติการหลักไดแบงยอยใหมออกเปน 4 โซน ไดแก 

    โซน 1 ประกอบดวย หมูที่ 8, 9, 11, 13 

    โซน 2 ประกอบดวย หมูที่ 6, 7, 14 

    โซน 3 ประกอบดวย หมูที่ 3, 10, 12 

    และโซน 4 ประกอบดวย หมูที่ 1, 2, 4, 5  

เพ่ือชวยใหงานประชุมสัญจรหมุนเวียนกลับมาเร็วข้ึน ผูสูงอายุก็ไมตองเดินทางไกล สะดวกในการเขา

รวมกิจกรรมโดยมารวมกันจัดแตละเดือนควบรวมหมูบานใกลเคียงกันจับฉลากเลือกสถานที่วาจะใช

วัดของหมูบานไหนเพราะบางหมูบานใชวัดเดียวรวมกันอยูแลว ทําใหการสัญจรหมุนเวียนไปกลุมละ 3 

ครั้งตอป และที่สําคัญผูสูงอายุตางหมูบานไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกันอีกดวย 

  5.1.1.2 ปรับตารางกําหนดการเพื่อใหสามารถเพิ่มกิจกรรมตามที่ผูสูงอายุเสนอ

จากเดิมที่มีกิจกรรมไมมากนัก และไมครอบคลุม 4 มิติของคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมการใหความสําคัญ

บทบาทของชมรมจักรยาน ซึ่งแตเดิมแยกทํากิจกรรมในวันอ่ืน คือวันที่ 29 ของเดือน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตดานกายการฟอนรําของวงสาวนอยนํ้าหมากแดง ซึ่งแตเดิมจะฟอนเฉพาะชวงที่มีผูมา     

ดูงาน ใหมาฟอนเปนประจําทําใหมีเสียงดนตรีเพ่ิมความสนุกครึกครื้นข้ึน เพ่ิมกิจกรรมเร่ืองเลามวนๆ

ชวนขํา เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศและเสียงหัวเราะใหกับผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตใจ และ

เพ่ิมกิจกรรมปลูกตนไมใสใจสิ่งแวดลอมในวัด เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุและความผูกพัน

ตอเน่ืองของกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม ในที่น้ีจะขอเปรียบเทียบกําหนดการเดิม กับ

กําหนดการใหมที่เพ่ิมเติมกิจกรรม ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3  กําหนดการทํากิจกรรม 
 

เวลา เดิม เวลา ปรับใหม 

  08.00 น. ชมรมจักรยานผูสูงอายุนัดรวมตัวจุดที่นัด

พบเพ่ือรวมกันขี่จักรยานเขารวมงาน 

  08.30 น.   ผูสูงอายุมาถึงตรวจรางกายผูสูงอายุ โดย

ช่ังนํ้าหนัก วัดความดัน(ทยอยตรวจไป

เรื่อยๆ) 

  08.45 น.   ชมรมจักรยานผูสูงอายุมาถึง วงสาวนอย

นํ้าหมากแดงฟอนรําตอนรับ 
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ตารางที่ 3  กําหนดการทํากิจกรรม (ตอ) 
 

เวลา เดิม เวลา ปรบัใหม 

09.00 น. ตรวจรางกายผูสูงอายุ โดยช่ัง

นํ้าหนัก วัดความดัน และให

คําแนะนําดานสุขภาพ 

09.00 น.   ไหวพระสวดมนต นําโดยพระในวัดน้ันๆ 

  09.30 น. นายกเทศบาลตําบลสะอาด กลาวเปด

และแจงขอมลูขาวสารความเคลื่อนไหว

ในรอบเดือน 

10.00 น   นําไหวพระสวดมนต (ทุกบานจะ

ใชวัดเปนสถานที่จัดงาน ดังน้ัน

พระก็มีสวนรวมในการทําพิธีสงฆ) 

10.00 น. กิจกรรมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ 

“ขยับกายสบายชีวี” 

 

10.20 น. นายกเทศบาลตําบลสะอาด 

กลาวเปดและพบปะชาวบานโดย

แจงขอมูลขาวสารความ

เคลื่อนไหวในรอบเดือน 

10.20 น.   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลให

คําแนะนําดานสุขภาพ 

 

10.45 น. กิจกรรมออกกําลังกายสงเสริม

สุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” 

10.45 น.   “เรื่องเลามวนๆชวนขํา” โดย..........(อาจ

เปลี่ยนไปตามหมูบาน) 

11.00 น. ประธานกองทุนสัจจะกองบุญวันละ

บาท จัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุและ

ชุมชนตําบลสะอาด สรุปสถานะการ

เงิน และมอบเงินสวัสดิการ 

11.00 น. ประธานกองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท 

จัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุและชุมชน

ตําบลสะอาด สรุปสถานะการเงิน และ

มอบเงินสวัสดิการ 

11.30 น. บายศรีสูขวัญ ใหกับผูสูงอายุที่

เกิดในเดือนน้ันๆ 

11.30 น. บายศรีสูขวัญ ใหกับผูสูงอายุที่เกิดใน

เดือนน้ันๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน โดยหมูบานที่

เปนเจาของสถานที่เปนผูจัดทําอาหาร 

12.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน โดยหมูบานที่

เปนเจาของสถานที่เปนผูจัดทําอาหาร 

  13.30 น. ปลูกตนไมใสใจสิ่งแวดลอมในวัด 
 

   ในระหวางการปรับตารางกิจกรรมผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักก็จะ

ประเมินแบบมีสวนรวมในกิจกรรม และสัมภาษณผูสูงอายุที่รวมกิจกรรมเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ทั้งในการปรับเปลี่ยนการสัญจรเปนโซน และตารางกิจกรรม กิจกรรมใหมที่เพ่ิมขึ้นมา รวมทั้งความ

ครอบคลุมคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ 
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 5.1.2 การจัด “กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน”กิจกรรม

สัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน เปนกิจกรรมที่ประกอบดวยกิจกรรมยอย หลาย

กิจกรรมยอยตามกําหนดการขางตน ไดแก 1) ชมรมจักรยานผูสูงอายุ 2) การตรวจรางกายผูสูงอายุ 3) 

ฟอนรําของสาวนอยนํ้าหมากแดง 4) ไหวพระสวดมนต 5) บรรยายใหความรู 6) ออกกําลังกาย 7) 

เรื่องเลามวนๆ ชวนขํา 8) กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท สรุปสถานะการเงินและมอบเงินสวัสดิการ 

9) บายศรีสูขวัญใหกับผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ันๆ 10) รับประทานอาหารรวมกัน 11) ปลูกตนไมใสใจ

สิ่งแวดลอมในวัด ในการสรุปกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ผานกิจกรรม

ยอย 11 กิจกรรม ดังน้ี 

  กิจกรรมยอยที่ 1 ชมรมจักรยานผูสูงอายุเปนการเชิญชวนใหชมรมจักรยาน

ผูสูงอายุขี่จักยานมารวมกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุจากสมาชิกชมรมจักรยานหมูบานอ่ืนที่ไมได

อาศัยอยูในโซนหมูบานที่จัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในวันน้ันดวย (เน่ืองจาก

ชมรมจักรยานผูสูงอายุไมไดแยกหมูบาน) และเพ่ือใหผูสูงอายุไดออกกําลังกายโดยขี่จักรยานเพ่ิมขึ้น

จากที่ชมรมจัดวันขี่จักรยานรวมกันทุกวันที่ 29 ของทุกเดือนอยูแลว 

 

 

 

 

 

 

                                  (ก)                                                  (ข) 

 

 

 

 

 

 

                                  (ค)                                                  (ง) 

 

แผนภาพที่ 5  ชมรมจักรยานผูสูงอายุ  (ก)  จักรยานที่เทศบาลสนับสนุนเตรียมแจกใหสมาชิกชมรม 

                  (ข)  ประชุมสมาชิกชมรมและแจกจักรยาน (ค,ง)  ขี่จักรยานในทุกวันที่ 29 ของเดือน) 
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  กิจกรรมยอยที่ 2 การตรวจรางกายผูสูงอายุ โดยทีมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลทั้งสองแหงของตําบลสะอาดไดมาจัดบริการตรวจและใหคําแนะนําดานสุขภาพใหกับ

ผูสูงอายุและผูรวมงาน เริ่มตรวจต้ังแต 08.30 น. เปนตนไป ผูสูงอายุและผูรวมงานสะดวกชวงเวลา

ไหนระหวางจัดงานก็สามารถตรวจได 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6  ทีมสาธารณสุขของตําบลจัดบริการตรวจรางกายผูสูงอายุ 
 

  กิจกรรมยอยที่ 3 ฟอนรําของสาวนอยนํ้าหมากแดงเปนการฟอนรําเพ่ือตอนรับ  

ผูมารวมงานทั้งที่เปนชาวชุมชนหรือผูที่มาดูงานจากชุมชนอ่ืน เปนชวงที่สรางความสนุกสนานเพราะ

ผูสูงอายุและผูมารวมงานไดรวมรําวงดวย กลุมสาวนอยนํ้าหมากแดงเปนการรวมตัวของผูสูงอายุทั้ง

ชายและหญิงที่ชอบการฟอนรํา จะมีการนัดฝกซอมเพลงและทารํากอนจัดงานเปนประจํา โดย

เทศบาลตําบลสะอาดสนับสนุนเสื้อผาและเครื่องเสียง นอกจากจะฟอนรําในกิจกรรมของตําบลแลวยัง

ไดรับเชิญไปฟอนรําโชวในงานอ่ืนๆ นอกตําบลดวย  

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 7  วงสาวนอยนํ้าหมากแดงออกมาฟอนรําตอนรบัผูสูงอายุ 
 

  กิจกรรมยอยที่ 4 ไหวพระสวดมนต ในการจัดสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในชุมชน ไดมีการสรุปแลววาสถานที่จัดที่เหมาะสมที่สุดคือ วัด ดวยเหตุผลหลายประการ 

เชน ผูสูงอายุมีความคุนเคยทั้งสถานที่และพระสงฆ วัดอยูในหมูบานผูสูงอายุเดินทางสะดวก มีบริเวณ

กวางขวาง มีศาลาที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนเขารวมมากได มีอุปกรณเครื่องใชพรอม เชน เคร่ือง
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เสียง เคร่ืองครัว และที่สําคัญพระสงฆก็เขามารวมกิจกรรมได โดยกิจกรรมไหวพระสวดมนตพระสงฆ

เปนผูนําสวดมนต ผูสูงอายุพึงพอใจเพราะไดแสดงความเคารพตอสถานที่(วัด) ที่มาจัดกิจกรรมดวย 

  กิจกรรมยอยที่ 5 บรรยายใหความรูจะมีสองชวงคือ ชวงแรกนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบล เปนผูกลาวเปดและบรรยายใหความรูเรื่องความเคลื่อนไหวของบานเมือง ขอมูลขาวสารที่

ไดรับมาจากทางราชการ ชวงที่สอง ทีมสาธารณสุข (แพทย/พยาบาลชุมชนจากโรงพยาบาลอําเภอนํ้า

พอง) ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และขาวสารความเลื่อนไหวใหมเกี่ยวกับสุขภาพ 

  กิจกรรมยอยที่ 6 ออกกําลังกาย “ขยับกายสบายชีวี” วิทยากรจะนําบริหาร

รางกายดวยทาทางยืดเหยียดกลามเน้ือ การทําทาฤาษีดัดตน และกิจกรรมเตนประกอบจังหวะ ที่ทํา

ใหผูสูงอายุไดออกกําลังกายและสนุกสนานดวย 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 8  กิจกรรมการออกกําลังกาย “ขยับกายสบายชีวี” 
 

  กิจกรรมยอยที่ 7 เรื่องเลามวนๆ ชวนขํา เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน

ใหกับผูสูงอายุโดยมีนักเลาสมัครเลน (ครู ปลัดเทศบาล เจาหนาที่สาธารณสุข) มาเลาเรื่องขําใหฟง 

บางชวงจะมีการเลนตลกเปนทีมมาสรางเสียงหัวเราะใหกับผูสูงอายุ 

  กิจกรรมยอยที่ 8 กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทสรุปสถานะการเงินและมอบ

เงินสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนฯจะมาน่ังทํางานเพ่ือสรุปยอดเงินที่กรรมการประจําหมูบานเก็บ

รวบรวมจากสมาชิกมาสงกันต้ังแตเชา จนถึงชวงเวลาน้ีประธานกรรมการจะเปนผูประกาศยอดเงิน

กองทุนฯ และมอบเงินสวัสดิการใหกับสมาชิกที่ไดรับตามสิทธิของเดือนน้ันๆ  
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 9  กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทสรุปสถานะการเงิน 
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  กิจกรรมยอยที่ 9 บายศรีสูขวัญใหกับผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ันๆ เทศบาลจะมอบ

ใหผูสูงอายุที่ทําบายศรีในหมูบานเปนจัดเตรียมบายศรี เครื่องประกอบ และหมอขวัญไวเพ่ือทําพิธีสู

ขวัญใหกับผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ัน เมื่อหมอสูขวัญเสร็จก็จะผูกขอมือเพ่ือเปนศิริมงคลหรือเปนการ

ผูกขวัญไวกับตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10  บายศรีสูขวัญใหกับผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ันๆ 

 

  กิจกรรมยอยที่ 10 รับประทานอาหารรวมกัน เทศบาลตําบลสะอาดไดจัดสรร

งบประมาณในการจัดงานจํานวน 3,000 บาท กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท 1,000 บาท เพ่ือเปน

คาใชจายในการจัดกิจกรรม รวมทั้งคาอาหารที่มอบหมายใหหมูบานที่จัดงานเปนผูจัดหาอาหารมีเลี้ยง

ผูสูงอายุและผูมารวมงาน ผูสูงอายุบางคนนําอาหารจากที่บานมาแบงปนกันรับประทานดวย 

  กิจกรรมยอยที่ 11 ปลูกตนไมใสใจสิ่งแวดลอมในวัด โดยแจงใหผูสูงอายุนํากลาไม

มาจากบานจะเปนไมยืนตนหรือพืชผัก เจาหนาที่โยธาของเทศบาลเตรียมสถานที่บริเวณวัดไวใหปลูก 

ซึ่งเปนกิจกรรมยอยที่เช่ือมสังคมผูสูงอายุไดดี เพราะผูสูงอายุหลายคนที่ปลูกตนไมไวแลวไมสามารถ

มารดนํ้าไดทุกวันก็จะฝากคนที่อยูบานใกลวัด พระ เณร มารดนํ้าตนไมให เมื่อมีการจัดกิจกรรมเวียน

มาอีกครั้งก็จะมีขนมหรืออาหารมาฝากกัน 
 

 5.1.3 ผลการประเมินการจัด “กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

ชุมชน” โดยการประเมินการจัดกิจกรรมในประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

  5.1.3.1 ในประเด็นของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

   1. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนน้ีเปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดเพราะทุกคนสามารถ

เขามามีสวนรวมได โดยไมรูสึกวาเปนงานของเทศบาล แตภาคภูมิใจวาเปนงานของผูสูงอายุที่เทศบาล 

หนวยงานตางๆ และผูนําชุมชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ สวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ดวยเง่ือนไขของผูจัดกิจกรรมหลัก คือเทศบาล ที่มีภาระงานมากและงบประมาณมีจํากัด จึงไม
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สามารถจัดไดมากกวาเดือนละครั้ง ผูวิจัยจึงเสนอทางออกคือ จัดเดือนละคร้ังเหมือนเดิม แตเพ่ิม

หมูบานที่อยูใกลกันมารวมจัด จะมีคนเพ่ิมมากขึ้นและสามารถจัดไดหมูบานละ 2-3 ครั้งตอป ซึ่ง

ผูสูงอายุสวนใหญเห็นชอบดวย โดยเทศบาลรับภาระที่จะจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม และดึงผูใหญบาน

แตละหมูเขามารวมเปนผูประสานงาน เพ่ือลดภาระในการประสานของเจาหนาที่เทศบาลดวย จาก

ขอเสนอน้ีไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนปจจุบัน ประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก ผูสูงอายุมารวมกิจกรรมมากจนลนศาลาวัด นอกจากน้ียังมีชาวบานจากจังหวัดมหาสารคาม 

จังหวัดกาฬสินธุ และอุดรธานี มาดูงานและรวมกิจกรรม ทําใหผูสูงอายุในตําบลสะอาดมีความ

ภาคภูมิใจในตําบลตนเอง  

   2. ผูสูงอายุ เขามามีสวนรวม ในชวงของการวางแผนกิจกรรมไดมีการ

สัมภาษณและประชุมกลุมผูสูงอายุในชุมชนเพ่ือรวมพิจารณากิจกรรมยอยที่จะบรรจุไวในกิจกรรม 

ผูสูงอายุไดเสนอขอจํากัดในหลายประเด็น เชน เพ่ิมกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน คือ ฟอนรํา 

เรื่องเลามวนๆชวนขํา เพ่ิมกิจกรรมที่สรางความผูกพันตอเน่ือง คือ ปลูกตนไมใสใจสิ่งแวดลอมในวัด  

นอกจากกิจกรรมยอยแลวยังมีประเด็นสําคัญๆ อีก เชน ชวงเวลาของการสัญจรที่กวาจะหมุนมาอีก

รอบนานเกินไป สถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะกับผูสูงอายุควรเปนที่วัด การชักชวนผูสูงอายุใกลบาน 

ลูกหลานคนวัยอ่ืนเขามารวม  

   3. คนในชวงวัยอ่ืนเขามารวมงาน ผูสูงอายุที่อยูบานใกลวัด (สถานที่

จัดกิจกรรม) สวนใหญจะเดินมา สวนคนที่อยูไกล หรือหมูบานใกลเคียงจะใหลูกหลานมาสง จะซอน

รถมอเตอรไซดมา สงแลวลูกหลานกลับไป ไมไดอยูรวมกิจกรรม จากการสัมภาษณลูกหลานตอบเปน

เสียงเดียวกันวา ก็เปนงานของผูสูงอายุหลายคนแคมารับมาสงเพราะงานยุงและไมเคยทราบเลยวา 

พอแม ปูยา ตายาย มารวมทําอะไร ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักไดเสนอใหมีการชักชวนลูกหลาน

ของผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมดวยอยางนอยไดมารับฟงการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน

สัจจะกองบุญสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชน ซึ่งตนเองเปนสมาชิกอยูดวย และยังจะไดสืบทอดตอ

กิจกรรมน้ีใหย่ังยืนจนถึงวาระที่ตนเปนผูสูงอายุ และที่สําคัญผูสูงอายุก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจที่

ลูกหลานสนใจและสนับสนุนกิจกรรมที่ผูสูงอายุออกมารวมกับชุมชน  ขอเสนอน้ียังมีผูสนใจไมมากนัก

