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The purposes of thesis research were to 1) study the current situation of an empowerment of 
the elderly to develop the community 2) study the knowledge and experience of the elderly and an 
empowerment model for the elderly to develop the community 3) develop and empowerment model for 
the elderly to develop the community and 4) evaluate and develop an empowerment model for the 
elderly to develop the community. Research methodologies used in this study were research 
development with participatory action research and multi-site case studies. Data collection was 
quantitative and qualitative Research. 

The findings of the revealed that 1) the current situation of the association for the elderly 
was in accord with the quantitative data. The needs of the association were the ways of acquiring 
knowledge to strengthen its primary empowerment for the elderly and the ways of knowledge 
management which was the most difficult step and the most important need. The actual condition of 
acquiring knowledge of the association was high level but the condition of knowledge management is 
expected to be a high level. The factors supporting the success of an empowerment for the elderly 
consisted of the individual capabilities, empowerment for health, learning opportunity, management, 
knowledge and experience, working ideal resource (other equipment) and integration. 2) The value of 
the association was divided into 2 main parts, individual development and community development. The 
ways to develop the association were strengthening and developing related parts of the association 
which are the government sector, private sector, and other related persons. 3) The framework of the 
development of an empowerment model for the elderly consisted of the principle, objectives, elements 
of and empowerment for the elderly, and other related elements. The PHOMKIRI Model consisted of 8 
Elements of and empowerment for the elderly which are (1) individual capabilities (2) empowerment for 
health (3) learning opportunity (4) management (5) Knowledge and experience (6) working ideal (7) 
resource (other equipment) (8) integration 4) The evaluation and development of and empowerment 
model for the elderly was assessed and accredited by experts to evaluation the appropriateness, 
operational feasibility and utilization. The result of the step was at the highest level. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากการสาํรวจของสหประชาชาติดา้นประชากรทาํให้ทราบว่า โลกของเรากาํลงัเขา้สู่
ศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) ขนาดและสัดส่วนของ
ประชากรในวยัผูสู้งอายทุัว่โลกกาํลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการท่ีโลกจะเขา้สู่สภาวะประชากร
สูงวยั (Population aging) และในประเทศกาํลงัพฒันาอตัราความเร็วของการเขา้สู่ภาวการณ์เป็น
ประชากรสูงวยัจะเร็วกว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการลดลงอยา่งรวดเร็วของภาวะเจริญ
พนัธ์ุ (วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) การเพ่ิมจาํนวนอยา่งรวดเร็วของ
ประชากรสูงอายเุป็นปัญหาสาํคญัท่ีสังคมโลกกาํลงัเผชิญอยูใ่นช่วงศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นผลมาจาก
การลดลงของอตัราการเกิดร่วมกบัการมีอายยุืนยาวข้ึน ทาํใหห้ลายประเทศมีการเพิ่มของสัดส่วน
ประชากรสูงอายมุากข้ึน จากรายงานองคก์ารอนามยัโลกในปี 2545 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึน
ไปทัว่โลก มีจาํนวน 600 ลา้นคน ในประเทศกาํลงัพฒันามีจาํนวน 400 ลา้นคน ส่วนประเทศท่ี
พฒันาแลว้มีจาํนวน 200 ลา้นคน และคาดวา่ในปี พ.ศ. 2568 จะมีผูสู้งอายทุัว่โลกจาํนวน 1,200 ลา้น
คน ในประเทศกาํลงัพฒันามีจาํนวน 800 ลา้นคน และประเทศท่ีพฒันาแลว้มีจาํนวน 400 ลา้นคน 
(สํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุ, 2545) ในศตวรรษท่ี 21 น้ี ประชากรโลกได้ก้าวเขา้สู่
วิกฤตการณ์ผูสู้งอาย ุซ่ึงมีอาย ุ 60 ปีข้ึนไป จากสถิติแนวโนม้ประชากรโลก มีผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองและคาดว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะมีมากกว่า 9 พนัลา้นคน และในจาํนวนน้ี
ประมาณ 2 พนัลา้นคน เป็นผูสู้งอายซ่ึุงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ทาํใหก้ารดูแลผูสู้งอายกุลายเป็น
ภาระหนกัมากข้ึนแก่ครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ  

ปัจจุบนัผูสู้งอายใุนประเทศแถบเอเชีย และละตินอเมริกา ยงัอาศยัอยูก่บัลูกหลาน คิด
เป็น ร้อยละ 75 ในขณะท่ีประเทศในยโุรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ผูสู้งอายมุากกว่าร้อยละ 
70 ตอ้งดาํเนินชีวิตตามลาํพงั และมีแนวโนม้จะตอ้งอยูต่ามลาํพงัตนเองมากข้ึน ประเด็นการพึ่งพา
ตนเองของผูสู้งอายุน้ี องค์การสหประชาชาติได้มีนโยบายให้ผูสู้งอายุพึ่ งพาตนเอง จากการ
ประชุมสมัมนาเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุในปี ค.ศ. 1991 และกาํหนดเป็นนโยบายต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั (2547) 
มีหลกัปฏิบติั 18 ขอ้ จดักลุ่มได ้5 ดาน ไดแ้ก่ 1) การพึ่งพาตนเอง (Independence) 2) การมีส่วนร่วม
ในสังคม (Participation) 3) การบริการสังคม (Care) 4) ความพึงพอใจในชีวิต (Self fulfillment) 
และ 5) เกียรติยศและการยอมรับในสงัคม (Dignity) 
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ดงันั้น การวางแผนเพื่อรองรับให้ผูสู้งอายมีุความพร้อมอยูล่าํพงัตนเอง จึงเป็นเร่ืองท่ี
จาํเป็น อยา่งไรก็ตาม หากระบบสวสัดิการจากภาครัฐ องคก์รต่างๆ ในเร่ืองของส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และการบริการในประเทศยงัไม่เหมาะสม ผูสู้งอายนุอกจากจะอยูต่ามลาํพงัไดย้ากแลว้ ยงั
จะมีความเป็นอยูย่ากลาํบากข้ึน เพราะจาํนวนสัดส่วนผูสู้งอายท่ีุทุกขย์ากปัจจุบนัมีเพ่ิมมากข้ึน อนั
เป็นผลของการขยายตวัของภาวะความเจบ็ป่วย และภาวะทุพพลภาพ จากความสาํคญัและประเด็น
ปัญหาท่ีพบในผูสู้งอายทุั้งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะความจาํเป็นท่ี
ตอ้งใชชี้วิตอยู่ตามลาํพงัมีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการให้ความรู้ และกาํลงัใจแก่ผูสู้งอายท่ีุอยู่ตามลาํพงั จึง
สนับสนุนและส่งเสริมการอยู่ตามลาํพงัของผูสู้งอายุให้ดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข มีคุณค่า มี
ศกัด์ิศรี และมีหลกัประกนั 

สังคมวฒันธรรมไทยในสมยัโบราณ ผูสู้งอายเุปรียบดัง่ร่มโพธ์ิร่มไทร เป็นท่ีพึ่งพิงทาง
ใจและเป็นท่ีเคารพนบัถือของบุตรหลาน ณ ปัจจุบนั สังคมไทยไดรั้บการยอมรับความสามารถของ 
ผู ้สูงอายุมากข้ึน ผู ้สูงอายุ คือ ขุมทรัพย์ของสังคม เพราะผู ้สูงอายุเป็นผู ้ท่ี เต็มเป่ียมไปด้วย
ประสบการณ์ สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเขา้กบัวยัอ่ืนๆ ได ้มิใช่เป็นคนแก่ท่ีไร้ค่าของ
สังคม (ประเวศ วะสี, 2549) เปรียบไดว้่า ผูสู้งอายุเป็นเสาหลกัของครอบครัว และเป็นคลงัทาง
ปัญญาท่ีมีพลงัในการถ่ายทอดมรดกทางสงัคม (Socialization) ใหค้งอยูช่ัว่ลูกหลาน  

สําหรับสถานการณ์ผูสู้งอายุในประเทศไทย จาํนวนประชากรผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณ 2.5 ลา้นคนในปี พ.ศ.2523 เป็น 3.7 ลา้นคน ในปี 2533 และในปี พ.ศ. 2543 มีประมาณ 
5 .3  ล้านคน  นอกจากน้ี  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะกา้วสู่
ภาวะประชากรผูสู้งอายุ เพราะสัดส่วนมีผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.4 
ของจาํนวนประชากรประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การเขา้สู่ภาวะผูสู้งอายุของประชากรไทย มี
อตัราเร็วสูงมากท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง โดยใชเ้วลานอ้ยกว่า 30 ปี การเพิ่มสัดส่วนประชากรผูสู้ง
วยัเป็นหน่ึงเท่าตวั จากร้อยละ 6.7 เม่ือปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 15.2 ในปี พ.ศ. 2663 ในกลุ่ม
ผูสู้งอายมุากจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยมีผูสู้งอาย ุ80 ปีข้ึนไป จากเดิม เคยเป็นร้อยละ 7-
10 ของประชากรผูสู้งอายุ จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13 ของประชากรผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2563 และ
ขอ้มูลประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุทั้งหมด 6,824,000 
คน  มี ร้อยละ  10.8 ของจํานวนประชากรทั้ งประเทศ  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550) ในส่วนของการรายงานการสาํรวจการเปล่ียนแปลงของประชากรจาก
สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547 พบว่า ประชากรไทยมีแนวโนม้อายุยืนเพิ่มมากข้ึน อายท่ีุบ่ง
บอกถึงความยนืยาวของผูช้ายเพิ่มสูงข้ึนจาก 58 ปี ในปี พ.ศ. 2519 เป็น 68 ปี ในปีพ.ศ. 2539 
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สําหรับผูห้ญิงเพิ่มข้ึนจาก 64 ปี ในปี พ.ศ.2519 เป็น 75 ปี ในปี พ.ศ. 2539 และในปี 
พ.ศ. 2549 ขอ้มูลท่ีปรากฏจากการสํารวจสุขภาพของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
เพียงร้อยละ 35 ท่ีเหลือไม่สามารถปฏิบติัภารกิจไดเ้องทั้งหมด และตอ้งอยู่ในสภาพทรุดโทรม 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้มีถึงร้อยละ 20 (กิตติ ตระกลูรัตนาวงศ,์ 2550) จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการ
จดัการดูแล ผูสู้งอายทุั้งดา้นร่างกาย จิตใจ เพ่ือให้ ผูสู้งอายุมีความอบอุ่น มัน่คงทางจิตใจ และรู้สึก
ปลอดภยัในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เพราะผูสู้งอายุมีบทบาทสําคญัในการสร้างสรรค์มรดกทาง
สังคมแก่ชุมชน และประเทศชาติ รัฐบาลเองก็มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกเขา้มา
ร่วมกนัทาํงานในการดูแลผูสู้งอายหุลากหลายรูปแบบ ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นให้ผูสู้งอายุดาํเนินชีวิต
ท่ามกลางความผาสุกของครอบครัว ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นว่า ความอบอุ่นและความเป็นปึกแผ่นใน
ครอบครัวช่วยสร้างความมัน่คง และปลอดภยัให้แก่ผูสู้งอายุ ส่งผลต่อความมัน่คงของสังคมไทย 
เพราะเม่ือผูสู้งอายสุามารถดูแลตนเองได ้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทาํใหส้มาชิกในครอบครัวไม่เป็นภาระ
ในการเล้ียงดูผูสู้งอาย ุมีเวลาในการประกอบอาชีพ และผูสู้งอายกุ็สามารถช่วยเหลือไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีความมัน่คงย ัง่ยนืตามมา 

แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ปัจจุบนัมี 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ.2525-2544) และ แผนผูสู้งอายแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยมีสาระสาํคญัของแต่
ละแผน ดงัน้ี 

แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2525-2544) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูสู้งอาย ุ ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีทาํประโยชน์ต่อสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงตอ้งส่งเสริมและคงคุณค่าในสังคม
สืบไป และหากในกรณีท่ีผูสู้งอายตุอ้งอยูใ่นระยะท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ครอบครัว สงัคม และชุมชน โดย
ภาครัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือ ประกอบกบัปฏิญญาผูสู้งอายไุทย พ.ศ.2542 ซ่ึงกาํหนด
ปฏิญญาไว ้9 ขอ้ เพื่อคุม้ครองและดูแลผูสู้งอาย ุโดยใหรั้ฐและเอกชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในขอ้ท่ี 
1 ท่ีใหผู้สู้งอายตุอ้งไดรั้บปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่า และศกัด์ิศรี ไดรั้บการพิทกัษ์
และคุม้ครองให้พน้จากการถูกทอดท้ิงและละเมิดสิทธิ จากแผนผูสู้งอายุฉบบัท่ี 1 และปฏิญญา
ผูสู้งอายไุทย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดน้าํมาใชเ้ป็นขอ้มูล
พื้นฐานสาํคญัในการจดัทาํแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) 

แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ไดใ้หค้วามสาํคญัและมีวิสัยทศัน์ว่า
ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไวใ้ห้นานท่ีสุด โดย
ครอบครัวและชุมชนเก้ือกลูใหผู้สู้งอายสุามารถดาํรงอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพท่ีสมเหตุผล  
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ส่วนสวสัดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อให้เกิดหลกัประกนัในวยัสูงอายุ และความ
มัน่คงของสังคมโดยมีมาตรการในการติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ประชากร
ทุกคนเตรียมการเขา้สู่การเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี พ่ึงตนเองได ้มีคุณภาพ
ชีวิต และมีหลกัประกนั โดยกาํหนดยุทธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวยั
ผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ ปลูกจิตสาํนึกใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ

ปัจจุบนัสาํนกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายไุดน้าํหลกัการในแผนผูสู้งอายแุห่งชาติมา
จดัทาํแผนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสาํนกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ ประจาํปี
งบประมาณ 2551 โดยมีกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การส่งเสริมการคุม้ครองและการใชศ้กัยภาพผูสู้งอายุ
และการดูแลผูสู้งอายท่ีุขาดท่ีพึ่ง การส่งเสริมการคุม้ครองและการใชศ้กัยภาพของผูสู้งอาย ุ ไดใ้ห้มี
การจดังานผูสู้งอายขุยายโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น โครงการผลกัดนัการจดัตั้งศูนย์
อเนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอายใุนชุมชน จดัทาํโครงการคลงัปัญญาผูสู้งอายสุาํหรับการดูแลผูสู้งอายุ
ท่ีขาดท่ีพึ่ง รวมทั้งสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2545-2564) จากแผนผูสู้งอายทุั้งสองฉบบั แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอยู่
ของผูสู้งอาย ุทั้งท่ีเป็นผูอ้ยูก่บัครอบครัว อยูต่ามลาํพงั มีท่ีพึ่งพา และไม่มีท่ีพึ่งพา ต่างพึ่งไดรั้บสิทธิ 
สวสัดิการ และการหารู้ความช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงจากภาครัฐ องคก์ร และชุมชน เพ่ือใหผู้สู้งอายุ
ดาํรงชีวิตอยู่อยา่งมีความสุข มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี และมีหลกัประกนั ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน
กิจกรรมสร้างเสริมพลงัอาํนาจ และพฒันาแผนการดาํเนินงานของผูสู้งอายุ อาจกล่าวไดว้่า โลก
กาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ แต่มิได้หมายความว่าผูสู้งอายุจะมีสุขภาพดีข้ึนตามไปดว้ย อาจมี
ปัญหาและผลกระทบต่อสงัคมตามมา หากมิไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ 

ความมุ่งมัน่ของรัฐในการดูแลผูสู้งอายมีุแนวโนม้ว่าขยายองคก์รการทาํงานในดา้นของ
ปริมาณและคุณภาพ แต่ระบบการดูแลรองรับและเติบโตตามไม่ทนั เน่ืองจากมีการจาํกดัต่างๆ ทั้ง
ในด้านบุคลากร และงบประมาณดําเนินการ ทาํให้ต้องค้นหาวิธีการจัดการใหม่ให้ผูสู้งอายุ
พึ่งตนเองให้ได ้และรัฐบาลเป็นเพียงผูติ้ดตาม และคอยเสริมในส่วนท่ีผูสู้งอายุไม่สามารถจดัการ
ดว้ยตนเองได ้ปัญหาสําคญัของผูสู้งอายุ คือ เร่ืองสุขภาพท่ีเกิดจากการการเปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ซ่ึงแต่ละคนจะมีการเปล่ียนแปลงมากน้อยไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบั
สุขภาพและการใชชี้วิตในวยัท่ีผา่นมา ร่วมกบัผูสู้งอายบุางคนมีโรคประจาํตวั ซ่ึงทาํใหส้มรรถภาพ
ของร่างกายเส่ือมถอยลงไป 

ผูสู้งอายุมีการเปล่ียนแปลงทั้ งร่างกายและจิตใจในช่วงระยะอายุ 60-70 ปี แต่การ
เปล่ียนแปลงอาจเห็นไม่ชดัเจนนัก และจะเห็นไดช้ดัเจนเม่ืออายุได ้80 ปีข้ึนไป ท่ีจะมีความเส่ือม
ของร่างกายไดม้ากข้ึน โดยทัว่ไปปัญหาของผูสู้งอายุจะมีอยู่ 3 ประการหลกั คือ ปัญหาสุขภาพ 



5 

 

ปัญหาการเงิน และปัญหาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาทางสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวั
และอาการเจบ็ป่วยต่างๆ หูตึง ผมหงอก ผวิหนงัเห่ียวยน่ ฟันหกัและหลุด ตาฟ้าฟาง สายตายาว หูอ้ือ
ไม่ค่อยไดย้นิ และข้ีหลงข้ีลืม และมกัส่งผลกระทบทาํใหผู้สู้งอายปุระสบปัญหาดา้นอ่ืนๆ ตามมา ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาดา้นจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว คือ สภาพจิตใจห่อเห่ียว อารมณ์ไม่คงท่ี 
เศร้าซึม วา้เหว่ เน่ืองจากไม่มีการปฏิสัมพนัธ์พบประสังสรรคก์บัเพื่อนฝูงหรือญาติมิตร ขาดการ
ยอมรับการให้คุณค่าและศกัด์ิศรีจากสังคม หลงัจากท่ีตอ้งออกจากงาน ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ไม่มี
รายได ้จาํเป็นตอ้งเฝ้าบา้น และเล้ียงหลาน จนในท่ีสุดตอ้งกลายเป็นภาระของสมาชิกในครอบครัวท่ี
ตอ้งเล้ียงดู จากปัญหาต่างๆ ในผูสู้งอายุ ถือเป็นปัญหาท่ีแกไ้ม่ตก คือ นโยบายของรัฐบาลในการ
ดูแลผูสู้งอายท่ีุผา่นมานั้น ไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ระพีพรรณ คาํหอม และคณะ (2554) นุชนาฏ ยฮูนัเงาะ และโสภา อ่อนโอภาส 
(2554) พบว่า รูปแบบการดูแลผูสู้งอายท่ีุรัฐจดัให้แก่ผูสู้งอายนุั้น ยงัเป็นรูปแบบการตั้งรับมากกว่า
เชิงรุก ไม่สอดคลอ้งกับวิถีการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุ การดูแลยงัไม่ครอบคลุม ไม่เป็นธรรม 
โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ียากจน ไร้ญาติ ไม่มีคนดูแลนั้น ไม่สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐ และนับวนั
ผูสู้งอายยุิง่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหรั้ฐบาลตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมากมาใชใ้นการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุและเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัแกปั้ญหาดงักล่าว 
และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
สุขภาพในผูสู้งอาย ุ

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง ในการพฒันา
รากฐานทางสุขภาพให้เกิดความแข็งแกร่งเป็นการให้อาํนาจแก่ประชาชนในการตดัสินใจ และ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจดัระบบเพื่อนาํแหล่งประโยชน์ทั้งดา้น
การศึกษา สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มาใชใ้นการเก้ือกลูใหบุ้คคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ลดปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกิดโรค ก่อใหเ้กิดการมีสุขภาพท่ีดี การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการเพ่ิมศกัยภาพของ
คนในการควบคุมดู และพฒันาสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน ในการท่ีจะบรรลุถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ 

การพฒันาสุขภาพท่ีเน้นการพฒันาแบบองค์รวม โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาในรูปของกลุ่มเครือข่ายหรือองคก์รชุมชน โดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐาน ใชกิ้จกรรมของชุมชนเป็น
เคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ การจดัการสร้างเสริมสุขภาพถือเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการพฒันาชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ เม่ือกลุ่ม หรือเครือข่ายประชาคมเขม้แขง็ก็จะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุนบัเป็นทางเลือกหน่ึงในการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ ท่ีช่วยเอ้ือให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถยืนหยดัพึ่งพาตนเองได ้



6 

 