เพราะลูกหลานมีภารกิจตองทํางาน และไมตรงกับวันหยุด มีบางคนที่สนใจเขามารวม 

   4. ความตอเนื่องในกระบวนการมีสวนรวมของกิจกรรม “ปลูกตนไม

ใสใจสิ่งแวดลอมในวัด” วัดบางแหงซึ่งเปนสถานที่จัดกิจกรรมยังไมรมร่ืนนัก เพราะตนไมใหญมีนอย 

นาจะมีการทํากิจกรรมชวยกันปลูกตนไมในวัด  ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักเสนอใหผูสูงอายุและทุก

คนที่เขามารวมกิจกรรมสัญจร ไดหิ้วตนไมจากบานมาคนละตน จะเปนตนอะไรก็ได โดยเจาหนาที่

โยธาของเทศบาลจัดทําแปลงและขุดหลุมเตรียมไวให เน่ืองจากผูสูงอายุไมมีแรงจะขุดหลุมเอง แต

สามารถปลูกเองได กอนปลูกจะทําพิธีพรมนํ้ามนตใหตนไมเปนศิริมงคล เพ่ือตนไมจะทําใหวัดรมรื่น
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และเปนตนไมมงคล ผูปลูกก็จะหมั่นมาดูแลรักษา และเปนความภาคภูมิใจของผูสูงอายุ กิจกรรมน้ีมี

ผูสูงอายุหลายคนสนใจและรวมปลูกตนไม บอกวาอยางนอยกอนจะลมหายไปก็จะเห็นตนไมที่ตนเอง

ปลูกไดเติบโต บางคนบานอยูใกลวัด เย็นๆก็จะเดินมารดนํ้าตนไมเปนการออกกําลังกายไปดวย

นอกจากน้ียังมีการฝากใหผูที่อยูใกลและพระเณร ดูแลใหสําหรับคนอยูไกลและเดินทางลําบาก 

   5. การเพิ่มอาสาสมัครทํากิจกรรมใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น “เรื่อง

เลามวนๆชวนขํา” กอนเสนอกิจกรรมน้ีผู วิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักกังวลกันวาจะหาใครมาเปน

ผูดําเนินการยาก เน่ืองจากเปนกิจกรรมใหมที่ยังไมเคยลอง แตผูสูงอายุทานหน่ึงที่อยูในกลุมปฏิบัติการหลัก

บอกวาปลัดเทศบาลมีเรื่องตลกเยอะ จึงขอใหปลัดดําเนินรายการชวงน้ี ซึ่งไดผลอยางมากปลัดสามารถทํา

หนาที่น้ีดีเรียกเสียงหัวเราะจากผูสูงอายุและผูรวมงานไดอยางสนุกสนาน จนผูมาดูงานจากเทศบาลอ่ืนสนใจ

แอบชวนยายไปทํางานดวย กิจกรรมน้ีถึงแมจะใชเวลาไมนานแตประสบผลสําเร็จเพราะเมื่อประเมินผล

กิจกรรมตางๆ ผูสูงอายุบอกวาสนุกที่สุด และก็มีผูสนใจมารวมเลาเรื่องสนุกในเดือนตอๆ ไปดวย 

  5.1.3.2 ผลการประเมินผลคุณภาพชีวิต 4 มิติ 

   จากระยะเวลาดําเนินกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุ ใน

ชุมชน และมีการประเมินผลในทุกเดือนต้ังแตเดือน กันยายน จนถึงเดือนธันวาคม 2557 เปน

ระยะเวลา 4 เดือน ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักไดรวบรวมผลการประเมินและสรุปไดดังน้ี 

   1. ดานกาย กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพกายมีหลายกิจกรรม เชน 

กิจกรรมออกกําลังกายผูสูงอายุ “ขยับกายสบายชีวี” ที่มีแกนนําออกมานําผูเขารวมยืดเหยียด

กลามเน้ือ และฟอนรํา ซึ่งไดทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและกลามเน้ือผอนคลาย กิจกรรมจักรยาน 

ไดออกกําลังกายทุกสวนทั้งแขน ขา หลัง รวมทั้งเปนการออกกําลังกายที่ไดเหง่ืออีกดวย นอกจากน้ี 

ยังมีการตรวจวัดสุขภาพ เบาหวาน ความดันโลหิต และการแนะนําการปฏิบัติตัวเพ่ือใหมีสุขภาพ

แข็งแรงจากเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และโรงพยาบาลนํ้าพอง ซึ่งเมื่อประเมินจาก

การสัมภาษณผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมก็จะพอใจและรูสึกวาเปนประโยชนตอรางกาย บางคนจํา

ทาทางไปทําเองตอที่บานดวย การฟอนรําในกลุมสาวนอยนํ้าหมากแดง จากเดิมจะรวมตัวกันแสดง

โชวเมื่อมีผูมาเยือนจากภายนอก แตหลังจากปรับใหมีการแสดงทุกเดือนกลุมน้ีไดมีการฝกซอมกัน

สม่ําเสมอ เปนการออกกําลังกายไปดวย 

   2. ดานใจ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพใจมีหลายกิจกรรมเชนกัน ไดแก 

การไหวพระสวดมนต ผูสูงอายุหลายคนบอกวา “มาจัดงานที่วัดกอนอ่ืนก็ตองไหวพระสวดมนต เพ่ือ

เปนศิริมงคล และเปนการเคารพตอสถานที่”การไดมาพบปะพูดคุยถามสารทุกขสุกดิบกับผูสูงอายุ

ดวยกัน เปนการแสดงความหวงใย เอ้ืออาทรตอกัน การไดรับประทานอาหารรวมกัน ผูสูงอายุบางคน

จะหอขาวมาจากบานแบงปนใหคนอ่ืนรับประทานดวย มากบางนอยบางตามกําลัง ทั้งที่เทศบาลก็จัด

อาหารเตรียมไวแลว แตผูสูงอายุก็ยังรูสึกวาอยากนํามาแบงปน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมบายศรีสูขวัญ
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ใหผูสูงอายุที่เกิดในเดือนน้ัน “กลุมฟอนรําสาวนอยนํ้าหมากแดง” ในจํานวนผูหญิง 20 คน มีผูชายคน

เดียว คือ ลุงแสวง แดนไท อายุ 85 ป แมจะฟนหรอเกือบทั้งปากแตลุงยังแข็งแรงฟอนรํานําหนาผูหญิง

อีกดวย ลุงบอกวา “มวนหลาย เคาไปไหนก็ไปดวยไมขาด เพ่ือนๆ รุนราวคราวเดียวกันตายไปเกือบ

หมดแลว ที่เหลือก็ไมออกจากบาน แตลุงออกมาแลวสนุก” การจัดบายศรีสูขวัญใหกับคนที่เกิดในเดือน

น้ัน เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่สรางความสุขใจใหกับผูสูงอายุ ยายคนหน่ึงบอกวา “ต้ังแตเกิดมาไมเคยมีใคร

ทําวันเกิดให จนไดมารวมกลุมน่ีละ ไดกินกลวยกับไขตมวันเกิด ปลื้มใจ” การที่เทศบาลประชาสัมพันธ

เปดรับผูคนภายนอกใหเขามาเรียนรูกิจกรรมผูสูงอายุสัญจรของตําบล จนทําใหมีผูสนใจขอดูงานทุก

เดือน ผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจมากวาตําบลตนเปนตนแบบใหบานอ่ืนเขามาเรียนรู 

   จะเห็นไดวาการที่ผูสูงอายุรูสึกวาไดมีการสรางบทบาททางสังคมของตน

ขึ้นมาใหม เพ่ือทดแทนบทบาทหนาที่ที่สูญเสียไป ขึ้นกับบทบาททางสังคมและการมองเห็นคุณคาของ

ตนเองเปนสําคัญ ทั้งน้ีครอบครัวและชุมชนเปนสวนสําคัญในการสงเสริมผูสูงอายุในบทบาทตางๆ เชน

การเขารวมกลุมผูสูงอายุในตําบลของกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือใหคนวัย

เดียวกันไดพบปะสังสรรคกัน ปรึกษาหารือในการที่จะชวยเหลือสังคมไดดวย สิ่งเหลาน้ีจะทําให

ผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข อยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรีและเหมาะสม 

   นอกจากน้ี การประเมินความสัมพันธทางสังคมของผูสูงอายุจะประเมินจาก

ความสัมพันธระดับบุคคล จากเพ่ือนที่ใกลชิดผูสูงอายุ กับบุคคลอ่ืนไมวาจะรวมวัยหรือตางวัยไมวาจะใน

ครอบครัวหรือนอกครอบครัว ในรูปแบบของความสัมพันธในดานความรักใคร ผูกพัน เกื้อกูล การไปมาหา

สูกัน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จะทําใหผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุขและสามารถรับรูตอการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ในชีวิตไดดีอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีได 

   3. ดานสังคม การจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

เปนการจัดพ้ืนที่สําหรับผูสูงอายุในตําบลใหไดมีโอกาสแสดงออก มีโอกาสพบปะสังสรรค และเปลี่ยน

พูดคุยกัน เพราะบางคนพูดวา “แมจะอยูหมูบานเดียวกันยังไมไดเดินไปหากันเลย มาเจอกันก็ไดรวมงานน้ี

ละ” ผูสูงอายุหลายคนก็รอคอยจะไดมารวมงานวันที่ 24 ของทุกเดือน นอกจากน้ีกิจกรรมปลูกตนไมใสใจ

สิ่งแวดลอมในวัดถึงแมจะเปนกิจกรรมเล็กๆ ที่หลายคนนึกไมถึงวาจะสามารถสรางความผูกพันใหผูสูงอายุ

ระหวางหมูบานได โดยมีการฝากผูที่บานอยูใกลวัดดูแลให เมื่อมาเจอกันในการสัญจรอีกคร้ังผูฝากรดนํ้า

จะหิ้วขนมของฝากมาใหผูรับดูแลตนไมให สวนผูรับดูแลก็จะขยันไปรดนํ้า หากไมวางก็จะวานลูกหลาน 

หรือเณรในวัด สรางความผูกพันตอกันได  การรับรูความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืนๆในชุมชนเปน

องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตเชนกัน เพราะมนุษยทุกคนไมสามารถมีชีวิตอยูคนเดียวในโลกได

จะตองมีการอยูรวมกันเปนสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน และการมีความสัมพันธกับคนในชุมชนจะทําให

ชีวิตมีความหมายย่ิงขึ้น ผูสูงอายุที่มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนก็จะเปนผูสูงอายุที่มีความสุขและ

พอใจในชีวิตมากกวาผูสูงอายุที่ไมมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ถึงแมวาผูสูงอายุจะมีบทบาททางสังคมลด
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นอยลง แตผูสูงอายุสามารถแสวงหาแหลงสนับสนุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกครอบครัวได การเขา

รวมกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จึงเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยน

ความรูความคิดเห็นตางๆ หรือการถายทอดความรูทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอสังคมก็จะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูสูงอายุ 

   6. ดานปญญา การที่มีผูมาดูงานทําใหไดพบปะกับคนหมุบานอ่ืนที่มาดู

งานดวย เปนการเปดโลกทัศนใหมๆใหกับผูสูงอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะที่มาเยือน เมื่อมี

มาก ก็ไดเรียนรูมากขึ้น ผูสูงอายุจะใชคําวา “ตาแจง” ข้ึนหมายถึงหูตากวางไกลข้ึน ไดรู ไดยินในสิ่งที่

ไมเคยรูไมเคยไดยินจากการฟงคนขางนอกเลาใหฟง นอกจากน้ีกิจกรรมสัญจรยังเปนการสงเสริม

อาชีพที่เปนการใชวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาของผูสูงอายุดวย เชน ผาทอทั้งผาไหมและผาฝาย 

ผูสูงอายุก็จะตองคิดคนลวดลายที่สวยงามสามารถนําออกมาขายได ทําไมนวดหลัง นวดเทาจากกาน

ตาล พรมเช็ดเทาจากเศษผา นํ้าสมุนไพร ขาวฮาง ลูกประคบ ขันหมากเบ็ง เสื่อกก ซึ่งผลิตภัณฑ

เหลาน้ี นอกจากเปนภูมิปญญาที่ตองรักษาไวแลว ยังสามารถทํารายไดใหกับผูสูงอายุอีกดวย 

    ในขณะที่สังคมปจจุบัน การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสวน

หน่ึงของการพัฒนามนุษย จึงถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย ผูสูงอายุมีความ

ตองการในการเรียนรูอยางตอเน่ือง หลายคนอาจคิดวาอายุมากแลวจะเรียนรูอะไร การรวมกิจกรรม

สัญจรที่จัดขึ้นสําหรับผูสูงอายุเปนผลดีหลายประการ ไดแก เกิดผลดีทางดานจิตใจ การมีกิจกรรมที่

ตนสนใจ และไดรับความรู ซึ่งมีทั้งความรูที่ไดรับโดยตรงจากวิทยากร และความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสูงอายุดวยกันเอง ในแงของประสบการณการเรียนรู  ถายทอดความรูโดย

การบอกเลา แนะนําใหปฏิบัติ การเรียนรูจึงเปนการใหโอกาสแกชีวิตนอกจากน้ี การเรียนรูสามารถ

ชวยใหมีการรับรูถึงความเปนไปในโลกและชีวิตดานตางๆ เปนการรับความรูพ้ืนฐานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การเรียนรูจึงเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

5.2 กิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ 
 

 5.2.1 แนวคิดการพัฒนากิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ 

  กิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุ เปนกิจกรรมใหมที่เกิดข้ึนจากแนวคิดรวมกันของครู 

พยาบาลชุมชน แกนนําผูสูงอายุ ผูสูงอายุ เทศบาล จากการนําเสนอเวทีชุมชนของผูวิจัยและกลุม

ปฏิบัติการหลักที่เห็นวา ผูสูงอายุในแตละหมูบานมีภูมิปญญาที่หลากหลายนาจะมีการอนุรักษและ

ถายทอดใหลูกหลานไดเรียนรู จึงไดประชุมเพ่ือหาแนวทางการดําเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือความคงอยูของภูมิปญญาด้ังเดิม ปลูกฝงสิ่งดีงามที่มีในอดีตใหกับเด็กนักเรียนและสรางคุณคา

ความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ โดยประยุกตจากกิจกรรมสานสามวัยใสใจสุขภาพของโรงพยาบาล

อําเภอนํ้าพอง ซึ่งกิจกรรมน้ันมีจุดมุงหมายใหคนในชวงวัยตางๆ ไดมีโอกาสเช่ือมความสัมพันธซึ่งกัน
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และกันโดยไมไดเนนที่ผูสูงอายุ แตกิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุ จะเนนที่ผูสูงอายุใหเปนผูถายทอด

ความรูและภูมิปญญากับเด็กรุนใหมไดเรียนรู 

 5.2.2 การจัด“กิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ” 

  ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักไดมีการประชุมวางแผนการจัด “กิจกรรมสานวัยใส

ใจคุณคาผูสูงอายุ” โดยพบวาผูสูงอายุหลายคนมีความรู/ภูมิปญญาที่หลากหลายนับวันจะสูญหายไป

โดยไมมีการสืบทอด โดยกําหนดเวลาการจัดขึ้นเดือนละครั้ง ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักนําโดย

ผูสูงอายุคือ แมบุญเลิศ  พลเคน และแมมะลิ มหาเสนา และคุณศิริพร  เหลืองอุดม พยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง และผูอํานวยการโรงเรียนไดประชุมหารือในการจัดกิจกรรมสานวัยใสใจ

ผูสูงอายุขึ้น โดยตกลงกันวาจะจัดหมุนเวียนไปตามโรงเรียนประถมของแตละหมูบานซึ่งมี 5 แหงใน

ตําบลสะอาด คือ โรงเรียนบานสะอาดหนองเรือในป 2557 มีนักเรียน 38 คน โรงเรียนบานนาศรีดง

เค็ง (ขยายโอกาส) นักเรียน 130 คน โรงเรียนบานดงมัน นักเรียน 82 คน โรงเรียนโนนหนองออโคก

สวาง นักเรียน 109 คน และโรงเรียนคําบง (ขยายโอกาส) นักเรียน 326 คน โดยใหนักเรียนช้ัน

ประถม 5-6 เขารวมกิจกรรม ซึ่งแตละครั้งจะประมาณ 30 คน 

  กอนวันจัดกิจกรรม คุณเกษร คงปญญา นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลสะอาด

และครูโรงเรียนที่จะจัดไดเตรียมสถานที่ ประสานนัดครูภูมิปญญาที่เปนผูสูงอายุ (ตามทะเบียนที่เคย

สํารวจไว) เพ่ือเชิญเขารวมโครงการ โดยแตละบานจะทํากิจกรรมไมเหมือนกันขึ้นอยูกับความ

เช่ียวชาญของครูในบานน้ันๆและบานขางเคียง เพ่ือเตรียมการสอน โดยครูภูมิปญญาจะเปนผูเตรียม

วัสดุอุปกรณในการสอนมาดวย ในการจัดแตละครั้งจะมีครูผูสอน (ผูสูงอายุ) ประมาณ 10-15 คน ซึ่ง

อยูประจําฐานเรียนรู ตามกําหนดการดังน้ี 

 

ตารางที่ 4  กิจกรรมยอย 
 

เวลา กิจกรรมยอย 

08.30 น ครูประจําชั้นจะนําเด็กนักเรียนเขาแถวเดินมาท่ีศาลาวัด เด็กก็จะสนุกสนานราเริงเพราะไดเรียน

นอกสถานท่ี 

09.00น. เม่ือลงทะเบียนเสร็จแลว สวดมนต  

09.30 น. ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก การเตรียมความพรอมในการเจริญเติบโต การใหความสําคัญ

กับความสะอาด และความรูอ่ืนๆ 

10.00 น. การเลนเกมสเพ่ือสรางความสนุกเพลิดเพลิน  

10.30 น. เรียนรูตามฐานกิจกรรม 

11.30 น. เด็กนําเสนอสิ่งท่ีไดเรียนรู รายกลุม 

12.00 น. เปดใจสานวัยผูสูงอายุและเด็กทุกคน  

12.30 น. รับประทานอาหารรวมกัน 
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  กิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุจากกําหนดการขางตนประกอบดวย กิจกรรม

ยอย 7 กิจกรรม ประกอบดวย ไหวพระสวดมนต อบรมความรูเรื่องสุขภาพ การเลนเกมสเพ่ือสราง

ความสนุกเพลิดเพลิน เรียนรูตามฐานกิจกรรม เด็กนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู การประเมินความพึงพอใจ 

รับประทานอาหารรวมกัน มีรายละเอียดของกิจกรรมยอย ดังน้ี 

  กิจกรรมยอยที่ 1 ไหวพระสวดมนตสถานที่จัดกิจกรรมสวนใหญจะใชที่วัด ดังน้ัน  

จึงเปนการปลูกฝงใหเด็กไดใกลชิดกับธรรมะมากขึ้น วิทยากรโดย แมบุญเลิศ  พลเคน เปนผูนําสวดมนต 

  กิจกรรมยอยที่ 2 อบรมใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก การเตรียมความพรอม

ในการเจริญเติบโต การใหความสําคัญกับความสะอาด และความรูอ่ืนๆ โดย คุณศิริพร เหลืองอุดม 

พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง 

  กิจกรรมยอยที่ 3 นําเลนเกมสเพ่ือสรางความสนุกเพลิดเพลิน และใหเด็กได

คุนเคยกับครูภูมิปญญาที่รวมเลนเกมสดวย 

  กิจกรรมยอยที่ 4 เรียนรูตามฐานกิจกรรม แนะนําฐานกิจกรรมและแนะนําครูภูมิ

ปญญาประจําฐาน แนะนํากติกาในการเรียนรูแตละฐานคือ ใหเด็กนักเรียนแบงกลุมเลือกเรียนรูฐาน

กิจกรรมที่ตนเองสนใจ โดยใหตกลงแบงบทบาทหนาที่สําคัญๆ คือ ในขณะเรียนรู จะตองมีผูจดบันทึก

กระบวนการเรียนรู (นําสงครู 1 ชุด) มีผูออกมานําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู โดยวางแผนรูปแบบในการ

นําเสนอกันเอง กระจายเขาเรียนรูตามฐานกิจกรรมที่มีผูสูงอายุอยูประจําฐานน้ันๆ ตามความถนัด 

เชน การเรียนรูการทําขันบายศรีเล็ก (ขันหมากเบ็ง)  การทําลูกประคบ การสานเปนรูปสัตวตางๆ ตระ

กรอดวยทางมะพราว การรอยพวงมาลัย การทอเสื่อ การนวดแผนไทย ทําขนมขาวตมมัด ทอพรมเช็ด

เทาจากเศษผา ทําดอกกุหลาบใบเตย เปนตน ซึ่งสวนใหญก็เปนภูมิปญญาด่ังเดิมที่ไดเรียนรูจากบรรพ

บุรุษ และใชอยูในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับผูสูงอายุในหมูบานน้ันๆวาเกงเรื่องอะไร (ผูสูงอายุ

จะเปนผูเตรียมวัตถุดิบมาเอง สอนต้ังแตการหาวัตถุดิบ การเตรียมและการทํา รวมทั้งการนําไปใช

งาน) สิ่งที่เด็กชอบมากคือ การไดนําสิ่งที่ตนประดิษฐกลับบานดวย 

  กิจกรรมยอยที่ 5 เด็กนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู ตามกติกาที่ตกลงกันเด็กจะเตรียมตัว

นําเสนอรายกลุมโดยแบงหนาที่และวางแผนการนําเสนอเองตามรูปแบบที่เด็กคิดเอง ครูภูมิปญญาจะ

คอยเปนพ่ีเลี้ยง ตอบคําถามชวยเด็ก 

  กิจกรรมยอยที่ 6 เปดใจสานวัยผูสูงอายุและเด็กทุกคน เพ่ือเปนการประเมิน

ความพึงพอใจของเด็กและผูสูงอายุตอกิจกรรมที่ไดเขารวม สิ่งที่ไดรับ และสิ่งที่ไดให 

  กิจกรรมยอยที่ 7 รับประทานอาหารรวมกัน เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กและผูสูงอายุได

รวมวงรับประทานอาหารรวมกันและพูดคุยซักถามกันตอ 
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                                             (ก)                                             (ข) 

 

 

 

 

 

  

  
 

                                             (ค)                                             (ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (จ)                                             (ฉ) 

 

แผนภาพที่ 11 กิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุ (ก) ฐานกิจกรรมสานใบมะพราวเปนรูปสัตวตางๆ (ข)  

                  ฐานกิจกรรมทําลูกประคบ (ค) ฐานกิจกรรมรอยพวงมาลัย (ง) ฐานกิจกรรมพับใบเตย 

                  เปนดอกกุหลาบ (จ) ฐานกิจกรรมทําขันหมากเบ็ง (ฉ) ตัวอยางขันหมากเบ็งที่เด็กและ 

                  ผูสูงอายุชวยกันทํา 
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 5.2.3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม “สานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ” 

  การประเมินการจัดกิจกรรมโดยผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลัก เพ่ือวิเคราะหผล

จากการเปดใจสานวัยผูใหญและเด็กทุกคน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเด็กและผูสูงอายุตอ

กิจกรรมที่ไดเขารวม สิ่งที่ไดรับ และสิ่งที่ไดให เพ่ือนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม“สานวัยใสใจ

คุณคาผูสูงอายุ”และกิจกรรมยอยตางๆ ที่ไดจากการรับฟงการพูดคุยเปดใจ และสัมภาษณผูสูงอายุ   

ที่เขารวมกิจกรรมและผูจัดที่ไมใชกลุมผูปฏิบัติการหลัก เชน เทศบาลตําบลสะอาด และทีมงาน

สาธารณสุข มาสรุปและปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวนคือ การ

ประเมินการมีสวนรวมของชุมชน และการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน 4 มิติ 

  5.2.3.1 ประเมินการมีสวนรวมของชุมชน ในกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคา

ผูสูงอายุ 

   1. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ที่ใหความสําคัญและจัดสมดุล

ของบทบาทของหนวยงานหลายภาคสวน ทั้งหนวยงานดานสาธารณสุขเทศบาลตําบล โรงเรียน และ

ผูสูงอายุที่เปนครูภูมิปญญา ซึ่งมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรม ต้ังแตการวางแผนกิจกรรม 

การประสานงาน การดําเนินกิจกรรม และการสรุปบทเรียน โดยศูนยกลางอยูที่ผูสูงอายุและเด็ก 

   2. การมีสวนรวมของผูสูงอายุ กิจกรรมน้ีถือวาเปนกิจกรรมที่ริเริ่มจาก

ความตองการของผูสูงอายุที่เปน Active Aging ที่มองเห็นถึงคุณคาของภูมิปญญาที่ควรตองรักษา 

และแนวทางที่เหมาะสมที่ผูสูงอายุจะมีสวนรวมไดคือ การเปนผูถายทอดใหกับเด็กรุนใหมที่นับวันจะ

หางไกลจากความรูและภูมิปญญาตางๆ ที่มีอยูในชุมชน ดังน้ัน ผูสูงอายุที่เปนครูภูมิปญญาไดรวม

วางแผน เปนผูจัดเตรียมความรูและภูมิปญญา เตรียมอุปกรณการถายทอด รวมประเมินผลและสรุป

บทเรียนการจัดกิจกรรมเพ่ือใชในการปรับปรุงการดําเนินการในครั้งตอไป 

   3. การมีสวนรวมของชุมชนที่จัดกิจกรรม ชุมชนในที่น้ีจะหมายถึง

โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในตําบลสะอาด มีการกระจายไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนตางๆ ทั้ง 5 โรงเรียน

ทั่วตําบล และกระจายการถายทอดความรูจากครูภูมิปญญาในพ้ืนที่ๆ โรงเรียนต้ังอยู ทําใหครู        

ภูมิปญญาทั้ง 25 คน มีโอกาสในการถายทอดความรูและภูมิปญญาที่สั่งสมมา และเด็กแตละโรงเรียน

ก็มีโอกาสในการเขาเรียนรูไดทั่วกันดวย 

   4. ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สะทอนไดจาก

เวทีที่เด็กตองนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูจากครูผูสูงอายุ โดยทั้งกลุมจะออกมาดานหนาเวทีรวมทั้งครู

ผูสูงอายุดวย ชวยกันนําเสนอ บางกลุมจะออกมาอานสิ่งที่จดไวใหฟง บางกลุมจะสาธิตใหเห็นพรอม

ทั้งอธิบาย บางครั้งมีตกหลนครูผูสูงอายุจะเปนผูเสริมเพ่ิมเติมให จนครบทุกกลุม จากน้ันจึงเขาสูการ

เปดใจสานวัยผูใหญและเด็กทุกคน เพ่ือเปนการประเมินความพึงพอใจของเด็ก และผูสูงอายุตอ

กิจกรรมที่ไดเขารวม สิ่งที่ไดรับ และสิ่งที่ไดให  
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   การใหเด็กนักเรียนไดกลาวถึงความรูสึกที่ไดเรียนรูจากครูผูสูงอายุ     

เด็กบางคนกลาววา “ไมเคยรูและสนใจเลยวาในหมูบานเราจะมีของดีๆ แบบน้ี” (สัมภาษณเด็กชาย       

วิยุทธ เวียนเปะ นักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม

2557) 

   “ เห็นลุงทุกวันไม รู เลยวาลุงเกงสานใบมะพราวเปนของเลนได” 

(สัมภาษณเด็กหญิงวิสาพร ศรีภักดี นักเรียนช้ันประถมปที่ 5 โรงเรียนบานดงมัน เมื่อวันที่ 8 เดือน

มีนาคม 2557) 

   “ภูมิใจยามากอยูดวยกันเคยเห็นยาทําขันหมากเบ็งแตไมเคยไดไปชวย

หรือสนใจเลย ตอไปหนูจะไปชวยยาทุกครั้งเพราะทําเปนแลว เวลายาแกทําไมไหวหนูจะทําใหยา” 

(สัมภาษณเด็กหญิงกรวิกา โคตรชุม นักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนคําบง  เมื่อวันที่ 11 เดือน 

มิถุนายน 2557) 

   “อยากมีกิจกรรมแบบน้ีทุกวันศุกร” (สัมภาษณเด็กชายทศพล ชุมภักดี 

นักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนคําบง  เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2557) 

   คําพูดหลายคําพูดของเด็กทําใหครูผูสูงอายุถึงกับนํ้าตาไหล และถึงคราว

ที่ครูผูสูงอายุก็ไดกลาวความรูสึกบาง สิ่งที่ผูสูงอายุสะทอนถึงความภาคภูมิใจที่ลูกหลานเห็นคุณคาของ

ตนเองของภูมิปญญาที่กําลังจะหายไปกับวัยของตน บางคนกลาวทั้งนํ้าตาดวยความอ่ิมเอิบสุขใจวา 

“ไมคิดเลยวาสิ่งเล็กๆ ที่ทําจนเคยชินจะมีคุณคาที่ลูกหลานอยากเรียนรู” (สัมภาณนางนอม นอยภักด์ิ 

ครูภูมิปญญาเร่ือง ลูกประคบ บานคําบง เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2557) “ขอฝากสิ่งดีๆเหลาน้ีไว

ถึงแมจะโตไปเรียนที่ไหนก็อยาลืม” (คําพูดของนายสมัย ชาทุม ครูภูมิปญญาเรื่องสานรูปสัตวจากใบ

มะพราว บานนาศรีดงเค็ง เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2557) 

   นอกจากใหเด็กไดสะทอนความรูสึกหนาเวทีแลว ผู วิจัยและกลุม

ปฏิบัติการหลักไดสัมภาษณเจาะลึกเพ่ิมเติมกับเด็กนักเรียน ครู เพราะเด็กบางคนยังไมกลาพูดหนา

เวที พบวาสิ่งที่เด็กชอบมากคือ การไดนําสิ่งที่ตนประดิษฐกลับบานดวยไปอวดครอบครัว ได

รับประทานขนมที่ตนเองรวมทํา เปนตน สวนครูประจําช้ันที่ไดพาเด็กมารวมกิจกรรม สะทอนวาครู

เองก็ไดเรียนรูไปพรอมกับเด็กดวย เพราะบางเรื่องไมเคยลงมือฝกหัดเลย อยากใหมีกิจกรรมแบบน้ี

ตอเน่ือง ซึ่งไดนําเรื่องเสนอผูอํานวยการเพ่ือใหบรรจุกิจกรรมไวในแผนการสอนของวิชา สปช. (สราง

เสริมประสบการณชีวิต) และทั้ง 5 โรงเรียนจัดงบประมาณมาสมทบครั้งละ 1,000 บาท เมื่อเวียนจัด

ถึงโรงเรียนที่รับผิดชอบ สวนเจาหนาที่เทศบาลแจงวา ไดเสนอกิจกรรมน้ีใหบรรจุไวในขอบัญญัติของ

เทศบาล ภายใตแผนกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือจะไดมีงบประมาณมาสนับสนุนจํานวน 2,000 บาท

ตอครั้งโดยกําหนดจัดเดือนละครั้ง ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลักจึงไดรวมกันจัดทําตารางกิจกรรมที่

จะดําเนินการในรอบปไวใชตอไป จะเห็นไดวากิจกรรมจะสามารถพัฒนาสูความยั่งยืนตอไปได  
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  5.2.3.2 ผลการประเมินผลคุณภาพชีวิต 4 มิติ ประเมินจากการสัมภาษณ

เจาะลึกผูสูงอายุที่เปนวิทยากรเพ่ือวิเคราะหสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 มิติ พบวา 

   1. ดานกาย ผูสูงอายุไดขยับกายทําในสิ่งที่ชอบ บางคนที่สอนทําลูก

ประคบ ก็จะทําสวนสมุนไพรไวที่บานเพ่ือจะไดมีพืชสมุนไพรมาสอนทําลูกประคบใหกับนักเรียน บาง

คนตองเตรียมวัสดุ/อุปกรณมาสอน เชน ทางมะพราว ใบตองกลวย และอ่ืนๆ นอกจากน้ีก็ยังไดรวม

ออกกําลังกายโดยการเลนเกมสกับเด็กๆดวย 

   2. ดานใจ มิติน้ีเปนมิติที่ผูสูงอายุทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกันวาไดมาก 

เชน ความภาคภูมิใจ ความสุข จากการที่อยูบานเฉยๆ ทํากิจกรรมสวนตัวของตนเอง ไดมาเปนครูสอน

เด็กๆ ซึ่งบางคนพูดวา “ไมเคยคิดมากอนเลยวาจะมีวันน้ี” “มันสุขใจจนนํ้าตาไหล” (คําพูดของ     

นางสมคิด บึงมุม ครูภูมิปญญาเรื่องรอยมาลัย บานโนนดงมัน เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม 2557) 

   3. ดานสังคม กิจกรรมน้ีเปนพ้ืนที่ใหผูสูงอายุไดมีโอกาสถายทอดความรู

และภูมิปญญาที่ตนเองมีใหกับคนรุนใหม ซึ่งผูสูงอายุประมาณ 25 คนที่รวมถายทอดสะทอนวาเปน

กิจกรรมที่ดี ที่ทําใหผูสูงอายุไดสื่อสารภาษาเดียวกันกับเด็กรุนใหมไดดวยการทํากิจกรรมรวมกัน 

ผูสูงอายุหลายคนไดมีโอกาสไปสอนเด็กในโรงเรียนตอเน่ืองดวย เชน สอนทอผา ทอเสื่อ  

   4. ดานปญญา ในทะเบียนครูภูมิปญญาที่เทศบาลตําบลสะอาดและ

ชุมชน ไดรวมกันเก็บขอมูลเพ่ือใหผูสูงอายุที่เปนครูภูมิปญญาทองถ่ินถายทอดสูคนรุนใหม ผูวิจัยและ

กลุมปฏิบัติการหลักก็ไดคัดเลือกครูภูมิปญญาจากทะเบียน เปนผูที่มีความรู สุขภาพเข็งแรง และมีจิต

อาสาที่สนใจถายทอดความรูและสนใจเรียนรูเพ่ือนํามาถายทอดใหผูอ่ืน ซึ่งผูสูงอายุแทบทุกคนที่

ทีมงานประสานควานขอความรวมมือไดยินดีใหความรวมมือเปนอยางดี ถึงแมกิจกรรมที่สอนเปนสิ่งที่

ทําจนชํานาญ แตหลายคนบอกวาต่ืนเตนเพราะไมเคยสอนแบบเปนทางการ จึงตองมีการทบทวนกอน

สอนเพ่ือไมใหผิดพลาด เปนการฝกฝนทบทวนความรูที่ตนเองมี ไดฝกสมองไปดวย 

   กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งสอง

กิจกรรม สามารถสนองตอบตอความสุขและความพึงพอใจของผูสูงอายุ เกิดกระบวนการมีสวนรวม

และกระบวนการเรียนรูของชุมชน มีการบูรณาการกิจกรรมและความรู อันนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดตอไป 

 

5.3  ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

 ภายหลังปฏิบัติการทุกคร้ัง ผูวิจัยและกลุมผูปฏิบัติการหลักไดประชุมสรุปบทเรียน เพ่ือ

นํามาปรับปรุงใหกิจกรรมเหลาน้ันตอบสนองตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยรวมกันวิเคราะห จุดเดน 

ปญหา และอุปสรรค ของกิจกรรมยอยตางๆ และนําจุดเดนพัฒนาตอใหดีข้ึน พรอมกับลดปญหาและ

อุปสรรคลง สิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ การต้ังคําถามถึงความยั่งยืนของกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม คือ 
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กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ กลุม

ปฏิบัติการหลักไดใหความหมายของความย่ังยืน ดังน้ี 1) การมีแกนนําที่เขมแข็ง 2) การมีหนวยงาน/

องคกรสนับสนุนทั้งดานความรูและงบประมาณ และ 3) ผูสูงอายุและคนในชุมชนเห็นความสําคัญของ

กิจกรรมโดยการเขามารวมกิจกรรมมากขึ้น 

 ในประเด็นที่ 1 การมีแกนนําที่เขมแข็ง กลุมปฏิบัติการหลักมองวา ปจจุบันแกนนําที่เปน

อาสาสมัครในกลุมปฏิบัติการหลักมีความเขมแข็งระดับหน่ึง และมีองคประกอบของภาคีตางๆ ใน

ชุมชน สิ่งที่ตองการเพ่ิมเติม คือ ความรูที่จะพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนาสนใจ และ

สามารถทําใหผูสูงอายุและคนวัยอ่ืนในชุมชนเขามารวมกันอยางทั่วถึง 

 ประเด็นที่ 2 การมีหนวยงาน/องคกรสนับสนุนทั้งดานความรูและงบประมาณ ซึ่งในขณะ

ดําเนินการวิจัยไดมีหนวยงานภายในชุมชน อาทิ เทศบาลตําบลสะอาด โรงเรียนทั้งหาโรงเรียนใน

ตําบลสะอาด องคกรชุมชน รวมทั้งหนวยงาน/องคกรภายนอก อาทิ โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย องคกรความรวมมือแหงประเทศญี่ปุน ไดสนับสนุน

งบประมาณ ความรู และบุคลากรอยางตอเน่ือง 

 ประเด็นที่ 3 ผูสูงอายุและคนในชุมชนเห็นความสําคัญของกิจกรรมโดยการเขารวม

กิจกรรมมากขึ้น ในประเด็นน้ี กลุมปฏิบัติการหลักวิเคราะหกันวา เปนเรื่องที่ยากทั้งน้ีเพราะวิถีการ