และปัจจุบนัพบว่า มีการรวมกลุ่มของประชาชนในมิติต่างๆ เกิดกลุ่ม ชมรมหลากหลายอยู่ในทุก
ชุมชนจาํนวนมาก เน่ืองจากเครือข่าย กลุ่ม ชมรม เป็นทุนทางสังคม เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา
ชุมชนให้เขม้แขง็ การพฒันาโดยอาศยัพลงัของกลุ่ม เป็นการดึงพลงัซ่อนเร้นในตวัคนออกมา โดย
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อกนัของ
ประชาชน ทาํให้มีการพึ่งพาอาศยั เก้ือกูลกันในชุมชน เพราะการรวมกลุ่มของประชาชน เป็น
ลกัษณะการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ให้เกิดการเรียนรู้การทาํงานซ่ึงกนัและกนั 
และมีการสร้างเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนั แกปั้ญหา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั เสริมกาํลงัใจใหแ้ก่
กนัและกนั ตลอดจนไดรั้บการเสริมความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั จนเกิดกระบวนการเช่ือมโยง
ขยายเป็นเครือข่ายแพร่ขยายออกไป 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หรือความรู้สึกมีพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ จะช่วยให้เกิดการ
พฒันาดา้นต่างๆ ของผูสู้งอาย ุเช่น การดูแลสุขภาพ การดาํเนินชีวิต เป็นตน้ ก่อใหเ้กิดความสามคัคี 
ความเป็นกลุ่มก้อน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีความรู้ความสามารถ และ
เสริมสร้างอตัมโนทศัน์ในตนเอง ประจกัษใ์นคุณค่า และพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ กระบวนการท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลไดมี้ส่วน
ร่วมในการควบคุมองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อสุขภาพ ในการสนองตอบความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง 
และรู้สึกวา่ตนเองมีอาํนาจ สามารถควบคุมความเป็นอยู ่หรือชีวิตของตนเองได ้การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจจึงเป็นกระบวนการท่ีมาจากพ้ืนฐานของการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีการทาํกิจกรรม
ร่วมกนั โดยเนน้ใหผู้สู้งอายมีุความตระหนกัในการปกป้อง ส่งเสริมสุขภาพตนเอง ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การคน้พบสถานการณ์จริง 2) การสะทอ้นคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตดัสินใจ
เลือกวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และ 4) การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง ให้มีอาํนาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่ หรือลกัษณะการดาํเนินชีวิต
ของตนเองได ้

ภาคใต ้ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ดงันั้น จงัหวดัทางภาคใตซ่ึ้งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวม จาก
รายงานการศึกษาประชากรผูสู้งอายภุาคใต ้มีจาํนวนผูสู้งอาย ุ128,421 คน ชมรมผูสู้งอาย ุ377 ชมรม 
(ทาํเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอายุ พ.ศ. 2556) ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอียา่ง
รวดเร็ว ทาํให้ประชากรทุกๆ วยั ในพ้ืนท่ีต่างก็ไดรั้บผลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
ทั้งน้ี จากการท่ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีท่ีตอ้งการจะศึกษา เพื่อทาํการสาํรวจขอ้มูลผูสู้งอายเุบ้ืองตน้ เก่ียวกบั
ปัญหาและความตอ้งการ และไม่เป็นทางการกบัผูสู้งอายเุป็นรายบุคคล และในกลุ่มของผูสู้งอาย ุทาํ
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ให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ พบว่า ปัญหาทางกายส่วนใหญ่เป็นโรค ปัญหา
ทางจิตใจ ไดแ้ก่ เครียด เหงา วา้เหว่ วิตกกงัวล ปัญหาทางสังคม ไดแ้ก่ ไม่สามารถเขา้ร่วมในกลุ่ม
ผูสู้งอายุเพื่อทาํกิจกรรมต่างๆ อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ของแต่ละบุคคล ในดา้นความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ ตอ้งการท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเองได้ทั้ งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
ตอ้งการความช่วยเหลือจากครอบครัว ญาติ เพ่ือนบา้น ทางรัฐบาล และตอ้งการรวมกลุ่มทางสังคม 
เพื่อการทาํกิจกรรมดา้นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่ผูสู้งอาย ุ 

ปัญหาต่างๆ ของผูสู้งอายุ ทั้งในร่างกายและจิตใจ และสังคมดงักล่าว มีสาเหตุมาจาก
ผูสู้งอายุขาดความเอาใจใส่ในการดูแลตนเอง ไม่ยอมรับนับถือตนเอง และขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาหลายๆ ดา้น มิให้เป็นปัญหาของครอบครัว
และสังคม  แต่การท่ีจะช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุได้นั้ น  ต้องอาศัยผู ้สูงอายุเอง  และเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนเองได ้มีการรับรู้พลงัอาํนาจของตนเองให้สามารถความคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการดูแลตนเองและผูอ่ื้นได้ ช่วยให้พฤติกรรมการดูแลตนเองไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะเป็นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ืองต่อไป 

จากสภาพความเป็นมาและปัญหาต่างๆ ท่ีนาํเสนอขา้งตน้ เป็นเหตุจูงใจใหผู้ศึ้กษา สนใจ
ท่ีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็น
รากฐานสงัคม การพฒันาควรเป็นไปในทิศทางท่ีมีการการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ และความเขม้แขง็
ในตวั ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ซ่ีงป็นรากฐานของการพฒันาสงัคมผูสู้งอาย ุในสงัคมไทย
ในอนาคตสอดคลอ้งกบัแนวคิดและนโยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และพฒันาคนในดา้นโอกาส และการไดรั้บ
ความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจอยา่งเสมอภาค ซ่ึงเนน้การพฒันาเชิงรุก และเชิง
รับ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีความรู้รอบดา้น ความสามารถ คุณธรรม สามารถดาํรงอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ และการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุรวมทั้งการช่วยเหลือ
ผูสู้งอายท่ีุอยูค่นเดียว ญาติ เพื่อนบา้น ชุมชน และชมรมผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งอายมีุสภาวะสุขภาพท่ีดี 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สงัคม ตลอดจนจิตวิญญาณ 

ดงันั้นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้แก่ผูสู้งอายมีุความสาํคญั เพราะการจะมีพลงัอาํนาจ
ในตนเองน้ี จะเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ผูสู้งอายุตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจใหก้บัครอบครัว ชุมชน และสงัคมใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึนต่อไป 
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ข้อคาํถามของการวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนัของพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร 
2. การให้คุณค่าชมรมผูสู้งอายแุละแนวทางการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือการ

พฒันาชุมชนควรมีลกัษณะอยา่งไร 
3. รูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชนควรมีลักษณะ

อยา่งไร 
4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการ

พฒันาชุมชนควรเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 
2. เพื่อศึกษาคุณค่าผูสู้งอายแุละการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 
3. เพื่อพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 
4. เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือการพฒันา

ชุมชน 
 
ขอบเขตของการวจัิย  

การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 
ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชเ้ทคนิควิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
พื้นท่ีในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการ

พฒันาชุมชน ผูว้ิจยัเจาะจงเลือกพื้นท่ี 3 จงัหวดัในภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และสงขลา ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ีไว ้ดงัน้ี 

1.1 เป็นจงัหวดัท่ีมีชมรมผูสู้งอายมุากท่ีสุดในภาคใต ้(ตั้งแต่ 100 ชมรมข้ึนไป) และ
มีรายช่ืออยูใ่นทาํเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย ุพ.ศ.2557 

1.2 เป็นจงัหวดัท่ีเคยไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการดา้นผูสู้งอายุของภาคใตด้า้น
ผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 
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1.3 เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาส่งเสริมชมรมผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 
2. ขอบเขตด้านประชากร  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยั ดงัน้ี 
2.1 ดา้นประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

2.1.1 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประธานชมรมผูสู้งอายุ
ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา จาํนวนทั้งส้ิน 446 ชมรม (ทาํเนียบ
องคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย,ุ 2557) 

2.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 
1. กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ ประธานชมรมผูสู้งอายุ เลขาชมรม 

กรรมการ และสมาชิกในชมรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซ่ึงไดม้า
จากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ดว้ยการคาํนวณตามสูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973: 580-581) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 จากการคาํนวณหาค่าขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างประธานชมรมผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีภาคใต ้3 จงัหวดั ค่าท่ีคาํนวณได ้เท่ากบั 210.87 ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างประธานชมรมผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีภาคใต ้จาํนวน 219 ชมรม 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาอตัราในการตอบกลบัของแบบสอบถาม โดยแบ่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
จงัหวดั เพื่อใหข้อ้มูลมีการกระจายและครอบคลุม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 73 คน 
ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จาํนวน73 คน 
ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จาํนวน73 คน 

ผูว้ิจยัทาํการเลือกตวัอยา่งตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยการเลือก
ตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของชมรมผูสู้งอายุในภาคใต ้
เพื่อใหค้รอบคลุมในแต่ละเขตการปกครองท่ีจาํแนกออกเป็นอาํเภอ 

จากนั้นดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการเปิด
ตารางเลขสุ่ม (Table of Random Number) นาํบญัชีรายช่ือประธานชมรมผูสู้งอายมุาทาํกรอบการ
สุ่ม (Sampling Frame) กาํหนดหมายเลขใหทุ้กรายช่ือทั้งหมดของจาํนวนประชากร แลว้เปิดตาราง
สุ่ม เพื่อใหไ้ดต้ามขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 

2. กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งหมด 30 คน ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 
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ผูอ้าํนวยการ หรือรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานจงัหวดั หรือประธานสภาจงัหวดั หรือนกัวิชาการ 
จงัหวดัละ 1 คน รวมจาํนวน 3 คน 2) ประธาน หรือรองประธานชมรม หรือผูมี้ความรู้เก่ียวกบั
ชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งดี จงัหวดัละ 2 คน รวมจาํนวน 6 คน 3) ผูน้าํชุมชนในชุมชนบริเวณท่ีเป็น
ท่ีตั้งของชมรมผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานดา้นพฒันาชุมชน จงัหวดัละ 2 คน รวมจาํนวน 6 คน 4) เลขากรรมการหรือสมาชิกใน
ชมรมผูสู้งอาย ุจงัหวดัละ 5 คน รวมจาํนวน 15 คน 

2.2 กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลพรหมคีรี อาํเภอ
พรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 1 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามคุณสมบติัท่ีผูว้ิจยักาํหนด คือ เป็นชมรมผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นระดบัการบริหารงานดีเด่น 
มีสมาชิกชมรมท่ีมีความหลากหลาย อีกทั้งเป็นชมรมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นชมรมเขม้แข็ง มี
กิจกรรมการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั 

2.3 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย ประธานชมรม กรรมการสมาชิกชมรม ผูบ้ริหารงานดา้น
ชมรมผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชน 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ เพื่อ

การพฒันาชุมชน ดั้งนั้นขอบเขตดา้นเน้ือหาในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือการพฒันาชุมชน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันารูปแบบ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 

4. ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2557–มกราคม 2558 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยัคร้ังน้ี
ไว ้ดงัน้ี 

1. ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป โดยนบัอายปีุเตม็ ณ วนัท่ีเก็บขอ้มูล ทั้ง
เพศชาย และเพศหญิง ท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 

2. การสร้างเสริมพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ หมายถึง กระบวนการทางสังคมเพ่ือการ
ยอมรับ การส่งเสริม และเพิ่มพูนความสามารถของผูสู้งอายใุนการคน้พบความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของตน แกปั้ญหาของตน และรู้จกัหมุนเวียนใชท้รัพยากร หรือแหล่งประโยชน์ท่ีมีอยู่ในการ
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กาํหนด หรือควบคุมการดาํเนินชีวิตของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้สู้งอายสุามารถควบคุม
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพของตนเองได ้ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การวินิจฉยัปัญหา 
2.2 การวางแผนปฏิบติังาน 
2.3 การดาํเนินการสร้างพลงัอาํนาจ 
2.4 การติดตามและประเมินผล 