ดําเนินชีวิตของแตละคนตางกัน สถานะความเปนอยูของครอบครัวไมเทากัน การที่จะใหกิจกรรม

สนองตอบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทุกคนคงเปนไปไดยาก ดังน้ันจึงตองการเวลาอีกระยะหน่ึง จึง

สามารถพัฒนาในประเด็นน้ีได โดยกลุมปฏิบัติการหลักจะตองเปนแกนนําในการดําเนินการใหตอเน่ือง

  

 

 

 



 
 

บทที่ 6 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” เปนกิจกรรม 

ที่นําไปสูการพัฒนาความสุข ความพึงพอใจของผูสูงอายุใน 4 มิติ คือ กาย ใจ  สังคม และปญญา โดย

ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวม

ประเมินผลผลของกิจกรรมจะนําไปสูความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในบทน้ีจึง

นําเสนอผลสรุปขอมูลที่ไดจากการดําเนินการวิจัย การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้ง

สองกิจกรรม คือ กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคา

ผูสูงอายุ เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะตอการนําผลงานวิจัยไปใช และตองานวิจัยในอนาคต 

 

1.  สรุปผลการสังเคราะหองคความรูจากเอกสาร 
 

 1.1 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ มีสาระสําคัญดังน้ี คุณภาพชีวิตหมายถึง การรับรูความสุข ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีผล

ตอการดํารงชีวิต โดยมีองคประกอบในการดํารงชีวิต ไดแก รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา/การเรียนรู 

  1.1.1 ดานรางกาย คือ มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย มีการใหความสําคัญกับ

สุขภาพ มีโภชนาการที่ดี มีเวลาพักผอน/ออกกําลังกาย  มีสิ่งแวดลอมดี มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ  

ดังน้ัน การรับรูสภาพดานรางกายของบุคคลที่มีผลตอชีวิตประจําวันการมีสุขภาพรางกายที่ดีทําให

บุคคลรับรูวาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถาผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองมีสุขภาพดีหรือยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ยอมรับความสามารถที่มีขอจํากัดของรางกาย และปรับตัวใหเหมาะสม

กับภาวะของสุขภาพ ดังน้ันภาวะสุขภาพรางกายจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยจะมี

ความสัมพันธในทางบวกกับคุณภาพชีวิต 

  1.1.2 ดานจิตใจ หมายถึง มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด มีความเมตตา/

กรุณา มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีคุณคาในตนเองตอครอบครัวและชุมชน มีความพึงพอใจในชีวิต น่ัน

คือการรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน การรับรูทางบวกและทางลบที่บุคคลมีตอตนเอง การประเมิน

คุณคาของตนเอง สวนหน่ึงของจิตใจจะเกี่ยวของผูกพันกับรางกายที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ดานจิตใจ นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงจากการสูญเสียในลักษณะตางๆ เชน การสูญเสียบทบาทหนาที่

การงาน การสูญเสียอํานาจบารมีความภูมิใจในตนเอง การสูญเสียบทบาททางสังคมที่ทําใหผูสูงอายุมี
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การเขารวมกิจกรรมนอยลงขาดการติดตอสมาคมเพ่ือนฝูง และการสูญเสียรายไดประจํา ก็สงผลให

ผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาคุณคาในตัวเองลดนอยลง 

  1.1.3 ดานสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เปนที่

ยอมรับนับถือของสังคม เขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ มีจิตอาสา /มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

ของชุมชน น่ันคือ การรับรูความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืนๆในสังคมผูสูงอายุที่มีความสัมพันธอัน

ดีกับบุคคลอ่ืนก็จะเปนผูสูงอายุที่มีความสุขและพอใจในชีวิตมากกวาผูสูงอายุที่ไมมีความสัมพันธกับ

บุคคลอ่ืน ความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะมี ต้ังแตความสัมพันธในครอบครัว

ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนฝูงหรือญาติๆจะเปนสิ่งที่ดีตอผูสูงอายุเพราะทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือน สามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสรางสรรคกิจกรรมทางสังคมรวมกัน ทําใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน รูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคม สงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในการดําเนินชีวิต ดังน้ันความสัมพันธ

ทางสังคมจึงมีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  1.1.4 ดานปญญา/การเรยีนรู หมายถึง การเรียนรู การไดรับขอมูลขาวสารและการ

พัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู  มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญาน่ันคือ การ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสวนหน่ึงของการพัฒนามนุษย ถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวย การรวมกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นสําหรับผูสูงอายุ เปนผลดีหลายประการ ไดแก เกิด

ผลดีทางดานจิตใจ การไดรับความรู การมีกิจกรรมที่ตนสนใจ และไดรับความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสูงอายุดวยกันเอง ในแงของประสบการณการเรียนรู ถายทอดความรูโดย

การบอกเลา แนะนําใหปฏิบัติ การศึกษาจึงเปนการใหโอกาสแกชีวิตการไมไดรับการศึกษาทําใหบุคคล

ขาดโอกาสในการรับความรูพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะการศึกษาชวยทําใหบุคคล

สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 
 

 1.2 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

  การมีสวนรวมเปนกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน

พัฒนา มี 5 ขั้นตอนคือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 2) การมีสวนรวม

ในการศึกษา 3) การมีสวนรวมในการวางแผน 4) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและ 5) การมีสวน

รวมในการติดตามและประเมินผลงาน การมีสวนรวมในงานวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม (Participatory Action Research - PAR)  เปนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยการ

ปฏิบัติการวิจัย เปนกลุมปฏิบัติการรวมกันแบบเทาเทียมระหวาง ชาวบาน ผู วิจัยและผูแทน

หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ โดยภาคีทั้ง 3 สวน มีการทํางานและมีปฏิสัมพันธในทุกข้ันตอนของการ

วิจัย 
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2.  สรุปผลการศึกษาชุมชน 
 

 2.1 บริบทชุมชน  

  ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนเกาแกที่มีการอพยพมาต้ังถิ่น

ฐานกวาสองรอยป คนในชุมชนจะเปนคนด้ังเดิมหรือเขามาอยูเปนเขย สะใภ ดวยสภาพแวดลอมที่อุดม

สมบูรณมีทั้งทรัพยากรปาไม นํ้า มีทั้งหนองนํ้าใหญ/นอย และคลองชลประทานสงนํ้าเพ่ือใชใน

การเกษตรและปศุสัตว ชาวชุมชนจึงมีอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว มาแตอดีตจนปจจุบัน แตดวย

กระแสการพัฒนาที่เขามาในชุมชนทําใหบริเวณรอบๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้น สงผลใหคนรุนใหม

เปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทําเกษตรอยางเดียว เปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม แตก็ยังไมทิ้งที่ดินใน

การทําเกษตร ในหลายครอบครัวผูสูงอายุยังคงตองรับภาระในการดูแลกิจกรรมการเกษตร ต้ังแตการ

ผลิตจนถึงการกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณมาเพ่ือเปนทุนในการผลิต 
 

 2.2 สุขภาพกายของผูสูงอายุในชุมชน 

  ในดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพของตําบล            

มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) สองแหง ซึ่งเปดคลินิกเฉพาะสําหรับผูสูงอายุทุกวันพุธ             

มีโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพองอีกหน่ึงแหงที่อยูใกลชุมชน นอกจากน้ีตําบลสะอาดยังมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อน

ในลักษณะปฏิบัติการทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรง คือ การดูแลผูสูงอายุดวยการ

เยี่ยมบานของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ (อผสก.) ซึ่งจะมีพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาล

อําเภอนํ้าพองเขามาดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ มีกิจกรรม

สงเสริมการออกกําลังกาย “ขยับกายสบายชีวี” กิจกรรมนวดแผนไทย การใหความรูเร่ืองสุขภาพอนามัย

และการตรวจสุขภาพผูสูงอายุทุกเดือนหมุนเวียนกันไปตามกิจกรรมประชุมสัญจรผูสูงอายุ 

  ดานสุขภาพผูสูงอายุยังพบวา มีโรคเรื้อรังที่สัมพันธกับการสูงอายุและโภชนาการ 

เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดขอ/ขา/หลัง/เอว  ไขมันในเลือด โรคเกาส โรคหัวใจ และ

กระดูกพรุน ที่ตองพบแพทยและรับประทานยาเปนประจํา และมีผูสูงอายุติดเตียงที่ชวยเหลือตัวเอง

ไมไดอีกสวนหน่ึง อยางไรก็ตามยังมีผูสูงอายุจํานวนมากเปนผูสูงอายุติดสังคม (Active Aging) ที่สนใจ

งานพัฒนาชุมชนและจิตอาสาเปนผูสูงอายุที่สุขภาพรางกายแข็งแรง เพราะมีกิจกรรมในการออกกําลัง

กายโดยใชอุปกรณ เชน ไมพอง การข่ีจักรยาน การไดความรูดานโภชนาการและการตรวจสุขภาพอยู

เปนประจํา สวนผูสูงอายุเจ็บปวยที่ชวยตนเองไมได นอนติดเตียง ก็จะมีกลุมอาสาสมัครซึ่งเปน

ผูสูงอายุที่แข็งแรงเขามาทํากิจกรรมเย่ียมบาน 
 

 2.3 ดานสุขภาพใจของผูสูงอายุในชุมชน 

  ดวยที่ชุมชนมีผูนําที่เขมแข็งและเปนผูสูงอายุหลายคน จึงสรางกิจกรรมเกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุขึ้นหลายกิจกรรม ลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่ดึงผูสูงอายุใหออกมารวมกลุม มีสังคม และสราง
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คุณคาใหกับผูสูงอายุ ใหโอกาสในการทํากิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจ เชน กองทุนสัจจะ

กองบุญวันละบาทจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาด ที่ต้ังข้ึนมาต้ังแตป พ.ศ.2546 และ

พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากการจัดสวัสดิการเฉพาะผูสูงอายุขยายครอบคลุมคนในชวงวัยอ่ืนในชุมชน จน

เปนแหลงเรียนรูใหกับพ้ืนที่อ่ืนซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความภูมิใจใหกับผูสูงอายุมาก เพราะเริ่ม

ดําเนินการและบริหารตอเน่ืองมาจนปจจุบันโดยผูสูงอายุ นอกจากน้ีการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

กับครอบครัว ยังรับประทานอาหารรวมกัน ดูทีวีรวมกัน และผูสูงอายุยังชวยงานเกษตรกรรมรวมกับ

ครอบครัว เชน ทํานา ทําไร ก็ทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจและมีความสุข เพราะปจจัยที่สงผลตอ

ความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุตําบลสะอาดคือ การไดอยูกับครอบครัว/ลูกหลาน การมีบานที่อยู

อาศัยที่มั่นคงและเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งผูสูงอายุตําบลน้ีก็ถือวาโดยภาพรวมมั่นคงในชีวิตเพราะอยู

กับครอบครัวและมีกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของตนเอง  
 

 2.4 ดานสังคมของผูสูงอายุในชุมชน 

  การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และกิจกรรมอ่ืนๆของตําบล มีผูสูงอายุ

ใหความสนใจเขารวมมาก แตบางคนที่ไมสามารถเขารวมไดเปนเพราะ ปญหาสุขภาพและตองทํางาน 

หรือไมอยากมีสังคมกับใครและติดเลี้ยงหลาน ดานบทบาทในสังคม ผูสูงอายุไดรับการยกยองใหเปน

ปราชญ (ผูรู/ผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง) เปนผูอาวุโส/ที่ปรึกษา  ผูนําทางกิจกรรมศาสนา กรรมการกลุม

กิจกรรมตางๆ เปนแกนนําออกกําลังกาย เปนครูพิเศษในโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  

(อสม.) และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผูพิการ (อสผก.) เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตางๆ เชน 

กรรมการสถานศึกษา กรรมการเฝาระวังยาเสพติด กรรมการกลุมองคกรชุมชนตางๆ เปนตน แตก็ยัง

มีบางคนที่รวมทํางานพัฒนาของชุมชนโดยไมตองมีตําแหนงอะไรเลย เมื่อเรียกประชุมก็จะพยายาม

มารวมทุกคร้ังเพราะถือวาเปนตัวแทนของครอบครัว และเปนคนมีเวลาวาง ลูกหลานไปทํางานหมด 

ทําใหผูสูงอายุจะเปนผูรูขอมูลการพัฒนาชุมชนมากกวากลุมวัยอ่ืนที่ออกไปทํางานนอกชุมชน 

  ดานเครือขายที่ทํางานประเด็นผูสูงอายุในชุมชนหลักคือ เทศบาลตําบล โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ผูนํากลุมตางๆ สวนภายนอกคือ โรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงมนุษยจังหวัดขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เขามาสนับสนุนเงินทุน และความรู

วิชาการ นอกจากน้ีตําบลสะอาดยังไดรับเลือกใหเปนที่ต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผูสูงอายุ 

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดขอนแกน 
 

 2.5 ดานปญญาและการเรียนรูของผูสูงอายุในชุมชน 

  จากการที่ผูสูงอายุเปนกลุมผูที่อยูติดชุมชน เมื่อชุมชนจัดกิจกรรมตางๆ ก็จะมีเวลา

เขารวมรับฟงความรูและขอมูลจากทางการ ทําใหมีความรอบรูมากกวาลูกหลานที่ออกไปทํางานเชา

กลับเขามาก็เย็น ผูสูงอายุจึงเปนผูเลาใหลูกหลานฟง นอกจากน้ียังไดมีโอกาสในการรับความรู/ขอมูล

ขาวสารตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรงจากการเขามาอบรมของหนวยงานตางๆ เชน การ
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ดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกาย การดูแลตนเองเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

การฝกอาชีพผูสูงอายุ เชน การแปรรูปอาหาร การปลูกผักสวนครัว การประหยัดพลังงาน เปนตน ใน

ดานการไดรับขอมูลขาวสาร ดวยศักยภาพของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาด (ในขณะ

น้ัน) และเจาหนาที่ทั้งจากเทศบาล รวมกับโรงพยาบาลอําเภอนํ้าพอง ทําใหหลายหนวยงานสนใจที่จะ

เขามาทํางานรวมกับชุมชนน้ี โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพของผูสูงอายุ เชน องคกรความรวมมือ

ระหวางประเทศของญี่ปุน หรือ JICA. (Japan International Cooperation Agency) ใหทุน

สนับสนุนโครงการการใหบริการตามรูปแบบบริการตนแบบ (LTOP Project) กับโรงพยาบาลอําเภอ

นํ้าพองเพ่ือปฏิบัติการในตําบลสะอาด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ขอนแกนสนับสนุนสวัสดิการกลุมสัจจะออมบุญ และการจัดต้ังศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพ

ผูสูงอายุ ที่ต้ังขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาล และหนวยงานตางๆ ที่เขามาดูงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ เปนตน 

สงผลถึงผูสูงอายุในตําบลสะอาด ไดรับการความรูและขอมูลขาวสารจากหนวยงานดังกลาวอยาง

ตอเน่ือง ทั้งจากเอกสาร สื่อตางๆ การอบรม ประชุม และดูงาน  
 

 2.6 ดานความสุขความพึงพอใจในการดําเนนิชีวิต 

  จากการที่ผูสูงอายุไดประเมินความสุขความพึงพอใจตนเองใน 4 มิติ ไดแก ความสุขทาง

กาย คือ มีเวลาพักผอน นอนหลับ และออกกําลังกาย มีสิ่งแวดลอมดี ที่อยูอาศัยมั่นคง มีโภชนาการที่ดี   

มีอาหารเพียงพอ มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย ความสุขทางใจ คือ การมีคุณคาในตนเองตอ

ครอบครัวและชุมชน มีจิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด ไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัวมี

เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีความพึงพอใจในชีวิต ไมเปนภาระของครอบครัว ความสุขทางสังคมคือ มีเพ่ือนไป

มาหาสู  มีผูมาพ่ึงพิงเมื่อเดือดรอน รวมทํางานจิตอาสา /ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว/มีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆของชุมชนเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม การอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว/ในชุมชน เขา

รวมกิจกรรมกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ความสุขทางปญญา คือ การไดเรียนรู การไดรับขอมูลขาวสารและการ

พัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง มีแรงจูงใจในการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสั่งสมภูมิปญญาและมีการถายทอดภูมิปญญา 
 

 2.7 ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

  กิจกรรมตางๆที่จัดข้ึนเพ่ือผูสูงอายุที่ผานมาเกิดจากการดําเนินการของเทศบาลและ

หนวยงานทางดานสาธารณสุข ผูนําองคกรชุมชนเปนหลัก ซึ่งพบวาในกลุมผูนําชุมชนสวนใหญเปน

ผูสูงอายุที่ยังแข็งแรง มีความพรอมทั้งดานเศรษฐกิจและครอบครัว ที่สามารถเสียสละเวลาและทุน

ทรัพยในการเขามารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน ผูสูงอายุอ่ืนๆจะเปนเพียงผูรวมกิจกรรม

(Participant) หรือเปนเพียงผูรับประโยชนในกิจกรรมเทาน้ัน 
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3. สรุปผลการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสงูอาย ุ
 

 3.1 ดานกาย 

  ผูสูงอายุเปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมดานการดูแลสุขภาพ จากการเขารวม

กิจกรรมผูสูงอายุรูหลักโภชนาการในการรับประทานอาหารที่ยอยงาย ผูสูงอายุและครอบครัวนําไปใช

ในชีวิตประจําวันและระมัดระวังการรับประทานอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่เปนโรคเบาหวาน นํา

ความรูเรื่อง “กระติบขาวนอยลดเบาหวาน” ไปใชเพ่ือลดการบริโภคขาวเหนียวได ในสวนของการ

ออกกําลังกาย ผูสูงอายุที่ไดออกกําลังกายในกิจกรรมขยับกายสบายชีวี เปนการยืดเหยียดกลามเน้ือ 

ผอนคลาย และยังนําไปใชเปนประจําที่บานทําใหลดการปวดเมื่อย กิจกรรมชมรมจักรยานเพ่ือ

ผูสูงอายุ ทําใหรางกายแข็งแรง และยังสามารถใชเปนพาหนะไปในที่ตางๆที่ไมไกลจากบานนัก 
 

 3.2 ดานใจ   

  ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมีความสุข ความภาคภูมิใจในตัวเอง เชน กิจกรรมสานใจ

ใสใจคุณคาผูสูงอายุ เปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุที่เขามาเปนครูภูมิปญญา มีความสุขและรูไดวาคนยังมี

คุณคาตอชุมชนและลูกหลาน และยังชวยใหผูสูงอายุสามารถคลายเครียดและสามารถใชความคิดไป

ดวย กิจกรรมสานใจใสใจคุณคาผูสูงอายุจึงเหมาะสําหรับผูสูงอายุที่จะตองบริหารความคิดและ

ความจําอยูตลอดเวลา จะทําใหไมเปนโรคเกี่ยวกับความจําไดงาย แถมยังมีกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ มา

ผอนคลายและมีชีวิตที่มีความสุขอีกดวย กิจกรรมยอยในสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน

ที่มีหลากหลายทั้งสนุกสนาน เชน เรื่องเลามวนๆชวนขํา ฟอนรํา และทําใหผูสูงอายุไดหัวเราะ 

นอกจากน้ียังไดรวมกันปลูกตนไมในวัด สะสมไปเรื่อยๆ บางคนมีแลว 10 ตน บางคนบอกวาจะปลูก

ใหเทาจํานวนอายุตนเอง   
 

 3.3 ดานสังคม 

  ผลของการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม คือ กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

อายุ และกิจกรรมสานใจใสใจคุณคาผูสูงอายุ ในชุมชนทําใหผูสูงอายุไดมีโอกาสแบงปนความรู 

ประสบการณซึ่งกันและกัน จนเกิดเปนเครือขายขามหมูบานเปนตําบล ขามตําบลไปยังชุมชนอ่ืนที่เขา

มาดูงาน ผูสูงอายุ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ พูดคุยกับผูสูงอายุชุมชนอ่ืน เปนการเพ่ิมเพ่ือน

ที่ผูสูงอายุชอบเพราะในชวงอายุที่ยังเปนวัยแรงงานก็จะทํางานในไรนา ไมมีโอกาสไดสังสรรคกับคน

ตางชุมชนนัก จนกระทั่งเปนผูสูงอายุและเขารวมกิจกรรมจึงไดมีโอกาสไดเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น 
 

 3.4 ดานปญญา 

  จากการเขารวมกิจกรรมทําใหผูสูงอายุไดเรียนรูหลากหลาย เชน ความรูเรื่องสุขภาพ

อนามัยจากทีมสาธารณสุข การรับรูขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของบานเมืองจากการ

บอกเลาของนายกเทศมนตรี การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูสูงอายุชุมชนเดียวกันกัน และจาก



 117 

ชุมชนอ่ืน เปนการประเทืองใหผูสูงอายุมีความต่ืนตัวตอการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ีการถายทอด

ความรูจากการเปนครูภูมิปญญาที่ถายทอดความรูใหกับเด็กนักเรียนที่จะตองบริหารความคิดและ

ความจําอยูตลอดเวลา เปนสิ่งกระตุนใหผูสูงอายุไดใชความคิดมากขึ้น 
 

 3.5 การมีสวนรวมของชุมชน  

  ในการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมคือ กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุ

ในชุมชนและกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุน้ี จะแบงการมีสวนรวมใน 2 ระดับ คือ การมีสวน

รวมในงานวิจัย PAR ระดับกลุมปฏิบัติการหลัก คือกลุมเปาหมายที่รวมปฏิบัติการทุกข้ันตอนของการ

ดําเนินงาน ต้ังแตเริ่มตนการวางแผน การปฏิบัติการ การติดตาม และการประเมินผล ผาน

กระบวนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งพบวากลุมน้ีมีความพรอมในการดําเนิน 

งาน มีความสนใจ เปนกลุมจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผูนําสูง โดยเฉพาะผูสูงอายุที่รวม

เปนกลุมปฏิบัติการหลัก เปนผูสูงอายุที่เขามาดวยความสมัครใจและกระตือรือรนที่จะจัดกิจกรรม

ผูสูงอายุอยางต้ังใจ และทําอยางมีความสุขและความภาคภูมิใจ บางคนเปนผูนํากลุมกิจกรรมผูสูงอายุ

ในชุมชน เชน ชมรมจักรยานผูสูงอายุ กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทจัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุและ

ชุมชนตําบลสะอาด ผูนํากิจกรรมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” ผูนํากลุมฟอนรํา 

“สาวนอยนํ้าหมากแดง” เปนตน คนเหลาน้ีทํากิจกรรมอยูแลวในชุมชน แตสนใจเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมน้ีเพราะอยากยกระดับใหกิจกรรมที่ทําอยูใหสามารถสนองตอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุได สวน

กลุมอ่ืนๆ เชน เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ครู อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน แมสวน

หน่ึงจะไดประโยชนโดยหนาที่แลว แตสวนสําคัญคือ การมีจิตอาสาที่ทํางานเกินหนาที่แตดวยความ

ตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุ และความตองการที่จะใหผูสูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ความสุข อีกระดับหน่ึง คือ ผูสูงอายุที่เปนผูรวมกิจกรรม จากเดิมที่มีผูรวมกิจกรรมของชุมชนเพียง

ไมกี่คน เน่ืองจากยังไมเห็นเปาหมายและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมที่ชัดเจน แตเมื่อไดรับการ

เชิญชวนจากกลุมปฏิบัติการหลัก ที่ไดรับการเสริมแนวคิดและความรูความเขาใจรวมกันแลวสามารถ

ชักชวนโนมนาวใหผูสูงอายุคนอ่ืนๆ ที่ไมสนใจรวมเขามารวมกิจกรรม เมื่อมาครั้งแรกก็จะมาติดตอกัน

ตอเน่ืองเพราะเห็นประโยชน สนุกสนาน สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คิดวาสูงอายุแลวทําอะไร

ไมไดก็พบวายังสามารถทําไดตามกําลังที่เหมาะสม ที่สําคัญคือ พบวาตนเองมีคุณคาและมีความสุข 

 

4. อภิปรายผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต  
 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผลอภิปรายประกอบดวย บริบทชุมชนที่เอ้ือ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการกิจกรรมและความรู 

กระบวนการเรียนรูของชุมชน และความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
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 4.1 บริบทชุมชนที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนเกาแกที่มีการอพยพมาต้ัง

ถิ่นฐานกวาสองรอยป คนในชุมชนจะเปนคนด้ังเดิม หรือเขามาอยูเปนเขย สะใภ วิถีชีวิตจึงยังคงเปน

ลักษณะชุมชนชนบททั่วไปที่ยังมีความเกื้อกูล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบเครือญาติจึงยังมีความ

เขมแข็ง วิถีของผูสูงอายุจึงมีความอบอุนที่อยูกับเครือญาติและเพ่ือนบาน จะเห็นไดจากกิจกรรม

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุหรือผูที่อายุใกลจะถึงเกณฑผูสูงอายุเขามาสมัครฝกอบรมและ

อาสาเปนผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนเปนจํานวนมาก จึงตองจัดอบรมเปนสองรุน ทั้งน้ีก็มาจากความเอ้ือ

อาทรตอกัน ประกอบกับสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณมีทั้งทรัพยากรปาไม และแหลงนํ้าเพ่ือใชใน

การเกษตรและปศุสัตว ชาวชุมชนจึงมีอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว มาแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตดวย

กระแสการพัฒนาที่เขามาในชุมชน ทําใหบริเวณรอบๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้น สงผลใหคนรุน

ใหมเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทําเกษตรอยางเดียว เปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม แตก็ยังไมทิ้ง

ที่ดินในการทําเกษตร ประเด็นสําคัญอีกประการ คือ การมีผูนําที่เขมแข็งของเทศบาลตําบลสะอาด ที่

ใสใจกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกับผูสูงอายุที่เทศบาลตําบลสะอาด มีนโยบาย

และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุตอเน่ืองทุกป 
 

 4.2 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสองกิจกรรม ไดแก กิจกรรมสัญจร

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน และกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได

ดําเนินการรวมกับกลุมปฏิบัติการหลัก ต้ังแตข้ันตอนการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมเมื่อผูวิจัยเชิญชวน

รวมวิจัยแบบ PAR กลุมปฏิบัติการหลักน้ีจะตองรวมต้ังแตเก็บขอมูลบริบทชุมชน รวมสรุปสังเคราะห 

และตรวจสอบขอมูล รวมนําเสนอขอมูลตอเวทีชุมชนเพ่ือใหเกิดกิจกรรมที่ชุมชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

นอกจากน้ียังรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรม ดังน้ัน กลุมปฏิบัติการหลักจึงทําหนาที่ควบคู

ไปกับผูวิจัย โดยมีการแบงภารกิจตามความถนัดและสมัครใจ และพัฒนาทักษะเรียนรูรวมกันในการ

ปฏิบัติการแตละขั้นตอน ดังแนวคิดของ Oakly & Marsden (1984) ที่มองวา การพัฒนาที่เริ่มดวย

การมีสวนรวมของคนในจะประสบผลสําเร็จมากกวาการที่คนนอกเขาไป ซึ่งการมีสวนรวมเกิดขึ้น

หลายรูปแบบ เชน การมีสวนรวมเปนความรวมมือ (Participation as Collaboration) ลักษณะเปน

การรวมในกิจกรรมพัฒนาตางๆ ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะหมายถึง กลุมปฏิบัติการหลัก ซึ่งประกอบดวย 

ผูสูงอายุและครอบครัว ชุมชน และหนวยงาน/องคกรในชุมชน การมีสวนรวมโดยรวมรับผลประโยชน

ในกิจกรรมหรือโครงการ (Participation as Specific Targeting of Project Benefits) ซึ่งใน

งานวิจัยน้ีจะหมายถึง ผูสูงอายุที่เขามารวมกิจกรรมที่ผูวิจัยและกลุมปฏิบัติการหลัก ไดดําเนินการ

เพ่ือใหผูสูงอายุไดเขามารวมอยางทั่วถึงมากที่สุด นอกจากน้ี ผูสูงอายุและชุมชนยังไดรวมแสดงความ
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คิดเห็นการจัดกิจกรรม โดยสะทอนถึงความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรม และตองการใหมีการจัด

กิจกรรมอยางสม่ําเสมอเชนน้ีตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Oakly & Marsden (1984) ที่

กลาวถึง การมีสวนรวมที่เปนการเสริมพลังอํานาจ (Participation as Empowerment) เปนการ

พัฒนาที่ตองการการถายโอนอํานาจจากผูใหสูผูรับ เพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรม ซึ่งถือไดวาเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง 
 

 4.3 การบูรณาการกิจกรรมและความรู  

  เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มองเปนองครวม การจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน และกิจกรรมสานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ คํานึงถึงความรูที่เกิดจาก

ประสบการณและบทเรียนจากการทํางาน เน่ืองจากประสบการณการจัดกิจกรรมของตําบลสะอาด

หลายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุที่ไดจากการศึกษาบริบทชุมชนและสถานภาพผูสูงอายุ สามารถ

นํามาพัฒนาเพ่ือยกระดับใหเกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปสูคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาผูใหญที่เช่ือวา ผูสูงอายุเปนผูใหญที่ผานประสบการณมากมาย ความ

ตองการการเรียนรูที่สําคัญไมใชการเรียนรู พ้ืนฐานแตตองการเรียนรู เ พ่ือตอยอดความรูและ

ประสบการณ 
 

 4.4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน  

  ในการจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน และกิจกรรมสาน

วัยใสใจคุณคาผูสูงอายุ ในแตและข้ันตอนของกิจกรรมยอยคํานึงถึงกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

โดยเฉพาะผูที่เขารวมกระบวนการ ทั้งน้ีเพราะไดมีการสรุปบทเรียนการดําเนินการรวมกันในระดับ

กลุมผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําผลจากการสรุปบทเรียนมาปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือใหสนองตอบ

ตอเปาหมายอยางชัดเจน สวนในระดับชุมชนไดมีการจัดเวทีชุมชนเพ่ือนําเสนอขอมูลและรับฟง

ขอคิดเห็นจากชุมชน และมีการสัมภาษณผูสูงอายุและผูเกี่ยวของหลังจากการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ประเมินผลของกิจกรรมในละกิจกรรมยอย 
 

 4.5 ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

  หลังจากการจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน และกิจกรรม

สานวัยใสใจคุณคาผูสูงอายุแตละคร้ังผูวิจัยและกลุมผูปฏิบัติการหลักไดมีการประชุมเพ่ือสรุปบทเรียน

การจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน พบวาชาวบานใหความสนใจกันมากขึ้น 

มีผูสูงอายุเขามารวมเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังพบครอบครัวผูสูงอายุ และผูที่เตรียมจะเปนผูสูงอายุเขา

มารวมดวย ดวยความพยายามของเทศบาลตําบลสะอาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการ

บรรจุแผนและงบประมาณไวในเทศบัญญัติ เพ่ือเอ้ือใหกลุมปฏิบัติการหลักมีงบประมาณในการ

ดําเนินงาน ซึ่งพบวากิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอายุในชุมชน ไดงบประมาณสนับสนุน
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จากเทศบาลเปนคาอาหารคร้ังละ 3,000 บาท เงินสนับสนุนจากกองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท จัด

สวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุและชุมชนตําบลสะอาด อีก 1,500 บาท และมีผูบริจาคสมทบจากการมาดูงาน

ในแตละคร้ัง ในดานการขยายผลกิจกรรมตางๆนําไปใชตอ เชน ความรูเรื่องการลดเบาหวาน ไดมีการ

สานกระติบขาวเหนียวทําเปน “กระติบขาวนอยลดเบาหวาน” ซึ่งผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน และผูมี

ความเสีย่งจะเปนไดนําไปใชกันมากขึ้น นอกจากน้ีมีผูสูงอายุหลายคนนําความรูจากการออกกําลังกาย

แบบยืดเหยียดกลามเน้ือไปทําตอที่บานเปนประจําจากทักษะความรูที่ไดรวมกิจกรรม “ออกกําลังกาย

สบายชีวี” กิจกรรมปลูกตนไมในวัดทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะกันในชวงเย็นๆทุกวัน เพ่ือมารดนํ้าตนไม 

ไดพูดคุยคลายเหงา บางคนเดินมาวัดไมไหว ลูกหลานจะพาซอนรถมอเตอรไซดมา บางคนข่ีจักรยาน 

บางคนอยูใกลเดินมา  

  สวนกิจกรรมสานวัยใสใจผูสูงอายุ ไดงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเปน

คาอาหารคร้ังละ 2,000 บาท งบสมทบของโรงเรียนอีก 1,000 บาท เพ่ือสะสมในการซื้อวัตถุดิบตาม

ฐานกิจกรรม มีแผนตารางกิจกรรมที่กําหนดไวรายป ผูสูงอายุกลุมที่เปนครูภูมิปญญาสอนทําลูกประ

คม ตองมีสมุนไพรประกอบการสอน บางชนิดปลูกไดเอง บางชนิดตองใหซื้อที่ตลาด ก็ขยายผลโดยทํา

สวนปลูกสมุนไพรที่บานและในโรงเรียนรวมกับเด็กนักนักเรียนและครู เด็กก็มีกิจกรรมปลูกและดูแล

สวนสมุนไพร ตอมาขยายเพ่ิมทําเปนสวนผักปลอดภัยในโรงเรียนใชเปนอาหารกลางวันอีกดวย 
  

 4.6 แนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

  4.6.1 ภาวะผูนําของแกนนําผูสูงอายุซึ่งมีผูนําที่ดี หมายถึง มีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการกระตุนใหสมาชิก

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  4.6.2 ความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการ

บริหารจัดการชุมชนที่ดี หมายถึงมีกรรมการชุมชนที่เขมแข็งมีความมุงมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม

บริหารงานโปรงใส เพ่ือใหกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเงินกองทุน และการจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชน

สามารถดําเนินงานเจริญและเอ้ือตอการอยูดีมีสุขของผูสูงอายุ 

  4.6.3 มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน หมายถึง สมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมี

จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเขามารวมคิดรวมดําเนินการรวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 

  4.6.4 มีกระบวนการเรียนรูเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง 

หมายถึง จะตองมีการเรียนรูเพ่ือใชในการแกไขปญหาและการพัฒนาอยูตลอดเวลารวมทั้งตองมีการ

ถายทอดความรูระหวางชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

  4.6.5 บทบาทของภาคีวิชาการมีการเสริมกระบวนการเรียนรูและสรุปบทเรียน

รวมกับผูสูงอายุ และชุมชน 
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  4.6.6 การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐมีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและ

นอกชุมชน หมายถึงตองมีความรวมมือในดานทุน กิจกรรมวิชาการองคความรู  มีการจัดการกลุมและ

เครือขายที่มีประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาอยางเช่ือมโยงประสานเกี่ยวเน่ืองครอบคลุมการพัฒนาใน

ทุกบริบท 

  4.6.7 มีการสรางระบบการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี หมายถึง ตอง

มีระบบการเก็บความรู ทั้งความรูที่มีอยูภายในชุมชนและความรูภายนอกชุมชน รวมทั้งตองรูจักสราง

และนําภูมิปญญาความรูที่มีอยูมาใชในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเน่ืองเปนระบบโดยเขาใจไดงาย 

  4.6.8 ความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะมี ต้ังแตความสัมพันธใน

ครอบครัวไดแก ความสัมพันธระหวางคูสมรสระหวางผูสูงอายุกับบุตรหลาน ตลอดจนความสัมพันธใน

กลุมเพ่ือนฝูงหรือญาติๆ จะเปนสิ่งที่ดีตอผูสูงอายุเพราะทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือนสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรือสรางสรรคกิจกรรมทางสังคมรวมกันทําใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันรูสึก

มีคุณคาและเปนสวนหน่ึงของสังคมสงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในการดําเนินชีวิตมีผลตอคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

  4.6.9 เง่ือนไขการนําไปใช 

   4.6.9.1 ผูทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ควรเปนผูมีความเขาใจเง่ือนไข 

ขอจํากัดของสภาพรางกายผูสูงอายุ   

   4.6.9.2 ผูทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ควรมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน

รวมกับผูสูงอายุ ใหคุณคาและใหผูสูงอายุเปนศูนยกลางหรือเกิดจากความตองการของผูสูงอายุ 

   4.6.9.3 กิจกรรมที่จัดข้ึนกับผูสูงอายุตองคํานึงถึงเง่ือนไขดานสุขภาพ เชน 

เวลา หมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นตองไมนานจนทําใหผูสูงอายุเหน่ือยจนเกินไป สถานที่ หมายถึงเปนที่ที่

ผูสูงอายุคุนเคย เชน วัด และไมไกลเกินไปจนทําใหผูสูงอายุลําบากในการเดินทางเขารวมกิจกรรม  

และรูปแบบกิจกรรม หมายถึงเปนรูปแบบที่ไมรุนแรง หรือเสี่ยงตออุบัติเหตุที่ไมสงผลใหผูสูงอายุ

บาดเจ็บ 

   4.6.9.4 รูปแบบกิจกรรมควรคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติ คือ 

กาย ใจ สังคม และปญญา 

   4.6.9.5 การกําหนดรูปแบบกิจกรรมควรเกิดจากการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย ทั้งผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และหนวยงาน/องคกรสนับสนุนภายนอก 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

 ในขณะที่ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุการเตรียมการในหลายๆ ดานของรัฐบาลใน