3. การเห็นคุณค่าตนเอง คือ ระดบัความคิดเห็นจากความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองโดย
แสดงออกมาในรูปเจตคติท่ีมีต่อตนเอง มีการยอมรับนบัถือ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงแสดง
ใหบุ้คคลอ่ืนเห็นดว้ยลกัษณะท่าทาง หรือพฤติกรรมการปฏิบติัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

3.1 การยอมรับนบัถือตนเอง เป็นความรู้สึกท่ีมีคุณค่าท่ีไดรั้บจากการมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง และเป็นผลใหมี้ความเช่ือมัน่ เป็นคนมีความสามารถ เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีค่า 

3.2 ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผลรวมจากการประเมินแต่ละบุคคลท่ีสามารถเผชิญ
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้

4. การรับรู้พลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ คือ ระดบัความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดเ้ห็น ส่ิงท่ีไดย้ิน
และส่ิงท่ีรู้สึกดว้ยประสาทสัมผสั ซ่ึงสามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมได ้เป็นการท่ีบุคคลตดัสิน
เก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการ และดาํเนินการกระทาํพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น คือ 

4.1 ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจดัการสถานการณ์ได ้
4.2 ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง 
4.3 การพฒันาตนเอง 
4.4 การมีเป้าหมายและมีความหมายในชีวิตตนเอง 

5. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

5.1 ดา้นร่างกาย คือ อาหาร การออกกาํลงักาย การตรวจสุขภาพประจาํปี การไปหา
หมอเม่ือเจบ็ป่วย และการไม่ด่ืมสุรา 

5.2 ดา้นจิตใจ คือ การคลายความเครียด และการมองโลกในแง่ดี 
5.3 ดา้นสังคม คือ การสํานึกต่อส่วนรวม การเขา้เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ และ

การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
6. การพฒันารูปแบบ หมายถึง ทิศทางท่ีทาํให้การดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุได้

พฒันาเป็นชมรมผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
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หรือทาํซํ้ า เป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงเพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะ  

7. ประธานชมรม หมายถึง บุคคลท่ีแต่งตั้งข้ึนมาหรือไดรั้บการยกยอ่งข้ึนมา ซ่ึงบุคคล
นั้น มีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็นบุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น สามารถควบคุม
บุคคลอ่ืนได ้มีอาํนาจในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้สามารถใชก้ารจูงใจ อิทธิพล ใน
การกาํหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆ ทาํตามเป้าประสงคท่ี์วางไว ้
และตอ้งเป็นผูน้าํท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่นตวัของผูน้าํ 

8. ชมรมผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูสู้งอายท่ีุมาร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มข้ึน โดยมีหลกัการและ
แนวคิดร่วมกนัในการดาํเนินการของชมรม เพ่ือให้เป็นท่ีพบประสังสรรคแ์ละแลกเปล่ียนความรู้ 
และดาํเนินการในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมและวฒันธรรม เพื่อร่วมกนัแสวงหา
ความรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

9. สมาชิกผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายท่ีุสมคัรเป็นสมาชิกของชมรม และเสียค่าสมคัร
สมาชิกตามท่ีทางชมรมกาํหนดเรียบร้อยแลว้ 

10. การพฒันาชุมชน หมายถึง การเปล่ียนแปลงชุมชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นําไปสู่
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยท่ีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของชุมชนมี 3 มิติ คือ 

10.1 มิติดา้นภูมิศาสตร์ (กายภาพ) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า 
แม่นํ้า ฯลฯ 

10.2 มิติดา้นสังคม (ปฏิสัมพนัธ์ของคน) หมายถึง การอยูร่่วมกนั การติดต่อส่ือสาร 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

10.3 มิติดา้นจิตวิทยา (ความรู้สึก) หมายถึง ความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั ความ
สามคัคี ความรู้สึกผกูพนั เอ้ืออาทรต่อกนั ในองคป์ระกอบทั้งสามมิติ มีองคป์ระกอบร่วมตวัหน่ึงท่ี
สาํคญักคื็อ “คน” 

11. คุณค่าภูมิปัญญาผูสู้งอายุ หมายถึง ประโยชน์หรือบทบาทของผูสู้งอายุท่ีให้ขอ้คิด
หรือคาํสอนท่ีมีต่อการพฒันาตวับุคคลและต่อการพฒันาสงัคม ประกอบดว้ย 

11.1 คุณค่าท่ีมีต่อการพฒันาตวับุคคล หมายถึง บทบาทของผูสู้งอายท่ีุใหป้ระโยชน์
และขอ้คิดคาํสอนในดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ ดา้นจิตใจ และดา้นร่างกาย 

11.2 คุณค่าท่ีมีต่อการพฒันาสงัคม หมายถึง บทบาทของผูสู้งอายท่ีุใหป้ระโยชน์และ
ขอ้คิดในดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และดา้นเศรษฐกิจ 
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12. สภาพปัจจุบนัเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือการพฒันาชุมชน หมายถึง สภาพ
หรือลกัษณะทัว่ไปในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ เพื่อการพฒันาชุมชนท่ีเป็นอยู่จริงใน
ปัจจุบนั 

13. รูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน หมายถึง 
แบบจาํลองท่ีกาํหนดข้ึนจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ เพื่อการพฒันาชุมชน ประกอบดว้ย 
หลกัการ แนวคิดและทฤษฏี โดยมีการจดัองคป์ระกอบต่างๆ ใหเ้ช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  

14.  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง กระบวนการสร้างรูปแบบ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน ประยุกต์ร่วมกบัการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development: R&D) ประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการพฒันา
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design 
and Development: D and D) เพื่อการพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implement: I) เพื่อทดลอง
ใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชนในการจดัการความรู้  

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) รับรองและประเมินรูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน  

15. การประเมินรูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพัฒนาชุมชน 
หมายถึง การนาํร่างรูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเพื่อการพฒันาชุมชน ท่ีผูว้ิจยัร่าง
ข้ึนส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 5 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ และการนาํไปใชป้ระโยชน์
จริง 

16. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ 
ตลอดจนการส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร เพื่อสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลมีเป้าหมายในชีวิต มี
ความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ มีความพึงพอใจในงาน ตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ รับรู้ในพลงัอาํนาจของตนในการจดัการแกปั้ญหา/สถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ตม็ท่ี และมีผล
ต่อสมรรถนะการปฏิบติังานส่วนตน ทีมงาน และองคก์ร 

17. ปัจจยัสร้างของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
หรือจุดมุ่งหมายร่วมกนั ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพของบุคลากร ผูบ้ริหารตอ้งมีความมัน่คงใน
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ชีวิต และเช่ือมัน่ว่าการเสริมพลงัอาํนาจให้ผูสู้งอายุจะช่วยให้ตนมีพลงัอาํนาจ มีการติดต่อส่ือสาร 
และเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีดีและเพียงพอ 

18. ปัจจยัเสริมของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน โครงสร้างของการบริหารงานส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาผูสู้งอาย ุการตอบแทนความดี การใหร้างวลัท่ีเป็นธรรม และส่งเสริมคนทาํดี 

19. คุณลกัษณะบุคคลท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัจากไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ จะประกอบไปดว้ย มีความพึงพอใจในงาน มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา/จดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้มีความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การ 
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและกลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีก่อประโยชน์ มีการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

20. คุณลกัษณะขององคก์ารท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง พฤติกรรมการ
ปฏิบติังานขององคก์ารท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ประกอบดว้ย มีโครงสร้างการ
บริหารงานแบบแนวราบ มีการฝึกอบรมบุคลากร มีการติดต่อส่ือสารท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีคู่มือใน
การปฏิบติังาน สัมพนัธภาพของบุคลากรไดรั้บการพฒันา สัมพนัธภาพระหว่างหวัหนา้และลูกนอ้ง
เป็นแบบแลกเปล่ียนต่างตอบแทนกนั มุ่งเนน้ผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ 

21. การรับรู้ถึงการมีพลงัอาํนาจในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงอาํนาจในตนเอง 
ในด้านความสามารถ ในการควบคุมและจดัการสถานการณ์ได้ พึงพอใจในความสามารถของ
ตนเอง มีการเรียนรู้และพฒันาตนเอง และมีเป้าหมายในชีวิตตนเอง 

22. ความสามารถในการแกปั้ญหา/จดัการสถานการณ์ได ้หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้ใจใน
ศกัยภาพและความสามารถของตนเองในการเผชิญสถานการณ์ปัญหา การแกไ้ขปัญหา ตลอดจน
สามารถดาํเนินงานไดส้าํเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ท่ามกลางอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สามารถนาํความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาผสมผสานเพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และทาํให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ 

23. รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ให้กบัชมรมผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นรูปแบบ (Models) ทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ของ Keeves ซ่ึงจะ
ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองอธิบาย (Semantic models) ถึงความเช่ือมโยงกันขององค์ประกอบ ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ ความเป็นมา หลกัการ ลกัษณะท่ีสําคญั จุดมุ่งหมาย เน้ือหา 
กิจกรรม หรือกระบวนการการประเมินผล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเพื่อการพฒันาชุมชน  
2. ไดเ้ห็นคุณค่าผูสู้งอายแุละแนวทางการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ เพื่อการพฒันา

ชุมชน 
3. ไดรู้ปแบบการพฒันาและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเพื่อการพฒันาชุมชน 
4. สามารถนาํไปปรับประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาการในชมรมผูสู้งอายุใน

พื้นท่ีต่างๆ ท่ีมีลกัษณะบริบทแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพื้นท่ีได ้
5. เป็นแนวทางสําหรับผู ้สนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันา
ชุมชน (กลุ่มภาคใตต้อนบน) สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
2. แนวคิดเก่ียวกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
3. แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่า 
4. แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
5. ทฤษฎีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
6. ความตอ้งการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบ 
8. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา 
9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 

1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาํว่า “ชรา” หมายถึง 

แก่ดว้ยอายุ ชาํรุดทรุดโทรม แต่คาํน้ีไม่เป็นท่ีนิยมนัก โดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่ม
นกัวิชาการ เพราะคาํน้ีก่อใหเ้กิดความหดหู่ ถดถอย และส้ินหวงั ดงันั้น ท่ีประชุมคณะผูอ้าวุโสโดย
มี พล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิ สิทธิสุนทร เป็นประธาน ไดก้าํหนดคาํใหเ้รียกว่า “ผูสู้งอาย”ุ ข้ึนแทน 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2512 เป็นตน้มา ซ่ึงคาํน้ีใหค้วามหมายท่ียกยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้ชราภาพ
วา่ เป็นผูท่ี้สูงทั้งวยัวฒิุและประสบการณ์ 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ อธิบายวา่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
นับเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนับถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย และความมีชีวิตอยู่
ในช่วงวยัของการพกัผอ่น และไดรั้บการดูแลจากลูกหลาน 