การรองรับสังคมผูสูงอายุไดเร่ิมดําเนินการ เชน ในเรื่องการออม มีการออกพระราชบัญญัติการออม
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แหงชาติแตยังไมมีกลไกในการดําเนินการ การผลักดันการขยายการเกษียณอายุ และการสงเสริมการ

มีงานทําของผูสูงอายุ การต้ังกองทุนผูสูงอายุ การจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุในระดับตําบล เหลาน้ีลวนแลวแตเปนความพยายามของรัฐบาลในระดับนโยบาย ในระดับ

ชุมชนมีหลายชุมชนที่ทองถิ่นใหความสําคัญกับผูสูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อยางเชน ตําบลสะอาด 

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ผูบริหารเทศบาลตําบลไดใหความสําคัญ สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ 

โดยต้ังงบประมาณในการจัดกิจกรรม และเปนแกนหลักรวมกับผูสูงอายุในการดําเนินงาน การจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลสะอาด จึงเปนกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดี (Best 

Practices) ที่นาจะนําไปขยายผลตอได  
 

 5.1 ขอเสนอตอการนําผลงานวิจัยไปใช 

  5.1.1 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทั่วไปดําเนินไปโดยขาดขอมูลรองรับ 

ทําใหการดําเนินงานไมทั่วถึง และไมตรงกับความตองการของผูสูงอายุในแตละพ้ืนที่ เพราะทําโดย

นโยบายเดียวกัน ดังน้ัน จึงควรมีการใหมีระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในระดับชุมชน (ตําบล) ที่สะทอน

ลักษณะทางประชากร ปญหา ความตองการ ของผูสูงอายุ ที่สําคัญคือสะทอนความสุขที่สงผลกระทบ

ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งฐานขอมูลน้ีความมีทุกชุมชนและสามารถเช่ือมโยงเขาสูสวนกลาง

เพ่ือใหไดภาพรวมของประเทศ โดยกําหนดใหทองถิ่นเปนผูจัดทําและใช และมีหนวยงานกลาง

รับผิดชอบเปนศูนยขอมูล 

  5.1.2 รัฐบาลควรมีการถายโอนงานดานผูสูงอายุไปสูทองถ่ิน เพ่ือชวยใหการ

ดําเนินงานดานผูสูงอายุเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรง ทั้งน้ีการถายโอนควรมีทั้งกําลังคน ความรูและ

งบประมาณ 

  5.1.3 การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ประสบผลสําเร็จ ตองเริ่ม

ดวยการจัดทําขอมูล เพ่ือคนหาความตองการและความสุขของผูสูงอายุ ประกอบบริบทของชุมชน 

เง่ือนไขปจจัยในการดําเนินกิจกรรมที่ไมเหมือนกันในแตละชุมชน  และขอมูลผูสูงอายุเพ่ือจะพัฒนา

กิจกรรมใหสอดคลองและตรงเปาหมาย 

  5.1.4 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตองดําเนินการโดยกลุมผูสูงอายุรวมกับ     

สหวิชาชีพ เพ่ือความครอบคลุมประเด็นที่สงเสริมใหผูสูงอายุในชุมชนซึ่งมีระดับความตองการและ

ความสุขตางกัน 

  5.1.5 หนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของตางๆ ควรตองมีความรูความเขาใจธรรมชาติ 

ทัศนคติ ความตางของเช้ือชาติและศาสนา รวมทั้งการยกยองใหเกียรติผูสูงอายุ ในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับผูสูงอายุ เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถนําไปสูการสราง

ความสุขใหกับผูสูงอายุไดแทจริง 
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  5.1.6 การคิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุควรอยูบนเปาหมายของ

ความสุขผูสูงอายุ และการมีสวนรวมของผูสูงอายุ ชุมชน หนวยงาน องคกร ในชุมชนมีความรวมมือ

จากสมาชิกในชุมชน หมายถึง สมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเขามารวมคิด รวม

ดําเนินการ รวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 

  5.1.7 ความสําคัญในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ คือ การสงเสริมภาวะผูนําของแกนนํา

ผูสูงอายุซึ่งมีผูนําที่ดี ใหมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการการประสานงาน และการกระตุนใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ควบคูไปกับการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ใหมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการ

บริหารจัดการชุมชนที่ดี หมายถึงตองมีกรรมการชุมชนที่เขมแข็งมีความมุงมั่นมีคุณธรรมจริยธรรม

บริหารงานโปรงใสเพ่ือใหกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเงินกองทุน และการจัดสวัสดิการผูสูงอายุและชุมชน

สามารถดําเนินงานเจริญและเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 
 

 5.2 ขอเสนอแนะตองานวิจัยในอนาคต 

  5.2.1 ควรมีการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกับชุมชน และ

เผยแพรที่เปนตัวอยางที่ดี (Best Practices) นําไปสูการขยายผลและปรับใชในพ้ืนที่ตางๆ ภายใต

บริบทที่คลายคลึงกัน 

  5.2.2 การวิจัยดานผูสูงอายุในอนาคต ควรตองเปนการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิขา

บูรณาการศาสตรตางๆเขาดวยกัน เพราะประเด็นเกี่ยวกับผูสูงอายุมีความหลากหลาย เพ่ือให

การศึกษาครอบคลุมและมีคุณภาพ 

  5.2.3 ควรมีการสงเสริมใหศึกษาผูสูงอายุในเช้ือชาติอ่ืนที่เขามาอยูในประเทศไทย 

เชน ในภาคอีสานพบผูสูงอายุตางชาติ (ตะวันตก) ที่แตงงานขามวัฒนธรรมกับผูหญิงไทยมีจํานวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการเปดประตูอาเชียนที่อาจจะมีผูสูงอายุในประเทศอาเชียนเขามามากขึ้น 

  5.2.4 การศึกษาวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชวงสูงวัย โดยศึกษาการ

เตรียมความพรอมในกลุมวัยอ่ืนๆ เชน วัยเด็ก วันแรงงาน วัยเตรียมสูงอายุ เปนตน 

  5.2.5 ในอนาคตผูสูงอายุจะอยูเด่ียวมากขึ้น เพราะครอบครัวเล็กลง การศึกษา

แนวทางสรางหลักประกันในชีวิตเมื่อเขาสูผูสูงอายุ เพราะยังมีผูสูงอายุอีกมากที่ไมมีหลักเมื่อสูงอายุ มี

เพียงเบ้ียผูสูงอายุที่จํานวนนอยและยังไมสามารถเปนหลักประกันในชีวิตได หรือการศึกษารูปแบบการ

อยูอาศัยของผูสูงอายุที่จําเปนตองมีที่อยูรวมกัน มีการบริหารจัดการสวนกลาง โดยเฉพาะผูสูงอายุใน

สังคมเมือง 
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ชื่อผูถูกสัมภาษณ ................................................................................................... วันที่สัมภาษณ ................................................ โทรศัพท ...............................................    
บานเลขที่ .............. หมูบาน............ ........................ หมูที่ .................ตําบล .........................................อําเภอ ......................................จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย ............................. 
 

ตอนที่ 1:  ขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนและสวนคัดกรองผูสูงอายุ 
ขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือน 
 

1.1 จํานวนคนที่อาศัยอยูในบานหลังเดียวกันในปจจุบัน   (ระบุจํานวน)__________ คน (ท้ังท่ีมีชื่อและไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

ลําดับ 
IS1.01 

ชื่อ – นามสกุล 
IS1.02 

เก่ียวของกับหัวหนา
ครัวเรอืน 
IS1.03 

เพศ 
IS1.04 

อายุ 
IS1.05 

การศึกษา
สูงสุด 
IS1.06 

สถานภาพ
สมรส 
IS1.07 

จํานวนบุตร 
IS1.08 

การถือครอง
ที่อยูอาศัย 

IS1.9 

ระยะเวลาอาศัยอยูในที่อยู
ปจจุบัน 
IS1.10 

อาชีพหลัก
ปจจุบัน 
IS1.11 

PNO1         ........ ป ........ เดือน  
PNO2         ........ ป ........ เดือน  
PNO3         ........ ป ........ เดือน  
PNO4         ........ ป ........ เดือน  
PNO5         ........ ป ........ เดือน  
PNO6         ........ ป ........ เดือน  
PNO7         ........ ป ........ เดือน  
PNO8         ........ ป ........ เดือน  
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IS1.03  ความเก่ียวของกับหัวหนาครวัเรือน 
01  หัวหนาครัวเรือน          06  บุตรของบุตร 
02  ภรรยาหรือสามี            07  พอ แม  
03  บุตรที่ยังไมสมรส          08  พอตา แมยาย 
04  บุตรที่สมรส                 09  ญาติอ่ืน ๆ  แลว                                                
05  บุตรเขย บุตรสะใภ        10  ผูอาศัย  
                                    11  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
IS1.04 เพศ 
1  หญิง                            2  ชาย 
 
 

IS1.06 การศึกษาสูงสุด 
01  ไมเคยเรียน               06  ปวช. 
02  ตํ่ากวาประถม            07  ปวส./ ปวท./                      
03  ประถม                          อนุปริญญา 
04  สูงกวาประถม            08  ปริญญาตรี 
     ตํ่ากวามัธยม             09  ปริญญาโท/
เอก 
05  มัธยม                     10  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

IS1.07 สถานภาพสมรส 
1  โสด                         4  แยกกันอยู                                                        
2  หยา                        5  มาย 
3  สมรส                                                          

IS1.9 การถือครองที่อยูอาศัย 
01  กรรมสิทธิ์ของครอบครัว / ตัวเอง – ไมมีการจํานอง      
02  กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน – เชาอยูโดยจายชําระคาเชา           
03  กรรมสิทธิ์ของครอบครัว / ตัวเอง – มีการจํานอง         
04  กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน – อยูโดยไมมีการจายชําระคาเชา                 
05  กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน – ยังผอนชําระไมเสร็จ                 
06  อ่ืนๆ (ระบุ)  

IS1.11  อาชีพหลัก  
01  รับจางทั่วไป 
02  ลุกจางโรงงาน 
03  รับราชการ/ทํางานราชการ/ขาราชการ

บํานาญ 
04  เกษตรกร 
05  คาขาย 
06 บริการ เชน นวด  
07  วางงาน/ ไมมีอาชีพ 
08  ชรา / เกษียณอายุ 
09  ปวย / พิการ / ทุพพลภาพ 
10  ดูแลครอบครัว/ทํางานบาน 
11  กําลังศึกษา 
12  อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส้มัภาษณ์          .............................................................  

วนัท่ีสมัภาษณ์    .............................................................  
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สถานการณของผูสูงอายุ       (ถามเฉพาะผูอายุ 60 ปขึ้นไปในแบบท่ี 1โดย ดูจาก is 1.05) (ทุกขอตอบไดมากกวา 1) 
                             

ลําดับ 
IS1.01 

ประเภทของ
ผูสูงอายุ 
 IS1.12 

ผูดูแลผูสูงอายุ 
IS1.13 

ผูที่ผูสูงอายุ
ตองดูแล 

IS1.14 

แหลงเงินที่ใชใน
การดูแล 
IS1.15 

ภาระหนาที่ในครอบครัว
ที่ทําปจจุบัน 

IS1.16 

สวัสดิการที่ไดรับ
จากภาครัฐ 

 IS1.17 

สวัสดิการที่ไดรับจากองคกรอื่น
นอกจากรัฐ  

IS1.18 

รวมกิจกรรมในชุมชน 
IS1.19 

         
         
         
         
         

 

IS1.12  ประเภทของผูสูงอายุ แบงตามเกณฑการ
ใหบริการสุขภาพ (ตามนิยามของ รพสต หนองงูเหลือม) 
01  เปนผูสูงอายุที่ติดบาน 
02  เปนผูสูงอายุที่ติดสังคม 
03  เปนผูสูงอายุที่ติดเตียง 
04  เปนผูสูงอายุที่พีการ 
05  เปนผูสูงอายุที่ปวยหรือมีโรคเร้ือรังแตชวยเหลือตัวเองได  
 
IS1.13 ผูดูแลผูสูงอายุ 
01  ดูแลตนเอง 
02  ดูแลตนเองและสามี/ภรรยา 
03  ลูกหลาน/คนในครอบครัว 
04  ลูกจางที่จางมาดูแลเฉพาะ 
05  ลูกจางที่ทํางานบานและดูแลผูสูงอายุ 
06  อ่ืนๆ (ระบุ) ……. 

IS1.14  ผูที่ผูสูงอายุตองดูแล 
01  สามี/ภรรยา 
02  พอ/แม ผูสูงอายุกวา 
03  ลูกหลาน/คนในครอบครัว 
04  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 
 
IS1.15  เงินทีใ่ชในการดูแล 
01 ยังตองหาดวยตนเอง 
02 เงินบํานาญ 
03 ลูกหลานที่ไปทํางานสงมาให 
04 คนในครอบครัวที่อยูดวยกัน 
05 รายไดจากเบี้ยยังชีพอยางเดียว 
  

IS1.16 ภาระหนาที่ในครอบครวัที่ทําปจจุบัน 
01 คาขาย               06 ทําอาหาร            
02 เล้ียงสัตว            07  ลางจาน 
03 ทําไร/ทํานา          08 กวาดถูบาน           
04 เล้ียงหลาน 
05 งานหัตถกรรม(ทอผา/จักสาน/ทอเส่ือ) 
09 หาอาหาร(หาปลา เก็บผัก หาฟน 
10 ทํากิจกรรมเพ่ือชุมชน/สังคม 
11 อ่ืนๆ(ระบุ)..................  
 
 
IS 1.19 รวมกิจกรรมในชุมชน 
01  เคยรวม    02  ไมเคยรวม 

IS1.17  สวัสดิการที่ไดรับจากภาครัฐ  
01  เงินบํานาญ (ขาราชการ) 
02  เงินชดเชยชราภาพ (ประกันสังคม) 
03  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
04  บริการอ่ืนๆที่ทดแทนตัวเงิน(ระบุ).เชน นั่ง

รถเมลฟรี  เขาชมสถานบริการตางๆฟรี .
อปท.พาเที่ยว .... 

05  ไมไดรับสวัสดิการ 
 
IS1.18 สวัสดิการที่ไดรับจากองคกรอื่นนอกจาก
รัฐ 
01 กองทุนฌาปนกิจหมูบาน/สหกรณ 
02 ธนาคารชุมชน 
03 มูลนิธิผูสูงอายุ 
04  อ่ืนๆ.ระบุ.................................. 
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1.2   ทรัพยสนิในความครอบครองของครวัเรือน  ในปจจุบัน (ป 2555) 

        �   ที่ดินอยูอาศัย  จํานวน..................ไร................งาน................ ตรว. 

�   มีที่ดินทําการเกษตรเปนของตนเอง จํานวน………….ไร............... งาน..................ตรว. 

�  ที่ดินวางเปลา จํานวน………ไร............... งาน..................ตรว. 

�  รถยนต/รถปกอัพ จํานวน.............คัน 

�  รถมอเตอรไซค จํานวน.............คัน 

�  รถไถนา จํานวน......คัน 

�  อ่ืนๆ (ระบุ)...1)......................................2)..........................................3)............................. 
 

1.3 .  รายไดและรายจายในครัวเรือนผูสงูอาย ุในรอบป 2555 
1.3.1  รายไดครัวเรือน  โดยเฉลี่ยตอเดือน.....................................................................บาท   

 1.3.2  คาใชจายของครัวเรือน  โดยเฉลีย่ตอเดือน..........................................................บาท   

 
1.4.  หนีส้ิน     ณ  ป 2555         จํานวน  ..........................................บาท 
       แหลงเงนิกู  1).................................................................................. 
                      2)................................................................................. 
                      3)................................................................................. 
 
1.5.  เงินออม   ณ ป 2555         จํานวน  ..........................................บาท 
        แหลงออมเงิน 1).................................................................................. 
                          2)................................................................................. 

                      3)................................................................................. 
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ตอนที่ 2 :  ขอมูลบันทึกผูสูงอายุรายบุคคล (PN……..) 

2.1 ทางรางกาย 2.1.1 ทานมีโรคประจําตัวที่ตองรักษา  หรือรับประทานยาประจําหรือไม 

� มีโรคอะไร.. 

1)................................... 

2).................................. 

3)................................. 

� ไมมี 

2.1.2 จากขอ 2.1.1  ทานดูแลสุขภาพอยางไร 

� ไปพบหมอและปฏิบัติตามท่ีหมอแนะนําประจําท่ี.................. 

            � โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองงูเหลือม 

            � โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

            � โรงพยาบาลเอกชน………………………… 

            � คลินิก....................................................... 

�  ไปหาหมอแตไมสมํ่าเสมอ � ซ้ือยามาทานเอง 

� ทานยาสมุนไพร � อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

2.1.3 ประเภทอาหารที่ชอบรับประทานประจํา(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)( เพ่ือดูภาวะเสี่ยงตอ

สุขภาพ) 

� ประเภทคารโบไฮเดรต (แปง) เชน...................................................................................... 

� ประเภทโปรตีน (เนื้อสัตว นม ถั่ว) เชน ……………………………………………………………………. 

�ประเภทไขมัน(มันหมู มันสัตวอ่ืนๆ เนย) เชน...................................................................... 

� ประเภทผักตางๆ เชน......................................................................................................... 

� ประเภทผลไม เชน.............................................................................................................. 

� ชอบรับประทานอาหารประเภท/รสชาด 

       � หวาน     � มัน       � เค็ม       � เผ็ด   � สุกๆดิบๆ          � พอดี 

2.1.4  ดานระบบขับถาย ทานมีปญหาเกี่ยวกับดานขับถายอุจจาระหรือไม   

� ถายปกติ   � ถายยาก ทองผูกประจํา 

� กลั้นการขับถายไมได  

2.1.5 ทานออกกําลังหรือไม 

� ไมออก � ออกกําลังประจํา ดวยวิธีใด.................................................... 

� ในหนึ่งสัปดาหทานออกกําลัง....................วัน  วันละ..............นาที 

2.1.6  ดานภาวะเสี่ยงตอรางกาย 

� สูบบุหรี่ � ไมสูบ          � สูบ วันละ......................มวน 

� ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล* �  ดื่ม                             �  ไมด่ืม  
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(วิเคราะหปริมาณตามเกณฑมาตรฐานของ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย) 
� เหลาแดง     วันละ.................................แกว 

� เหลาขาว     วันละ.................................แกว 

� เบียร          วันละ.................................แกว 

� ไวน           วันละ.................................แกว 

� ยาดอง        วันละ.................................แกว 

� อ่ืนๆ (ระบุ)....................วันละ................แกว. 

2.1.7. ที่พักอาศัยและสิ่งแวดลอมที่ทานอยูประจํามีสภาพเชนไร  (วิเคราะหสุขลักษณะตาม
มาตรฐานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย) 
 

� อากาศถายเทสะดวก     �  หองท่ีอาศัยอุดอูอากาศถายเทไมสะดวก 

� ท่ีพักอยูชั้นบนตองขึ้นบันได �  หองนอนพักรวมกันหลายคน 

� หองน้ําอยูไกลหองนอน  � หองสวมไมมีราวจับ  

� ใชสวมแบบนั่งยองประจํา � อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
2.1.8 จากขอ 2.1.7 ทานพอใจกับที่พักอาศัยของทานหรือไม  

� พอใจ � ไมพอใจ……..อยากแกไขอยางไร...................... 
............................................................................. 

2.2 ทางจิตใจ 2.2.1 กิจกรรมรวมที่ทํากับครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� รับประทานอาหารรวมกัน � ดูทีวีดวยกัน 

� ทําเกษตรรวมกัน เชน ทํานา ทําไร ทําสวน � ทําอาหาร 

� ชวยกันคาขาย � ทํางานหัตถกรรมรวมกัน 

� ไปวัด หรือทํากิจกรรมทางศาสนา � เลนดนตรี/รองเพลง 

� ไปเท่ียวดวยกัน � อ่ืนๆ(ระบุ)....................... 

2.2.2  ปจจุบันทานเผชิญกับความทุกขใจอะไรบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

�  สุขภาพรางกาย � รายได 

� ขัดแยง/ทะเลาะกับครอบครัว/คนอ่ืน �  เหงา 

�  กังวลเรื่องลูกหลาน � ไมมีปญหาอะไร 
2.2.3 จากขอ 2.2.2  ทานจะปรึกษาใคร  

�  ไมไดปรึกษาใคร �  ลูกหลาน 

�  ญาติพ่ีนอง  �  เพ่ือนบาน 

� อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................  

2.2.4  เม่ือทานมีความทุกขใจ มีวิธีการใดที่ชวยบรรเทาทุกข 

�  ไปวัด � ดูหนัง ดูทีวี  ฟงเพลง 

� ทองเท่ียว �  ปลีกตัวไปอยูคนเดียวในชวงนั้นๆ 

� อ่ืนๆ (ระบุ)............................................  
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2.2.5 ทานคิดวาอะไรที่ทานรูสึกวาถึงความม่ันคงของการดํารงชีวิตของทาน (ใหลําดับ
ความสําคัญโดยใสตัวเลข ) 

� รายได �   การไดอยูกับครอบครัว /ลูกหลาน 

� บานท่ีอยูอาศัย � การไดรับความนับถือจากคนในครอบครัว 

� ธรรมะ  �  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

 2.2.6 ใน 2 สัปดาหที่ผานมารวมวันนี้ ทานรูสึก : หดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือไม 

(จากแบบคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2 Q ของ ร.พ.จิตเวส ศรีมหาโพธิ) 

 �  รูสึกมาตลอด � ไมเคยรูสึก 

 �  รูสึกเปนบางครั้ง  

 2.2.7 ใน 2 สัปดาหที่ผานมารวมวันนี้ ทานรูสึก : เบื่อ ทําอะไรไมเพลิดเพลิน หรือไม 

 �  รูสึกมาตลอด � ไมเคยรูสึก 

 �  รูสึกเปนบางครั้ง  

2.3 ทางสังคม 2.3.1 เคยรูจักกลุม/กิจกรรมในชุมชนเก่ียวกับผูสูงอายุหรือไม 

�  เคย � ไมเคย 

2.3.2  เคยรวมกิจกรรมกลุมผูสูงอายุในชุมชน หรือไม 

�  ไมเคย…เพราะ................................................................................................. 

� เคย…กิจกรรมอะไรบาง 

(ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

� ออกกําลังกาย                        � ตรวจสุขภาพ 

� ทอผา/หัตถกรรม/กิจกรรมอาชีพ  

�รับเครื่องอุปโภค/บริโภค 

� รวมประชุม         � ฟอนรํา /เลนละคร/รองเพลง 

� กิจกรรมทางศาสนา(ทําบุญ สวดมนต ถือศีล ฯลฯ) 

� อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 

2.3.3 กิจกรรมที่อยากใหกลุมหรือชุมชนหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหไดแก 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
� ออกกําลังกาย �ตรวจสุขภาพ 

� ทอผา/หัตถกรรม/กิจกรรมอาชีพ �แจกเครื่องอุปโภค/บริโภค 

� ประชุม    �ฟอนรํา /เลนละคร/รองเพลง 

� กิจกรรมทางศาสนา(ทําบุญสวดมนต ถือศีล ฯลฯ) �จัดปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม 

�ตองการทําอาชีพเสริมรายไดสําหรับผูสูงอายุ �จัดนันทนาการใหกับผูสูงอายุ 

� อ่ืน ระบุ............................................... �ไมมีเลย 

 
2.3.4 ทานมีบทบาทอะไรในชุมชน 

� ปราชญ(ผูรู)ดาน............................... � ผูนําการออกกําลังกาย 
� ครูพิเศษสอนในโรงเรียน � ผูนํากิจกรรมทางศาสนา 
� เปนท่ีปรึกษาใหกับคนในชุมชน � เปนผูระงับขอขัดแยงในชุมชน 
� อ่ืนๆ ระบุ.............................................. � ไมมีบทบาทอะไร 
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2.4 ทางปญญา 2.4.1 ในรอบปที่ผานมา(2555) ทานและสมาชิกครัวเรือนเคยไดรับการอบรมหรือทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุจากหนวยงานตางๆ  หรือไม เรื่องอะไร      

เรื่องท่ีเคยไดรับการอบรม 

เคย 

(1) 
ไมเคย 

(2) 
ระดับการนําไปใชหลังการ 

อบรม () 
กรณีไมได 
ใชเลย 

ระบุเหตุผล 
  ใชมาก 

(3) 
ใชบาง 

(2) 
ไมได 
ใชเลย(1) 

1. การรับประทานอาหารท่ีถูกตอง       

2. การออกกําลังกาย       

3. การดูแลตนเองเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ       

4. การตรวจสุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง       

5. การอบรมดูแลผูสูงอายุ       

6. การฝกอาชีพผูสูงอายุ       

7. การจัดการบานเรือนท่ีเหมาะสําหรับ
ผูสูงอายุ 

      

8. การทําของใชในครัวเรือน เชน แชมพู 
น้ํายาลางจาน 

      

9. การแปรรูปอาหาร       

10. การปลูกพืชผักสวนครัว       

11. การเลี้ยงสัตวสําหรับเปนอาหาร       

12 การประหยัดพลังงาน       

13. อ่ืนๆ ระบุ...........................................       

 2.4.2 ทานและสมาชิกครัวเรือนเคยไดรับขอมูลขาวสาร หรือเห็นตัวอยางเกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมผูสูงอายุที่อื่นๆที่ทานคิดเห็นวาเปนประโยชนมาก  
 

�  ไมเคย       �  เคย ระบุเรื่องท่ีไดเรียนรูและประทับใจ...................................... 
     .................................................................................................. 
เรียนรูจากใคร  ระบุ ....................................................................... 
........................................................................................................ 
 

2.4.4 ทานมีโอกาสถายทอดความรูและประสบการณที่สะสมมาหรือไม ใหกับใคร เรื่อง
อะไรบาง 
 

�  ไมเคย    
เพราะ................................................. 
........................................................... 
........................................................... 

� เคย  

-ใหกับใคร..................................................... 
เรื่อง.............................................................. 
-ใหกับใคร..................................................... 
.เรื่อง............................................................. 
-ใหกับใคร..................................................... 
.เรื่อง............................................................. 
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2.5   “ความสุข” ในทัศนะของทาน คืออะไร (หากตอบมากกวา 1 ขอ ใหเรียงลําดับ) (จากนิยามความหมายของ
สุขภาวะ (Well-being)) 
      2.5.1 ความสุขทางกาย 

� กินอ่ิม � นอนหลับ 

� มีเวลาพักผอนและออกกําลังกาย/ไมตองทํางานหนัก  � สุขภาพดี/ไมมีโรค/มีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง 

   ตามวัย 
� ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน � มีสิ่งแวดลอมท่ีดี /มีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง 

� ไดรับความสะดวกสบายตาง ๆ อยางเหมาะสมกับ 

    ฐานะของตนเอง/มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

    ครัวเรือน 

� มีฐานะม่ันคง/มีรายไดเพียงพอกับการใชจายท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีพ 

� การไดรับการดูแลเอาใจใสเกี่ยวกับสุขภาพ เชน การไดรับบริการดานสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ จากครอบครัวและภาครัฐ 

� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 

     2.5.2  ความสุขทางใจ  
�มีจิตใจท่ีเปนสุข ผอนคลาย/ไมเครียด � มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสมาธิ 
� การไดรับการยอมรับจากครอบครัวและผูอ่ืน � ไมเปนภาระของครอบครัว 
� การไดรับความรัก /ความอบอุน จากคนในครอบครัว 
/ไมทอดท้ิง 

�มีความภาคภูมิใจตอสําเร็จในหนาท่ีการงาน และมี
ความสําเร็จในสังคม 

� มีการรับรูของการมีชีวิตท่ีมีความสุข มีความพึงพอใจ
ในชีวิต 

� ความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอครอบครัวและสังคม 

� การมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ไดแก ความเชื่อเรื่องจิต
วิญญาณ ความรูสึกนึกคิด การนับถือศาสนา รวมท้ัง
ความเชื่อสวนบุคคล เปนตน 

� มีความคาดหวังตอชีวิตในอนาคต/มีเปาหมายใน
ชีวิตรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

� มีความพึงพอใจในการมีชีวิตท่ียืนยาวตอไป � ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง คือ ความรูสึกยอมรับ
คุณคาของตนเอง มีความเชื่อม่ันในความสําคัญวา
ตนเองเปนคนท่ีมีคาตอลูกหลานและสังคม 

� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 

   2.5.3 ความสุขทางสังคม 

� มีคนมาปรึกษาพ่ึงพิงเม่ือเดือดรอน � เปนท่ียอมรับนับถือของสังคม 
� มีเพ่ือนฝูงไปมาหาสูกัน � มีความรูสึกเปนเจาของชุมชน 

� มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน � การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว.ในการ
ทํางานเพ่ือสังคม 

� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 

   2.5.4 ความสุขทางปญญา 

� มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู   � มีแรงจูงใจในการเรียนรู/มีวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

� มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น �ไดมีโอกาสถายทอดความรู/ภูมิปญญา /
ความสามารถใหผูอ่ืน 

� การมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารและทักษะตางๆ  

� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลพืน้ฐานของครัวเรือน 
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ตารางที่ 5  ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนสมาชิกครัวเรือน   
1-3 คน 42 38.2 
4-6 คน 54 49.1 
ตั้งแต 7 คนขึ้นไป 14 12.7 

รวม 110 100.0 
เพศ   
หญิง 234 50.3 
ชาย 231 49.7 

รวม 465 100.0 
อายุของสมาชิกครัวเรือน   
ต่ํากวา 15 ป 65 14.0 
15-59 ป 238 51.2 
 60 ปขึ้นไป 161 34.8 

รวม 465 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไมเคยเรียน 4 0.9 
ต่ํากวาประถมศึกษา 34 7.3 
ประถมศึกษา 201 43.2 
มัธยมศึกษา 104 22.4 
ปวช 13 2.8 
ปวส/ปวท  อนุปริญญา 30 6.5 
ปริญญาตร ี 49 10.5 
ปริญญาโท/เอก 6 1.3 
อ่ืนๆ 21 4.5 
ไมระบุ 3 0.6 

รวม 465 100.0 
สถานภาพสมรส   
โสด 169 36.3 
หยา 17 3.7 
สมรส 218 46.9 
แยกกันอยู 16 3.4 
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ตารางที่ 5  ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน (ตอ) 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
มาย 45 9.7 

รวม 465 100.0 
อาชีพ ปจจุบัน   
รับจางท่ัวไป 80 17.2 
ลูกจางโรงงาน 36 7.7 
รับราชการ/ทํางานราชการ/ขาราชการบํานาญ 38 8.2 
เกษตรกร 75 16.1 
คาขาย 30 6.5 
วางงาน/ไมมีอาชพี 28 6.0 
ชรา/เกษียณอายุ 39 8.4 
ปวย/พิการ/ทุพลภาพ 3 0.6 
ดูแลครอบครัว/ทํางานบาน 13 2.8 
กําลังศึกษา 91 19.6 
อ่ืนๆ  ระบ ุ 24 5.2 
ไมระบุ 8 1.7 

รวม 465 100.0 
การถือครองที่อยูอาศัย   
กรรมสิทธิ์ของตนเอง-ไมมีการจํานอง 100 90.9 
กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน-เชาโดยชําระเปนคาเชา 1 0.9 
กรรมสิทธิ์ของครอบครัว-มีการจํานอง 3 2.8 
กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน-อยูโดยไมมีการจายชําระคาเชา 5 4.5 
กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน-ยังผอนชําระไมเสร็จ 1 0.9 
รวม 110 100.0 

 
ตารางที่ 6  รายรับ รายจาย หน้ีสินและเงินออม 
 
 

ขอมูลครัวเรือน จํานวน ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
รายได/เดือน 56 800.00 180,000.00 20,474.8 
รายจาย/เดือน 55 200.00 95,300.00 12,196.2 
หนี้สิน 115 4,000.00 3,000,000.00 261,304.3 
เงินออม 84 300.00 350,000.00 56,768.1 
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ตารางที่ 7  แหลงเงินกูของครัวเรือน 
 

แหลงเงินกู จํานวน รอยละ 
กองทุนหมูบาน 18 32.7 
เครดิตปุย 1 1.8 
โครงการมูลนิธิท่ีอยูอาศัยเพ่ือมนุษย 1 1.8 
นอกระบบ 2 3.6 
ธกส. 23 41.8 
ธนาคารพาณิชย 3 5.5 
บริษัท (ไฟแนนทรถยนต) 6 10.9 
สหกรณออมทรัพยครู 1 1.8 

รวม 55 100.0 

 
ตารางที่ 8  ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ 
 

ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ จํานวน รอยละ 
จํานวนสมาชิกครัวเรือน   
หญิง 93 57.8 
ชาย 68 42.2 

รวม 161 100.0 
ชวงอายุของผูใหขอมูล   
60-70 ป 102 63.35 
70-80 ป 53 32.92 
80 ปขึ้นไป 6 3.73 

รวม 161 100 
 

ตารางที่ 9  การดูแลผูสูงอายุ 
 

การดูแลผูสูงอายุ(N=161) จํานวน รอยละ 
ผูดูแลผูสูงอายุ    
ดูแลตนเอง                                 82 50.9 
ดูแลตนเองและสามี/ภรรยา                    56 34.8 
ลูกหลาน/คนในครอบครัว                      105 65.2 
ลูกจางท่ีจางมาดูแลโดยเฉพาะ              2 1.2 
ลูกจางท่ีทํางานบานและดูแลผูสูงอายุ       1 0.6 
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ตารางที่ 9 การดูแลผูสูงอายุ (ตอ) 
 

การดูแลผูสูงอายุ(N=161) จํานวน รอยละ 
ผูที่ผูสูงอายุตองดูแล   
สามี/ภรรยา                                53 32.9 
พอแม  ผูสูงอายุกวา                    9 5.6 
ลูกหลาน/คนในครอบครัว                      86 53.4 
แหลงเงินทีใ่ชในการดูแล   
ยังตองหาดวยตนเอง                        51 31.7 
เงินบํานาญ                                 7 4.3 
ลูกหลานท่ีไปทํางานตางถิ่นสงมาให                 93 57.8 
คนในครอบครัวท่ีอยูดวยกัน                66 41.0 
รายไดจากเบี้ยยังชีพ  113 70.2 
ภาระหนาที่ในครอบครัวที่ทําปจจุบัน   
คาขาย       15 9.3 
เลี้ยงสัตว                               12 7.5 
ทําไร/ทํานา                                46 28.6 
เลี้ยงหลาน                                34 21.1 
งานหัตถกรรม                               9 5.6 
ทําอาหาร                                 58 36.0 
ลางจาน                                   45 28.0 
กวาดถูบาน                                55 34.2 
หาอาหาร  (หาปลา เก็บผัก หาฟน)                                 12 7.5 
ทํากิจกรรมเพ่ือชุมชน                       8 5.0 
ภาระอ่ืนๆ                                 41 25.5 

 
ตารางที่ 10 สวัสดิการที่ไดรับ 
 

สวัสดิการ(N=161) จํานวน รอยละ 
สวัสดิการที่ไดรับจากรัฐ      
เงินบํานาญ                                 11 6.8 
เงินชดเชยชราภาพ                           1 0.6 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                     151 93.78 
บริการอ่ืนๆท่ีทดแทนตัวเงิน                 9 5.6 
ไมไดรับสวัสดิการ                        4 2.5 
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ตารางที่ 10 สวัสดิการที่ไดรับ (ตอ) 
 

สวัสดิการ(N=161) จํานวน รอยละ 
สวัสดิการที่ไดรับจากองคกรอื่น นอกจากรัฐ   
กองทุนฌาปนกิจ                             139 86.3 
กองทุนสัจจะกองบุญวันละ 1 บาท 31 19.3 
อ่ืนๆ (กองทุนผูสูงอายุ กลุมทอเสื่อ  ธกส.) 8 5.0 

 
ตารางที่ 11 โรคประจําตัว 
 

โรคประจําตัว จํานวน รอยละ 
โรคประจําตัวที่ตองรักษา   
ไมมี 59 36.6 
มี 102 63.4 

รวม 161 100.0 
โรคประจําตัว (ตอบไดมากกวา 1)   
ความดันโลหิต 54 37.2 
ปวดขอ/ขา/หลัง/เอว 12 8.3 
ไขมันในเลือดสูง 12 8.3 
เกา 9 6.2 
เบาหวาน 12 8.3 
ความจําเสื่อม 4 2.8 
หัวใจ 4 2.8 
กระเพาะอาหาร 3 2.1 
กระดูกพรุน 3 2.1 
ประสาท 2 1.4 
ภูมิแพ 2 1.4 
ไต 2 1.4 
หืดหอบ 2 1.4 
หูตึง 2 1.4 
ตาแฉะ 1 0.7 
ตอกระจก 1 0.7 
ตอหิน 1 0.7 
ปวดทอง 1 0.7 
ปอด 1 0.7 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

ตารางที่ 11 โรคประจําตัว (ตอ) 
โรคประจําตัว จํานวน รอยละ 

ปากเปอย 1 0.7 
พิษสุรา 1 0.7 
ระบบยอยอาหารผิดปกต ิ 1 0.7 
ลําไสตีบ 1 0.7 
ไสเลื่อน 1 0.7 
ตอมลูกหมากโต 1 0.7 
ปอด 1 0.7 
ทองอืด 1 0.7 
เสนเลือดในสมองตีบ 1 0.7 
เสนเลือดในหัวใจตีบ 1 0.7 
เครียด 1 0.7 
ถุงลมโปงพอง 1 0.7 
มือชา เทาชา 1 0.7 
ริดสีดวง 1 0.7 
ไขสันหลังตีบ 1 0.7 
ไทรอยด 1 0.7 
ไมเกรน 1 0.7 