สารานุกรม ไดใ้หค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง มนุษยท่ี์มีอายอุยูใ่นในช่วงปลายของ
ชีวิต นิยามของคาํวา่ผูสู้งอายอุาจแตกต่างกนัไปเม่ือพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ อาทิ ทางชีววิทยา 
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ประชากรศาสตร์ การจา้งงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติถือว่าผูสู้งอาย ุคือ บุคคล
ท่ีมีอาย ุ 60-65 ปีข้ึนไป สาํหรับประเทศไทยกาํหนดไวว้่า ผูสู้งอาย ุคือ บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึน
ไป สําหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผูสู้งอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่า
ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา สาํหรับประเทศไทยมีสดัส่วนของผูสู้งอายเุพิ่มมากข้ึนเป็นลาํดบั 

ยริูคก ์(Yurick, อา้งถึงใน นิรมล อินทฤทธ์ิ, 2547: 8) กล่าววา่ ผูสู้งอายขุองสหรัฐอเมริกา 
(National Institution On Aging) ไดก้าํหนดผูสู้งอายวุยัตน้ (Young old) คือ ผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 60–74 
ปี เป็นวยัท่ียงัไม่ชรามาก สามารถทาํงานได ้ถา้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ส่วนวยั 75 ปีข้ึนไป จึง
จะถือวา่เป็นผูสู้งอาย ุ

มาเรยแ์ละเซน้เนอร์ (Marray and Zentner, อา้งถึงใน นิรมล อินทฤทธ์ิ, 2547: 8) กล่าววา่ 
ผูสู้งอายุหรือวยัสูงอายุเป็นสภาวะของการมีอายุสูงข้ึน หรือแก่มากข้ึน อยู่ในระยะสุดทา้ยของวยั
ผูใ้หญ่ ซ่ึงอาจจะมีความอ่อนแอของร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการเจบ็ป่วยหรือความพิการร่วมกนั
จึงถือวา่เป็นวยัชราอยา่งแทจ้ริง 

ฮอลล ์(Hall 1976, อา้งถึงใน นิทรา แรมจบก, 2542: 9-10) ไดแ้บ่งผูสู้งอายอุอกเป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี 

1. การสูงอายตุามวยั (Chronological Aging) หมายถึง การสูงอายตุามปีปฏิทินโดยการ
นบัวนั เดือน ปี ท่ีเกิด 

2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) หมายถึง การสูงอายุนับจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย และกระบวนการหนา้ท่ีท่ีปรากฎ ท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน 

3. การสูงอายตุามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) หมายถึง การสูงอายุนบัจากการ
เปล่ียนแปลงในหน้าท่ีของการรับรู้ แนวความคิดความจาํการเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลกัษณะ
บุคลิกภาพท่ีปรากฎในระยะต่างๆ ของชีวิตแต่ละคนท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน 

4. ความสูงอายตุามสภาพสังคม (Sociological Aging) หมายถึง ความสูงอายนุบัจากการ
เปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ี สถานภาพบุคคลในระบบสงัคม เช่น ครอบครัว หน่วยงาน เป็นตน้ 

มลัลิกา มติัโก และคณะ (2542 126-127) กล่าวไวว้่า “ผูสู้งอาย”ุ คือบุคคลท่ีมีอาย ุ60 ปี
ข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง เป็นวยัท่ีทาํงานและทาํกิจกรรมต่างๆได ้พึ่งตนเองและมีความสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ “คนแก่” คือ บุคคลท่ีมีอายุ 70 ปีข้ึนไป มีสภาพและบทบาทท่ีลดลงตาม
ความสามารถของกาํลงัหรือความเขม้แขง็ของร่างกาย เป็นกลุ่มท่ีสังคมเร่ิมถอดถอนตามสถานภาพ
ท่ีมีอาํนาจทางเศรษฐกิจ ส่วนคาํวา่ “ชรา” คือ ผูท่ี้มีอาย ุ80 ปีข้ึนไป ตอ้งพึ่งพาบุตรหลานในทุกดา้น 

สุพตัรา สุภาพ (อา้งถึงใน ศราวุธ ยงยทุธ, 2546: 8) ไดก้ล่าวถึงคาํจาํกดัความของคาํว่า
ผูสู้งอายุ หรือวยัชรา (The Old Age) ในแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมให้ไวแ้ตกต่างกนัออกไป 
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ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับอายุโดยเฉล่ียของการทาํงาน หรือสภาพร่างกาย สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรมของประเทศนั้น ๆ 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความแตกต่างกนัในดา้นสรีระภาพและความสามารถใน
การทาํหนา้ท่ีของร่างกาย องคก์ารอนามยัโลกจึงแบ่งผูสู้งอายอุอกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายรุะยะตน้ 
(Young Elderly) ว่ามีอายรุะหว่าง 60-74 ปี และผูสู้งอายรุะยะกลางหรือคนชรา (Frail Elderly, Old 
Old, Aged) ว่ามีอายรุะหว่าง 75-89 ปี และผูสู้งอายรุะยะสุดทา้ย (Very old, Oldest old) ว่ามีอาย ุ90 
ปีข้ึนไป 

ผาณิต อินเจริญศกัด์ิ (2542: 12) ผูท่ี้ทาํการศึกษาคน้ควา้และทาํงานเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
หรือท่ีเรียกว่า Gerontologists กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความเป็นผูสู้งอายไุวใ้น 4 ลกัษณะ 
คือ  

1. พิจารณาจากความเป็นผูสู้งจริงท่ีปรากฎ (Chronological Aging) คือ การดูลกัษณะ
ของความเป็นผูสู้งอายจุากจาํนวนปี หรืออายท่ีุปรากฎจริง 

2. พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกาย (Biological 
Aging) คือ การดูลกัษณะของความเป็นผูสู้งอายุจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย เช่น ผมขาว 
ผวิหนงัเห่ียวยน่ ตกกระ เป็นตน้ 

3. พิจารณาความเป็นผู ้สูงอายุจากลักษณะความเปล่ียนแปลงของทางด้านจิตใจ 
(Psychological Aging) ซ่ึงรวมไปถึงสติปัญญา เช่น ระบบความจาํเปล่ียนไป บุคลิกภาพเปล่ียนไป 

4. พิจารณาความเป็นผูสู้งอายจุากบทบาททางสังคม (Social Aging) เป็นการดูลกัษณะ
ความรับผดิชอบในการงาน รวมถึงดา้นครอบครัว 

คาํว่า “ผูสู้งอาย”ุ (Elderly) ถูกบญัญติัข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทยโดย พล.ต.ต.    อรรถ
สิทธ์ิ สิทธิสุนทร ในการประชุมระหว่างแพทยอ์าวุโสและผูสู้งอายุจากวงการต่างๆ เม่ือวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2505 และใชอ้าย ุ60 ปี เป็นเกณฑอ์ายท่ีุเกษียณจากราชการ และกาํหนดเป็นอายท่ีุเร่ิมเขา้สู่
วยัสูงอาย ุ

พุทธทาสภิกขุ ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของผูสู้งอายุว่า ถา้สูงอายุจริงมนัตอ้งสูงทางจิตใจ 
หมายถึง การรู้เร่ืองราวต่างๆ สมกบัการเกิดมานาน เรียกว่า รัตตญัญู-ผูรู้้ราตรีนาน เป็นท่ีเคารพนบั
ถือ เป็นท่ีเช่ือถือ หมายความว่า รู้อะไรมากสมกบัท่ีเกิดมานาน อายยุนืยาว มีความชาํนาญ เช่ียวชาญ
ในส่ิงท่ีเรียกวา่ชีวิตท่ีรู้อะไรมาก ฉลาดกวา่เดก็ๆ นัน่แหละ จึงเรียกวา่ ผูสู้งอาย ุ

บรรลุ ศิริพานิช (2542: 6) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายวุ่า ในรูปแบบของภาษาโลก
และภาษาธรรม ดงัน้ี 
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ภาษาโลก หมายถึง ตามธรรมชาติท่ี เกิด-แก่-เจบ็-ตาย พระพุทธเจา้ทรงเห็นว่าเป็นทุกข ์
เพราะมีกฎของธรรมชาติแน่นอน 

ภาษาธรรม หมายถึง ธรรมชาติอนัมีอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา คือ ส่ิงท่ีไม่เท่ียงแท ้เป็นทุกข ์
และไม่มีตวัตนของเราจริง 

นิศา ชูโต (อา้งถึงใน นิรมล อินทฤทธ์ิ, 2547: 8) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอาย ุหมายถึง 
ผูท่ี้มีอายวุดัเป็นจาํนวนปีตามปฏิทินของเวลาท่ีไดมี้ชีวิตอยู ่สาํหรับคนไทย ผูสู้งอายหุมายถึง คนท่ีมี
อาย ุ60 ปีข้ึนไป ตามเกณฑข์องกฎหมายการปลดเกษียณอายรุาชการ หรือถา้แบ่งช่วงเวลาของการมี
ชีวิตตามแนวคิดสอนของพระพุทธศาสนา ผูสู้งอายุจะอยู่ในช่วงปัจฉิมวยั คือ อายุ 50 ปีข้ึนไป อนั
เป็นวยัสุดทา้ยของชีวิตมนุษย ์

สุรกุล เจนอบรม (อา้งถึงใน นิรมล อินทฤทธ์ิ, 2547: 8) ให้ขอ้พิจารณาของการเป็น
ผูสู้งอายุ (Aging) ไวว้่า เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุ
มนุษย ์ดงันั้น ความสูงอายหุรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามอาย ุ

รุ่งโรจน์ พุ่มพล้ิว (อา้งถึงใน นิทรา แรมจบก, 2542: 8) ให้ขอ้พิจารณาของการเป็น
ผูสู้งอายไุว ้2 ประเดน็ คือ 

1. กาํหนดนโยบายกาลเวลา หรือการตดัสินใจโดยอายุ เช่น ในประเทศไทยถือว่าผูท่ี้มี
อาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นผูสู้งอาย ุ

2. เกิดข้ึนตามความเป็นจริง หรือตามสภาพท่ีพบเห็น โดยพิจารณาจากความเส่ือมโทรม
ของสังขารและสภาพอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล เน่ืองจากผูท่ี้มีอายุเท่ากนัอาจมีสภาพร่างกาย
และจิตใจท่ีแตกต่างกนั และผูท่ี้มีอายตุ่างกนัอาจจะมีสภาพท่ีใกลเ้คียงกนัได ้

สุรกลุ เจนอบรม (อา้งถึงในนิทรา แรมจบก, 2542: 9) สรุปความสูงอายมีุ 2 ลกัษณะ คือ  
1. การสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) คือ การสูงอายท่ีุตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกๆ คน ตาม

ธรรมชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือ เม่ืออวยัวะ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายถูกใชง้านย่อมเกิดการ
เส่ือมโทรม เส่ือมสภาพไปตามอายุขยัของการใช้งาน ซ่ึงการเส่ือมโทรมลงของเซลล์ต่างๆ ใน
ร่างกายน้ีจะเห็นเด่นชดัข้ึนทีละน้อย เช่น ผิวหนังเร่ิมเห่ียวย่น ผมเร่ิมเปล่ียนเป็นสีขาว สายตายาว 
พละกาํลงัเร่ิมถดถอยลง เป็นตน้ 

2. การสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) คือ การสูงอายุท่ีมกัเกิดจากการปล่อย
ปละละเลย ไม่ห่วง ไม่กงัวล หรือไม่รักษาสุขภาพของร่างกาย การใช้แรงงาน การทาํงานหนัก
จนเกินไป การรับประทานอาหารมากเกินไป การด่ืมเหลา้จดั สูบบุหร่ี พกัผอ่นไม่เพียงพอ ไม่รู้จกั
การออกกาํลงักาย หรืออาจเกิดจากการท่ีร่างกายมีโรคภยัไขเ้จบ็มาเบียดเบียน เป็นตน้ 
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ช่ืน เตชามหาชยั (2540: 92) กล่าวว่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ทั้ง
ชายและหญิงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าของชาติ เพราะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
บุตรหลาน อีกทั้ งยงัเป็นผูน้ําและผูท้าํประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นผูถ่้ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมอนัดีงามแก่บุตรหลาน 

บรรลุ ศิริพานิช (2542: 25) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ผูสู้งอายุ” หมายถึง บุคคลท่ีมี
อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป โดยนบัอายตุามในปีปฎิทิน ซ่ึงเนน้เกณฑท่ี์องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระชุม
ตกลงกนัเป็นมาตรฐานสากลในการกาํหนดความหมายของผูสู้งอายทุั้งชายและหญิง ใชค้าํว่า Older 
Persons เป็นคาํเรียกผูสู้งอาย ุ

องคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงไดจ้ดัสมชัชาโลกเก่ียวกบัผูสู้งอายุเม่ือปี พ.ศ. 2525 ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ผูสู้งอายุ” คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศ
หญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (พรทิพย ์พิทกัษไ์พบูลยกิ์จ, 2548: 26) 

องคก์ารอนามยัโลกใหค้วามหมายของผูสู้งอายไุวก้วา้งๆ สรุปไดว้่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผู ้
ท่ีมีอายุ 60 ปี หรือมากกว่าเม่ือนับตามวยั หรือหมายถึงผูท่ี้เกษียณอายุจากการทาํงาน เม่ือนับตาม
สภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูท่ี้สงัคมยอมรับวา่สูงอาย ุกาํหนดจากสงัคม วฒันธรรม 

จากนิยามความหมายของคาํว่า “ผูสู้งอาย”ุ ท่ีไดก้ล่าวมา สามารถสรุปความหมายเพื่อใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีวา่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีสภาพร่างกายและจิตใจเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีเส่ือมถอย มีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จ็บไดง่้าย สมควรไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ และยงัถือ
ว่าเป็นวยัท่ีปลดเกษียณจากการทาํงาน ซ่ึงยึดตามเกณฑท่ี์องคก์ารระหว่างประเทศไดต้กลงกนั โดย
นบัตามอายปุฏิทินเป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผูสู้งอาย ุ

1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอายมีุหลายทฤษฎี ซ่ึงอีเบอร์โซลและเอช (Ebersold and Hess 

1981, อา้งถึงใน บุตษรา นาคลาํภา, 2546: 18-22) กล่าวถึง ทฤษฎีของการสูงอายอุอกเป็น 3 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีทางชีวภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยา และทฤษฎีทางสงัคมวิทยา ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ทฤษฎทีางชีวภาพ ประกอบดว้ย 9 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
1.1 ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยคอลลาเจน (Collagen Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า เม่ือบุคคลเขา้

วยัสูงอายจุะพบสารท่ีเป็นส่วนของคอลลาเจน (Collagen) และไฟบรัสโปรตีน (Fibrous Protein) จะ
มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน และเกิดการจบัตวักนัมาก ทาํให้เส้นใยหดสั้นเขา้ทาํให้ปรากฎรอยยน่มากข้ึน 
ถา้อยู่ตรงบริเวณกระดูกขอ้ต่อจะมองเห็นเป็นปุ่มกระดูกชดัเจน ซ่ึงการจบัตวัของเส้นใยจะมีมาก
ในช่วงอายุ 30-50 ปี บริเวณท่ีมีการจบัตวักนัของเส้นใยสูง ไดแ้ก่ ผิวหนัง กระดูก เอ็น กลา้มเน้ือ 
หลอดเลือด และหวัใจ 
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1.2 ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยภูมิคุม้กนั (Immunological Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า บุคคลท่ี
มีอายุมากข้ึน ร่างกายจะสร้างภูมิคุม้กนัตามปกติลดลงพร้อมกบัสร้างภูมิคุม้กนัชนิดทาํลายตวัเอง
มากข้ึน ทาํใหร่้างกายต่อสูก้บัโรคชนิดต่างๆ ไดไ้ม่ดี เจบ็ป่วยง่าย และภูมิคุม้กนัชนิดทาํลายตวัเองจะ
ไปทาํลายเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะเขา้ไปทาํลายเซลล์ท่ีเจริญเต็มท่ีแลว้ และไม่มีการ
แบ่งตวัใหม่ เช่น เซลลส์มอง เซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ ทาํใหห้วัใจวายไดง่้าย 

1.3 ทฤษฎีท่ีว่ายีน (Genetic Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การสูงอายุเป็นลกัษณะท่ี
เกิดข้ึนตามกรรมพนัธ์ุ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอวยัวะบางส่วนของร่างกายคลา้ยคลึงกนั
หลายชัว่คนเม่ือมีอายุมากข้ึน เช่น ลกัษณะศรีษะลา้น ผมหงอกเร็ว เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวจะพบ
ในบางคนเท่านั้น แมอ้ายจุะไม่เท่ากนั 

1.4 ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงของเซลลร่์างกาย และความผิดพลาดของ
เซลลร่์างกาย (Somatic Mutation And Error Theories) ทฤษฎีแรกกล่าวถึงการแบ่งตวัผิดปกติ 
(Mutation) ทาํให้เกิดการสูงอายุไดเ้ร็วข้ึน เช่น การไดรั้บรังสีขนาดเล็กนอ้ยเป็นประจาํ หรือไดรั้บ
ขนาดสูงทนัที มีผลทาํให้เซลลมี์ชีวิตสั้นลง ส่วนทฤษฎีความผดิพลาดเช่ือว่าเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายจุะมี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ DNA และถูกส่งไปยงั RNA และเอนไซม์ท่ีพึ่งสังเคราะห์ใหม่ 
เอนไซม์ท่ีผิดปกตินั้นจะผลิตสารชนิดหน่ึงข้ึนภายในเซลล์ทาํให้มีผลต่อกระบวนการเผาผลาญ
ภายในร่างกายซ่ึงอาจจะเส่ือมหรือสูญเสียสมรรถภาพถา้จาํนวน RNA ลดลงมาก มีผลทาํใหเ้สียชีวิต 

1.5 ทฤษฎีว่าดว้ยการเส่ือมและถดถอย (Wear And Tear Theory) ทฤษฎีน้ี
เปรียบส่ิงมีชีวิตทั้งหลายเหมือนเคร่ืองจกัร โดยเช่ือว่าหลงัจากการใชง้านคร้ังแลว้คร้ังเล่ายอ่มมีการ
สึกหรอ แต่ส่ิงมีชีวิตต่างกบัเคร่ืองจกัรตรงท่ีสามารถซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอเองได ้เน้ือเยือ่บางชนิด 
เช่น ผวิหนงั เยือ่บุทางเดินอาหาร เมด็เลือดแดง มีการสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาทดแทนเซลลเ์ก่าท่ีตายได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นการชะลอความเส่ือม แต่ในระบบเซลล์อ่ืนๆ เช่น เซลล์ประสาท และเซลล์
กลา้มเน้ือ จะไม่มีการเพ่ิมเซลลใ์หม่อี เม่ือเขา้สู่การมีอายุเพิ่มข้ึนการเสริมสร้างจะแตกต่างกบัพวก
แรก คือ เป็นการเสริมสร้างภายในเซลล์เดิม ประสิทธิภาพในการซ่อมเสริมจะดอ้ยกว่า จึงชะลอ
ความเส่ือมและความถดถอยไดน้อ้ยกวา่ ซ่ึงจะเห็นวา่ถา้หนา้ท่ีของร่างกายทั้งโครงสร้างมีการใชก้จ็ะ
ทาํใหเ้กิดการหมดอาย ุถา้มีการใชม้ากมีผลทาํใหเ้กิดการสูงอายเุร็วข้ึน 

1.6 ทฤษฎีวา่ดว้ยการดูดซึมท่ีบกพร่อง (Deprivation Theory) เม่ือมีอายเุพิ่มมาก
ข้ึน จะมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนท่ีผนังเซลล์ของระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกาย เป็นผลใหก้ารดูดซึมหรือการส่งผา่นออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ในเลือดไปสู่เซลลข์อง
อวยัวะต่างๆ ไม่เพียงพอ อวยัวะต่างๆ จึงเส่ือมลง 
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1.7 ทฤษฎีว่าดว้ยการสะสม (Accumulation Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า คนหรือ
สัตวท่ี์สูงอายุจะพบว่าในนํ้ าเหลือง (Serum) มีการสะสมของสารบางอย่างซ่ึงมีผลทาํให้หยุดการ
เจริญเติบโตของเซลล ์และสารน้ีจะไม่พบในนํ้ าเหลืองของคนหรือสัตวท่ี์มีอายุนอ้ย ในปัจจุบนัยงั
ไม่สามารถแยกสกดัสารดงักล่าวออกจากนํ้ าเหลืองได ้และยงัไม่พบองคป์ระกอบทางเคมีจากการ
ทดลองต่างๆ สรุปได้ว่า สารสะสมน้ีมีผลแทรกแซงขบวนการเผาผลาญของเซลล์ทาํให้เกิด
ประสิทธิภาพการซึมผ่านของผนงัเซลลล์ดลง การทาํงานของอวยัวะต่างๆ เส่ือมลงและเสียไปใน
ท่ีสุด 

1.8 ทฤษฎีว่าดว้ยสารท่ีเกิดจากการเผาผลาญ (Free Radical Theory) ทฤษฎีน้ี
กล่าวถึง การให้ออกซิเจนของเซลลแ์ละการเผาผลาญพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และอ่ืนๆ จะทาํ
ให้เกิดกลุ่มของอะตอมท่ีผา่นเขา้ออกสารประกอบโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงและมีปฏิกิริยาไวมาก 
(Free Radical) ซ่ึงเป็นสารท่ีทาํลายผนงัเซลลใ์หเ้ส่ือมลง สารน้ีจะถูกเร่งให้เกิดมากข้ึนโดยการฉาย
รังสี แต่มีสารท่ีช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสารน้ีได้ ได้แก่ วิตามินอี ช่วยลดการเผาผลาญ วิตามินเอ 
วิตามินซี และไนอาซี ยงัช่วยจบัสารน้ีอีกดว้ย 

1.9 ทฤษฎีว่าดว้ยความเครียดและการปรับตวั (Stress-Adaptation Theory) 
ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัมีผลทาํให้เซลล์ตายได ้ผูท่ี้ตอ้งเผชิญกบั
ความเครียดบ่อยๆ จะทาํใหเ้ขา้สู่วยัสูงอายเุร็ว 

จากทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ทฤษฎีความสูงอายุในแง่ชีววิทยา
อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพอนัเน่ืองมาจากกระบวนการของความสูงอายุ คือ พยายาม
อธิบายว่าสาเหตุแห่งความชรานั้น เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ือมสภาพของเซลลภ์ายใน
ร่างกายของผูสู้งอายุ และไม่สามารถอธิบายเพียงทฤษฎีเดียวได ้ตอ้งอาศยัหลายทฤษฎีจึงสามารถ
อธิบายถึงสาเหตุและกระบวนการของความเส่ือมของร่างกายอนัเน่ืองมาจากความสูงอายุไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

2. ทฤษฎทีางจิตวทิยา (Psychological Theory) ประกอบดว้ย 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ผูสู้งอายุจะมี

ความสุขหรือความทุกขน์ั้นข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัและการพฒันาจิตใจของผูน้ั้น ถา้ผูสู้งอายเุติบโตมาดว้ย
ความมัน่คง ความอบอุ่น มีความรักแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั เห็นความสาํคญัของคนอ่ืน รักคนอ่ืน และ
ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างดี ก็มกัจะเป็นผูสู้งอายุท่ีค่อนขา้งจะมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับ
ลูกหลานหรือผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีความเดือดร้อนใจ แต่ในทางกลบักนั ถา้เป็นผูสู้งอายุท่ีเติบโตมาใน
ลกัษณะท่ีร่วมมือกบัใครไม่เป็น ไม่อยากใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ด จิตใจแคบ ผูสู้งอายนุั้นมกัจะเป็นผูท่ี้
ไม่ค่อยมีความสุข 
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2.2 ทฤษฎีความปราดเปร่ือง (Intelligence Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ผูสู้งอายท่ีุยงั
ปราดเปร่ืองและคงอยู่ความเป็นปราชญอ์ยู่ไดเ้พราะเป็นผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองต่างๆ อยู่เสมอ มี
การคน้ควา้และพยายามท่ีจะเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ผูท่ี้มีลกัษณะเช่นน้ีไดต้อ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี และมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอเป็นเคร่ืองเก้ือหนุน 

จากทฤษฎีบุคลิกภาพ และทฤษฎีปราดเปร่ือง สรุปได้ว่า ทฤษฎีทาง
จิตวิทยามีความคลา้ยคลึงกนัตรงท่ีมองว่า การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ
นั้ นเป็นการพฒันาและการปรับตัวทางด้านของความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ แรงจูงใจ การ
เปล่ียนแปลงของอวยัวะรับสมัผสัทั้งปวง ตลอดจนสงัคมท่ีผูสู้งอายนุั้นๆ อาศยัอยู ่

3. ทฤษฎทีางสังคมวทิยา ประกอบดว้ย 5 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
3.1 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทฤษฎีน้ีใหแ้นวคิดว่า การปรับตวัต่อการเป็น

ผูสู้งอายุน่าจะเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีบทบาท คือ บุคคลผูน้ั้นจะรับบทบาททางสังคมท่ีแตกต่างกนัไป
ตลอดชีวิตของเขา เช่น บทบาทการเป็น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ฯลฯ ความเป็นอยู่ของบุคคลจะถูก
กาํหนดโดยบทบาทหน้าท่ีท่ีตนกาํลงัรับผิดชอบอยู่ บุคคลจะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขและดี
เพียงใดนั้น จะข้ึนอยู่กับการปฏิบติัตนต่อบทบาทท่ีกาํลงัเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมเพียงใด โดย
บทบาทอาจจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการท่ีจะกาํหนดบทบาทของแต่ละบุคคล
ในช่วงชีวิตท่ีผา่นมาของตนเอง อนัจะส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสงัคมท่ีกาํลงัจะมาถึง หรือ
กาํลงัจะเปล่ียนไปในอนาคต 

3.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีพฒันามาจากการวิเคราะห์ของ โร
เบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต (Robert Harvighurst) ซ่ึงกล่าวว่า ผูสู้งอายท่ีุมีกิจกรรมอยูเ่สมอๆ จะมีบุคลิกภาพท่ี
กระฉับกระเฉง มีความพึงพอใจในชีวิต และปรับตวัไดดี้กว่าผูท่ี้ไม่มีกิจกรรมหรือบทบาทหน้าท่ี
ใดๆ ภาพพจน์เก่ียวกบัตนเองในดา้นบวก และชอบในการเขา้ร่วมกิจกรรม และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ยงัเป็นการทดแทนบทบาททางสงัคมท่ีสูญเสียไปได ้

3.3 ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า เป็นเร่ือง
ธรรมดาและหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ผูสู้งอายุจะตอ้งลดกิจกรรมและบทบาทของตนเองทางสังคมเม่ือ
ตนเองตอ้งเขา้สู่วยัสูงอายุ ผูสู้งอายุพยายามจะหลีกหนีจากความกดดนัและความตึงเครียดโดยการ
ถอนตัว (Withdrawal) ออกจากสังคม ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง 
นอกจากน้ี นกัทฤษฎีการแยกตวัเองเช่ือว่า การท่ีผูสู้งอายุไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและบทบาททาง
สังคมนั้นเป็นการถอนสถานภาพและบทบาทของตนเองให้แก่คนหนุ่มสาว หรือคนท่ีจะมีบทบาท
หน้าท่ีไดดี้กว่า ในขณะท่ีจะปรับตนเองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงตามปกติของกระบวนการเป็น
ผูสู้งอาย ุ
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3.4 ทฤษฎีความต่อเน่ือง (Continuity Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการปรับตวั
ทางสังคมของผูสู้งอายอีุกทฤษฎีหน่ึง ตามแนวคิดทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ผูสู้งอายจุะแสวงหาบทบาททาง
สังคมให้มาทดแทนบทบาททางสังคมเก่าท่ีตนสูญเสียไป และยงัคงสภาพท่ีจะพยายามปรับตนเอง
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

3.5 ทฤษฎีระดบัชั้นอายุ (Age Stratification Theory) ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดภายในกลุ่มอายุและระหว่างชั้นอายุท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีน้ีถือว่าอายุ
เป็นหลกัเกณฑส์ากลท่ีจะกาํหนดบทบาท สิทธิหนา้ท่ี เป็นตน้ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามชั้นของอายุ
จากอายหุน่ึงไปสู่อีกอายหุน่ึง 

จากทฤษฎีทางสังคมวิทยาดงักล่าว สรุปไดว้่ามีแนวคิดต่างกนั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีอธิบาย
ถึงการอยู่ร่วมกนัในสังคมของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีกิจกรรม ทฤษฎีความต่อเน่ือง 
และทฤษฎีระดบัชั้นอาย ุและอีกกลุ่มหน่ึงอธิบายถึงการแยกตวัออกจากสังคม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการแยก
ตนเอง 

1.3 การเปลีย่นแปลงในผู้สูงอายุ 
ในปัจจุบนั ลกัษณะโครงสร้างของประชากรเปล่ียนแปลงไปในสัดส่วนท่ีมีจาํนวน

ของผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรและสังคมของผูสู้งอายุไทย ใชข้อ้มูลโครงการสาํรวจภาวการณ์ทาํงานของประชากร ซ่ึง
ได้ทาํการสํารวจทัว่ประเทศในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 มีครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน
ประมาณ 61,500 ครัวเรือน สรุปไดว้่าแนวโน้มของประชากรสูงอายุและการกระจายตวัมีจาํนวน
และสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง พิจารณาจากจาํนวนประชากรทั้งส้ินในปี 2542 ซ่ึงมีจาํนวน 
61.9 ลา้นคน และในจาํนวนน้ีเป็นผูสู้งอายุ 5.5 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และจากการรายงานการสาํรวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2545) พบว่ามีจาํนวนผูสู้งอายุทั้งหมด 5,969,030 
คน ประชากรทั้งส้ิน 62,799,872 คน การเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรผูสู้งอายน้ีุทาํใหก้ลุ่มผูสู้งอายุ
เป็นเป้าหมายสาํคญัของนโยบายและแผนงานของประเทศท่ีจะพยายามส่งเสริมให้เป็นผูมี้สุขภาพ
อนามยัท่ีดี สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริง ธรรมชาติของผูสู้งอายนุั้นมกัมี
การเปล่ียนแปลงอย่างมาก ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีโอกาสเกิดปัญหาทาง
สุขภาพไดง่้าย โดยมีปัจจยัเก่ียวขอ้งหลายประการ ไดแ้ก่ ความเส่ือมของโครงสร้างและการทาํ
หน้าท่ีของอวยัวะต่างๆ พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม เหตุการณ์ชีวิต (Lift Events) และแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิตทาํใหค้วามตอ้งการดูแลตนเองเปล่ียนไปและมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
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การเปล่ียนแปลงในผูสู้งอายุเป็นไปตามกระบวนการเปล่ียนแปลงของชีวิต มีอตัรา
เปล่ียนแปลงแตกต่างกันทั้ งโดยตัวบุคคล และระบบส่ิงแวดล้อมของบุคคลนั้ น ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงจะเป็นการลดอตัราความเจริญลงไปสู่ความเส่ือมถอยของร่างกายและจิตใจ และความ
เส่ือมจะเพิ่มข้ึนตามลาํดบัทาํให้มีผลกระทบต่อตวับุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ และสังคม 
(วนัเพ็ญ วงศ์จนัทรา อา้งถึงใน ธัญรัตน์ ตนัติกฤติยา, 2548: 14) โดยวยัสูงอายุเป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.3.1 การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย  
การเปล่ียนแปลงของเซลลใ์นร่างกายจะมีการเส่ือมและฝ่อไปตามอาย ุทาํให้

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ประสิทธิภาพของการแลกเปล่ียนก๊าซระหวางปอดกบั
เลือดลดลง การบีบตวัและปริมาตรความจุของกระเพาะอาหารลดลง การบีบตวัของลาํไส้เกิดขอ้ติด 
ฟันร่วง กระดูกจะมีรูพรุนเบา และสูญเสียความยดืหยุน่ จะมีการถ่ายปัสสาวะบ่อยมาก เพศหญิงผนงั
ช่องคลอดจะบางทาํให้เกิดการระคายเคืองมากข้ึน แต่การหมดประจาํเดือนไม่ไดท้าํให้ผูห้ญิงขาด
ความรู้สึกทางเพศ มีการเปล่ียนแปลงของสมอง สูญเสียเซลลป์ระสาท การทรงตวัของร่างกายไม่ดี 
ทาํให้ผูสู้งอายุวิงเวียนไดง่้าย สูญเสียกลไกในการรับความรู้สึก ทาํให้ผูสู้งอายุมีแนวโนม้จะหกลม้
หรือเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย กลา้มเน้ือลีบ ความตึงตวัลดลง และกลา้มเน้ืออ่อนแรง เส้นใยกลา้มเน้ือ
เส่ือมสภาพ ประสิทธิภาพในการหายใจลดลง ผวิหนงัเห่ียวยน่ สีของผวิหนงัเปล่ียนแปลง มีการเพ่ิม
ของเมด็สี (Pigment) มากข้ึน สูญเสียความสามารถในการไดย้นิลดลง ความสามารถในการมองเห็น 
การจดัปรับเขา้รับความมืดและแสงสว่างลดน้อยลง ความสามารถในการรับรสและกล่ิน การรับ
สัมผสั การรับรู้เก่ียวกบัอุณหภูมิและสัมผสัเปล่ียนไป (Cunningham, Paterson 1990, อา้งถึงใน 
เพื่อนใจ รัตตาการ, 2540) 