รวม 145 100.0 
 

ตารางที่ 12 การดูแลสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพ จํานวน รอยละ 

ไปหาหมอประจํา 109 85.8 
ไปหาหมอไมสมํ่าเสมอ 8 6.3 
ซ้ือยาทานเอง 6 4.7 
ทานยาสมุนไพร 1 0.8 
อ่ืนๆ(ไมไดไปพบหมอ) 3 2.4 

รวม 127 100.0 
ในกรณีที่พบหมอและปฏิบัติตามหมอที่แนะนําเปนประจําที่....   
รพสต.สะอาด/นาศร-ีดงเค็ง 75 65.8 
รพ.อําเภอน้ําพอง 32 28.1 
รพ.เอกชนในจังหวัดขอนแกน 5 4.4 
คลินิกหมอในอําเภอน้ําพอง 2 1.8 

รวม 114 100.0 
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ตารางที่ 13 การออกกําลังกาย 
 

การออกกําลังกาย จํานวน รอยละ 
ไมออก 66 41.0 
ออกประจํา(เฉลี่ย 6 วัน/สัปดาห  และวันละ 35 นาที) 84 52.2 
ไมระบุ 11 6.8 

รวม 161 100.0 

ประเภทการออกกําลังกาย   
เปตอง 1 1.8 
กายบริหาร/แกวางแขน 14 25 
ปนจักรยาน 7 12.5 
ลําไมพอง/กระบอง 3 5.4 
เดิน 28 50.0 
ฮูลาฮุป 3 5.4 

รวม 56 100.0 
 

ตารางที่ 14 ดานภาวะเสี่ยงตอรางกาย 
 

ภาวะเสี่ยง จํานวน รอยละ ชาย หญิง 
การสบูบุหรี่     
ไมสูบ 131 81.4 44 87 
สูบ 19 11.8 19 0 
ไมระบุ 11 6.8 5 6 
รวม 161 100.0 68 93 
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล     
ไมด่ืม 130 80.7 46 84 
ดื่ม 20 12.4 17 3 
ไมระบุ 11 6.8 5 6 

รวม 161 100.0 68 93 
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ตารางที่ 15 ปริมาณการสูบบุหรี่ และด่ืมแอลกอฮอล 
 

ขอมูลครัวเรือน จํานวน ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
การสูบบุหรี่ ( มวน/ วัน) 17 2 15 8 
เหลาแดง  (แกว/วัน) 1 3 3 3 
เหลาขาว (แกว/วัน) 10 1 4 2 
เบียร (แกว/วัน) 5 1 3 2 
ไวน  (แกว/วัน) - - - - 
ยาดอง(แกว/วัน) 1 1 1 1 
อ่ืนๆ   (แกว/วัน) - - - - 
 

ตารางที่ 16 สภาพแวดลอมและที่พักอาศัย 
 

สภาพแวดลอมที่พักอาศัย 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อากาศถายเทสะดวก 23 14.3 127 78.9 11 6.8 
อากาศถายเทไมสะดวก 134 83.2 16 9.9 11 6.8 
ท่ีพักอยูชั้นบนตองขึ้นบันได 121 75.2 29 18.0 11 6.8 
หองนอนพักรวมกันหลายคน 142 88.2 8 5.0 11 6.8 
หองน้ําไกลหองนอน 105 65.2 45 28.0 11 6.8 
หองสวมไมมีราวจับ 68 42.2 82 50.9 11 6.8 
หองสมนั่งยอง 54 33.5 96 59.6 11 6.8 
อ่ืนๆ  (มีกรงสุนัขในบาน สวมแบบ
ชักโครก) 

143 88.8 7 4.3 11 6.8 

พอใจกับท่ีพักอาศัย 12 7.5 129 80.1 20 12.4 

 
ตารางที่ 17 การรวมกิจกรรมกับครอบครัว 
 

กิจกรรมที่รวมกับครอบครัว 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รับประทานอาหารรวมกัน 26 16.1 124 77.0 11 6.8 
ดูทีวี 49 30.4 101 62.7 11 6.8 
ทําเกษตรรวมกัน 114 70.8 36 22.4 11 6.8 
ทําอาหาร 120 74.5 30 18.6 11 6.8 
ชวยกันคาขาย 144 89.4 6 3.7 11 6.8 
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ตารางที่ 17 การรวมกิจกรรมกับครอบครัว (ตอ) 
 

กิจกรรมที่รวมกับครอบครัว 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทํางานหัตกรรมรวมกัน 148 91.9 2 1.2 11 6.8 
ไปวัด 121 75.2 29 18.0 11 6.8 
เลนดนตรี 141 87.6 9 5.6 11 6.8 
ไปเท่ียวกัน 128 79.5 22 13.7 11 6.8 
อ่ืนๆ  (พูดคุย ไปงานศพ ) 141 87.6 9 5.6 11 6.8 

 
ตารางที่ 18 ความทุกขใจ 
 

ปญหา 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สุขภาพรางกาย 98 60.9 52 32.3 11 6.8 
รายได 129 80.1 21 13.0 11 6.8 
ขัดแยง/ทะเลาะกับครอบครัว 146 90.7 4 2.5 11 6.8 
เหงา 135 83.9 15 9.3 11 6.8 
กังวลเรื่องลูกหลาน 111 68.9 39 24.2 11 6.8 
ไมมีปญหาอะไร 89 55.3 61 37.9 11 6.8 

 
ตารางที่ 19 การไดรับคําปรึกษา 
 

ผูที่ใหคําปรึกษา จํานวน รอยละ 
ไมปรึกษาใคร 57 35.4 
ลูกหลาน 49 30.4 
ญาติพ่ีนอง 15 9.3 
เพ่ือนบาน 14 8.7 
อ่ืนๆ(สามี/ภรรยา  แพทย) 11 6.8 
ไมระบุ 15 9.3 

รวม 161 100.0 
วิธีที่ชวยบรรเทาทุกข   

วิธีการ จํานวน รอยละ 
ไปวัด/สวดมนต 48 29.81 
ดูหนังทีวีฟงเพลง 24 14.9 
ทองเท่ียว 4 2.5 
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ตารางที่ 19 การไดรับคําปรึกษา (ตอ) 
 

ผูที่ใหคําปรึกษา จํานวน รอยละ 
ปลีกตัวอยูคนเดียว 8 5.0 
คุยกับลูก ญาติพ่ีนอง   30 18.63 
ทํางานบาน  ทําสวน  25 15.52 
เลนการพนัน   ด่ืมเหลา 4 2.48 
ไมระบุ 18 11.2 

รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 20 ความมั่นคงของการดํารงชีพ ตามลําดับความสําคัญ 3 อันดับ 
 

ประเด็น 
สําคัญอันดับหนึ่ง สําคัญอันดับสอง สําคัญอันดับสาม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รายได 30 20.4 22 16.9 22 19.0 
การไดอยูกับครอบครัว/
ลูกหลาน 

70 47.6 33 25.4 22 19.0 

บานท่ีอยูอาศัย 17 11.6 37 28.5 41 35.3 
การไดรับความนับถือจาก
คนในครอบครัว 

2 1.4 23 17.7 18 15.5 

ธรรมะ 20 13.6 14 10.8 13 11.2 
อ่ืนๆ 8 5.4 1 0.8 - - 

รวม 147 100.0 130 100.0 116 100.0 

 
ตารางที่ 21 ความรูสึกในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมาใชเกณฑการวัดโรคซึมเศราของสาธารณสุข 
 

ความรูสึก จํานวน รอยละ 
รูสึก หดหู เศรา ทอแท หรือสิ้นหวัง   
ไมเคยรูสึก 96 59.6 
รูสึกมาตลอด 3 1.9 
รูสึกเปนบางครั้ง 49 30.4 
ไมระบุ 13 8.1 

รวม 161 100.0 
เบื่อ  ทําอะไรไมเพลิดเพลิน   
ไมเคยรูสึก 108 67.1 
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ตารางที่ 21 ความรูสึกในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมาใชเกณฑการวัดโรคซึมเศราของสาธารณสุข (ตอ) 
 

ความรูสึก จํานวน รอยละ 
รูสึกมาตลอด 3 1.9 
รูสึกเปนบางครั้ง 38 23.6 
ไมระบุ 12 7.5 

รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 22 การเขารวมกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ 
 

การเขารวมกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ จํานวน รอยละ 
รูจักกลุม/กิจกรรมที่เก่ียวกับผูสูงอายุ   
ไมเคย 9 5.6 
เคย 139 86.3 
ไมระบุ 13 8.1 
รวม 161 100.0 
เคยรวมกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ   
ไมเคย 22 13.7 
เคย 128 79.5 
ไมระบุ 11 6.8 
รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 23 กิจกรรมกลุมผูสงูอายุ 
 

กิจกรรมที่เคยเขารวม 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กิจกรรมที่เคยเขารวม       
ออกกําลังกาย 78 48.4 58 36.0 25 15.5 
ตรวจสุขภาพ 50 31.1 86 53.4 25 15.5 
ทอผา/หัตถกรรม/กิจกรรมอาชีพ 128 79.5 8 5.0 25 15.5 
รบัเครื่องอุปโภค/บริโภค 112 69.6 24 14.9 25 15.5 
รวมประชุม 43 26.7 93 57.8 25 15.5 
ฟอนรํา/รองเพลง 91 56.5 45 28.0 25 15.5 
กิจกรรมทางศาสนา (ทําบุญ สวด
มนต ถือศีล ฯลฯ) 

75 46.6 61 37.9 25 15.5 

อ่ืนๆ  112 69.6 24 14.9 25 15.5 
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ตารางที่ 23 กิจกรรมกลุมผูสงูอายุ (ตอ) 
 

กิจกรรมที่เคยเขารวม 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กิจกรรมที่อยากใหจัดให       
อออกกําลังกาย 111 68.9 39 24.2 11 6.8 
ตรวจสุขภาพ 80 49.7 70 43.5 11 6.8 
ทอผาหัตถกรรม 141 87.6 9 5.6 11 6.8 
รับเครื่องอุปโภคบริโภค 104 64.6 46 28.6 11 6.8 
รวมประชุม 141 87.6 9 5.6 11 6.8 
ฟอนรํา 119 73.9 31 19.3 11 6.8 
กิจกรรมทางศาสนา 124 77.0 26 16.1 11 6.8 
ปรับปรุงท่ีอยูใหเหมาะสม 145 90.1 5 3.1 11 6.8 
ตองการทําอาชีพเสริม 139 86.3 11 6.8 11 6.8 
นันทนาการใหกับสูงอายุ 120 74.5 30 18.6 11 6.8 
อ่ืนๆ 129 80.1 21 13.0 11 6.8 
ไมมีเลย 129 80.1 21 13.0 11 6.8 

 
ตารางที่ 24 บทบาทของผูสูงอายุในชุมชน 
 

บทบาทของผูสูงอายุ 
ไมใช ใช ไมระบุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปราชญ 136 84.5 14 8.7 11 6.8 
ผูนําออกกําลังกาย 146 90.7 4 2.5 11 6.8 
ครูพิเศษในโรงเรียน 149 92.5 1 0.6 11 6.8 

ผูนํากิจกรรมทางศาสนา 138 85.7 12 7.5 11 6.8 
เปนท่ีปรึกษาชุมชน 137 85.1 13 8.1 11 6.8 
ผูระงับความขัดแยง 147 91.3 3 1.9 11 6.8 
อ่ืนๆ(กรรมการวัด 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการเฝาระวังยาเสพ
ติด  อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน) 

73 45.3 55 34.2 11 6.8 

ไมมีบทบาทอะไรเลย 73 45.3 77 47.8 11 6.8 
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ตารางที่ 25 การอบรมหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุจากหนวยงานตางๆ 
 

เรื่องที่เคยไดรับการอบรม 
เคย ไมเคย ระดับการนําไปใชหลังการอบรม กรณีไมไดใชเลย 

ระบุเหตุผล   ใชมาก ใชบาง ไมไดใชเลย 
1. การรับประทานอาหารท่ีถูกตอง 64.3 

(92) 
31.7 
(51) 

27.5 
(25) 

67.0 
(61) 

5.5 
(5) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 
- อุปกรณไมพรอม 

2. การออกกําลังกาย 56.5 
(91) 

33.5 
(54) 

37.1  
(33) 

58.4 
(52) 

4.5 
(4) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

3. การดูแลตนเองเม่ือเขาสูวัย
สูงอายุ 

52.2(84 36.0 
(58) 

26.5 
(22) 

69.9 
(58) 

3.6 
(3) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

4. การตรวจสุขภาพเบื้องตนดวย
ตนเอง 

46.6 
(75) 

41.6 
(67) 

24.0 
(18) 

72.0 
(54) 

4.0 
(3) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 
- มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน
ตรวจใหอยูแลว 

5. การอบรมดูแลผูสูงอายุ 48.4 
(78) 

40.4 
(65) 

19.5 
(15) 

72.7 
(56) 

7.8 
(6) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 
- ไมมีความรูเรื่องนี ้

6. การฝกอาชีพผูสูงอายุ 33.5 
(53) 

54.7 
(88) 

21.3 
(13) 

65.6 
(40) 

13.1 
(8) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

7. การจัดการบานเรือนท่ีเหมาะ
สําหรับผูสูงอายุ 

37.3 
(60) 

50.3 
(81) 

23.0 
(14) 

67.2 
(41) 

9.8 
(6) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 
- ไมมีความพรอม 

8. การทําของใชในครัวเรือน เชน 
แชมพู น้ํายาลางจาน 

19.3 
(31) 

68.3 
(110) 

5.4 
(2) 

54.1 
(20) 

40.5 
(15) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

9. การแปรรูปอาหาร 23.6 
(38) 

64.0 
(103) 

9.5 
(4) 

73.8 
(31) 

16.7 
(7) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

10. การปลูกพืชผักสวนครัว 36.0 
(58) 

52.2 
(84) 

26.8 
(15) 

60.7 
(34) 

12.5 
(7) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

11. การเลี้ยงสัตวสําหรับเปน
อาหาร 

28.6 
(46) 

59.0 
(95) 

23.5 
(12) 

49.0 
(25) 

27.5 
(14) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 
- ไมมีพ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 25 การอบรมหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุจากหนวยงานตางๆ (ตอ)  
 

เรื่องที่เคยไดรับการอบรม 
เคย ไมเคย ระดับการนําไปใชหลังการอบรม กรณีไมไดใชเลย 

ระบุเหตุผล   ใชมาก ใชบาง ไมไดใชเลย 

12 การประหยัดพลังงาน 24.8 
(40) 

61.5 
(99) 

17.9 
(7) 

76.9 
(30) 

5.1 
(2) 

- รางกายไมแข็งแรง 
- ไมมีเวลา 

13. อ่ืนๆ (การประชุมการจัด
กิจกรรมผูสูงอายุ  การรวมแสดง
ลิเกกับอบต) 

1.2 
(2) 

98.8 
(159) 

50.0 
(1) 

- 50.0 
(1) 

- รางกายไมแข็งแรง 

 
ตารางที่ 26 ความสุขทางกาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ความสุข จํานวน รอยละ 
สุขภาพดี/แข็งแรงตามวัย 29 18.0 
ใหความสําคัญกับสุขภาพ/โภชนาการด ี 42 26.0 
นอนหลับ/มีเวลาพักผอนและออกกําลังกาย/ไมทํางานหนัก 25 15.6 
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/สิ่งแวดลอมท่ีดี/ท่ีอยู
อาศัยท่ีม่ันคง/ไดรับความสะดวกสบายตางๆ  อยางเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง/มีสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน 

31 19.3 

มีฐานะม่ันคง/มีรายไดเพียงพอกับการใชจายท่ีจําเปนตอการดํารง
ชีพ 

20 12.4 

การไดรับการดูแลเอาใจใสเกี่ยวกับสุขภาพ 8 5 
อ่ืนๆ(การไดดูแลบุตรหลาน  การไมเปนหนี้) 6 3.7 

รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 27 ความสุขทางใจ 
 

ความสุข จํานวน รอยละ 
การมีจิตใจท่ีเปนสุข  ผอนคลาย ไมเครียด 38 23.7 
มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสมาธิ 21 13.0 
การไดรับการยอมรับจากครอบครัวและผูอ่ืน/ความภาคภูมิใจตอสําเร็จใน
หนาท่ีการงาน และมีความสําเร็จในสังคม/ไมเปนภาระของครอบครัว/
ความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอครอบครัวและสังคม 

47 29.2 

การไดรับความรัก /ความอบอุน จากคนในครอบครัว /ไมทอดท้ิง 31 19.2 
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ตารางที่ 27 ความสุขทางใจ (ตอ) 
 

ความสุข จํานวน รอยละ 
มีการรับรูของการมีชีวิตท่ีมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตท่ียืนยาว
ตอไป 

18 11.1 

มีความคาดหวังตอชีวิตในอนาคต/มีเปาหมายในชีวิตรวมกัน 2 1.3 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 4 2.5 

รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 28 ความสุขทางสังคม 
 

ความสุข จํานวน รอยละ 
มีคนมาปรึกษาพ่ึงพิงเม่ือเดือดรอน/มีเพ่ือนฝูงไปมาหาสูกัน 91 56.5 
เปนท่ียอมรับนับถือของสังคม 16 10.0 
มีความรูสึกเปนเจาของชุมชน 12 7.5 
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 30 18.6 
การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวในการทํางานเพ่ือสังคม 8 4.9 
อ่ืน ๆ(พ่ึงพาอาศัยกัน) 4 2.5 

รวม 161 100.0 

 
ตารางที่ 29 ความสุขทางปญญา 

ความสุข จํานวน รอยละ 
มีโอกาสเขาถึงการเรียนรู/มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 49 30.4 
มีแรงจูงใจในการเรียนรู/มีวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม 18 11.2 
ไดมีโอกาสถายทอดความรูภูมิปญญา/ความสามารถใหผูอ่ืน 32 20.0 
การมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารและทักษะตางๆ  49 30.4 
อ่ืนๆ(การศึกษาหาความรูดวยตนเอง) 13 8.0 

รวม 161 100.0 
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ประวัติผูวิจัย 
  
ช่ือ-สกุล นางสาวจรัญญา วงษพรหม 
ที่อยู 144/1 หมู 20 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
  
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2518 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกัลยาณวัตร จงัหวัดขอนแกน 
พ.ศ.2520 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ.2524 ปริญญาบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)  วิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2536 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการพัฒนาชนบท (MRDM) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ.2553-ปจจุบัน ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
  
ประวัติการทํางาน  
พ.ศ.2528-2531 หัวหนางานการเงิน องคการบริหารวิเทศกิจแหงประเทศแคนาดา(CIDA) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2531-2535 นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2536-2540 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2540-2545 นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2545-ปจจุบัน นักวิจัยชํานาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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