1.3.2 การเปลีย่นแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม 
จากความเส่ือมทางดา้นร่างกาย ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมลดลง 

ผูสู้งอายุรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลง ต้องพึ่ งพาบุคคลอ่ืนมากข้ึน รวมถึงการสูญเสียอาํนาจ 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน บทบาทในสงัคม จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุอารมณ์หงุดหงิดกงัวลใจ ใจนอ้ย มีเร่ือง
กระทบกระเทือนใจไดง่้าย มีความรู้สึกว่าตนเป็นคนไร้ประโยชน์ เหงา วา้เหว่ ส้ินหวงั อาการ
เหล่าน้ีมกัจะเกิดร่วมกบัอารมณ์อ่ืนๆ เช่น มีพฤติกรรมถดถอย เบ่ืออาหาร ทอ้งผูก นอนไม่หลบั 
ฟุ้ งซ่าน หลงลืม สาํหรับการเปล่ียนแปลงทางจิตใจของผูสู้งอายท่ีุสามารถสังเกตได ้เช่น บุคลิกภาพ 
(Personality) ผูสู้งอายุจะมีสุขหรือทุกขข้ึ์นอยู่กบัภูมิหลงัหรือการพฒันาจิตใจของผูน้ั้น ถา้ผูสู้งอายุ
เติบโตมาดว้ยความอบอุ่น มีความรัก เห็นความสาํคญัของคนอ่ืน กม็กัจะเป็นผูสู้งอายท่ีุค่อนขา้งจะมี
ความสุข สามารถอยูร่่วมกบัลูกหลานหรือผูอ่ื้นได ้
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ด้านสติปัญญา ผูสู้งอายุท่ีคงความปราดเปร่ือง และคงความสามารถใน
ปราชญอ์ยู่ไดก้็เพราะเป็นผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองต่างๆ อยู่เสมอ และพยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆ การ
เรียนรู้เม่ืออาย ุ70 ปี จะเร่ิมเรียนรู้การทาํงานไดย้ากข้ึน ในดา้นความจาํ ผูสู้งอายุมีความยากลาํบาก
ในเร่ืองความจาํระยะสั้น แต่ในความจาํระยะยาว การเรียกกลบั และตระหนักถึงเหตุการณ์ท่ีผ่าน
มายงัสูงอยู่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นผูสู้งอายุสามารถคิดโดยใชป้ระสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต
ช่วยแกไ้ข ปรับปรุง และคน้หาแนวทางใหม่ 

ดา้นพฤติกรรม ร่างกายจะมีการปรับตวัเพื่อสภาพร่างกายและจิตใจใหอ้ยูใ่น
ภาวะสมดุล เม่ือเกิดความเครียดข้ึน โดยใชก้ลไกหรือวิธีการต่างๆ ทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมในการ
เผชิญความเครียดแตกต่างกนั เช่น พฤติกรรมแบบยอมรับ มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความพึงพอใจ 
และเห็นคุณค่าของชีวิตหรือพฤติกรรมของผูสู้งอาย ุและมีพลงัใจค่อนขา้งจะสูง จะมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มองเห็นประโยชน์ท่ีจะใหก้บัสังคม สาํหรับพฤติกรรมตอ้งการความสนใจ ความเอาใจ
ใส่จากครอบครัวมากกว่าปกติ สาํหรับพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุส้ินหวงัในชีวิตมกัพบในผูสู้งอายท่ีุ
มีปัญหาสุขภาพ มีความเส่ือมทั้งร่างกายและจิตใจ ผูสู้งอายบุางรายท่ีเกิดความเจ็บป่วยทางจิตใจซ่ึง
อาจทาํอตัวินิบาตกรรมได ้(สุทธิชยั จิตตะพนัธ์กลุ, 2543) 

ดังนั้น ผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการเลือกส่ิงต่างๆ หรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับตนเอง และมีการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี
นาํไปสู่การประสบความสาํเร็จในวยัสูงอาย ุ

1.3.3 การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมของผูสู้งอายุเก่ียวขอ้งกับการรับบทบาททาง

สังคมท่ีแตกต่างกนัไป บุคคลมกัจะสูญเสียบทบาททางสังคมท่ีเคยไดรั้บมาตั้งแต่อดีตและส่งผลถึง
การยอมรับบทบาททางสังคมท่ีกาํลงัจะมาถึง หรือกาํลงัจะเปล่ียนไปในอนาคต ผูสู้งอายจุะพยายาม
หลีกหนีความกดดนัและความตึงเครียดโดยการถอนตวั (Withdrawal) ออกจากสังคม เพราะรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถลดลง โดยจะแสวงหาบทบาทใหม่มาทดแทนบทบาททางสังคมท่ีตนสูญเสีย
ไป และจะพยายามปรับปรุงตนเองให้เขา้กับสภาพแวดลอ้มใหม่อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ แต่ถ้า
ผูสู้งอายไุม่สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะเกิดปัญหาตามมาได ้(เพื่อน
ใจ รัตตาการ, 2540) 

ดงันั้น การรับรู้และมีความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุในดา้น
ต่างๆ ยอ่มเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผูสู้งอายใุนการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อช่วยให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคม และสามารถดาํรงชีวิตตามสภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 
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1.3.4 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
ผูสู้งอายเุป็นกลุ่มจาํนวนประชากรท่ีมีจาํนวนมากข้ึน ในขณะท่ีประชากรใน

วยัหนุ่มสาวมีสัดส่วนน้อยลง ทั้งยงัมีหน้าท่ีการงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งประสบ
ปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางดา้นร่างกาย สุขภาพจิต ปัญหาทางดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาท่ี
อยู่อาศยั เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าว นอกจากกระทบต่อผูสู้งอายุโดยตรงแลว้ ยงัส่งผลกระทบไปถึง
ครอบครัวของผูสู้งอายท่ีุตอ้งการรับภาระเล้ียงดู และตอ้งปรับตวัเขา้หากนัระหว่างผูสู้งอายแุละบุตร
หลาน อาจส่งผลกระทบถึงสัมพนัธภาพระหว่างกนัได ้นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบไปถึงชุมชนและ
สังคมในภาพรวมท่ีตอ้งให้การดูแลและให้สวสัดิการผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล 
การใหส้วสัดิการต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัระดบัชาติ 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (อา้งถึงใน อรชร โทวี, 2548: 28) ไดเ้น้นถึงความ
ตอ้งการของผูสู้งอายโุดยยดึแนวคิดของ คลาร์ค (Clark) พบวา่ ผูสู้งอายตุอ้งการในส่ิงต่อไปน้ี 

1. ตอ้งการทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
2. ตอ้งการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมชุมชน 
3. ตอ้งการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเอง

ทุกวิถีทาง 
4. ตอ้งการเขา้ร่วมสนุกกบัเพ่ือนตามปกติ 
5. ตอ้งการยอมรับนบัถือ 
6. ตอ้งการแสดงออกในผลสาํเร็จของตน 

ศรีทบัทิม รัตนโกศล (อา้งถึงใน อรชร โวทวี, 2548: 28-30) แบ่งความตอ้งการของ
ผูสู้งอายอุอกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการสนบัสนุนจากครอบครัว ผูสู้งอายท่ีุถูกปลดปล่อยให้อยูค่น
เดียวจะขาดความมัน่คงทางอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงตอ้งหันไปพึ่งการช่วยเหลือจาก
บุคคลหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผูสู้งอายุจึงมีความต้องการท่ีจะได้การ
สนบัสนุนจากครอบครัวของตนเองควบคู่กนัไปกบัการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่ม
อาสาสมคัรทั้งองคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคเอกชน 

2. ความต้องการด้านการประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคม
ประเภทประกนัชราภาพ เม่ือเขา้สู่วยัชราและเลิกประกอบอาชีพแลว้จะไดรั้บบาํนาญชราภาพเพ่ือ
ช่วยให้สามารถดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข และมัน่คงปลอดภยัตามควรแก่อตัภาพในบั้นปลายชีวิต 
ไม่เป็นภาระบุตรหลานและสงัคม 
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3. ความตอ้งการมีส่วนร่วมชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบาง
ประเภทในสังคม สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผูสู้งอายุไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชน
ให้ดีข้ึน ให้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง ในการปรับตัวให้ทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ในการปรับปรุงวฒันธรรมและในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้
แขง็แรงอยูเ่สมอ 

4. ความตอ้งการท่ีลดการพึ่งพาตนเองให้นอ้ยลง หากครอบครัวและสังคม
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวและสังคมแลว้ จะเป็นการช่วย
ผูสู้งอายใุหรู้้จกัพึ่งตนเอง ไม่เป็นภาระแก่สงัคมในบั้นปลายชีวิต 

5. ความตอ้งการทางสงัคมของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 
5.1 ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว กลุ่มสงัคม 
5.2 ความต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือจากบุคคลใน

ครอบครัวและสงัคม 
5.3 ความต้องการเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในสายตาสมาชิกใน

ครอบครัวของกลุ่ม ของชุมชน และสงัคม 
5.4 ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคคลในครอบครัว ชุมชน 

และสงัคม สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับุตรหลานในครอบครัวและสงัคมได ้
5.5 ความตอ้งการในโอกาสทาํส่ิงท่ีตนปรารถนา 

6. ความตอ้งการทางกายและจิตใจ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีสุดใน
ชีวิตมนุษย ์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความ
มัน่คงปลอดภยั โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั คลายจากความวิตกกงัวล และ
ความหวาดกลวั ความตอ้งการในการยอมรับนบัถือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนับถือว่า
เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความตอ้งการโอกาสท่ีก้าวหน้า โดยเฉพาะในเร่ือง
ความสาํเร็จของการทาํงานในบั้นปลายของชีวิต 

7. ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงิน
จากบุตรหลาน เพื่อสะสมไวใ้ชจ่้ายในภาระเม่ือตนเองเจ็บป่วย ตอ้งการให้รัฐช่วยจดัหาอาชีพเพื่อ
เป็นการเพ่ิมพนูรายได ้ทั้งน้ีตนจะไดมี้บทบาททางเศรษฐกิจ ช่วยใหต้นนั้นพน้จากภาวะความบีบคั้น
ของเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั 

จากแนวคิดสรุปไดว้า่ ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายเุกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
วยัสูงอาย ุความตอ้งการของผูสู้งอายกุคื็อ การปรับตวัใหไ้ดก้บัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในวยั
สูงอาย ุทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ทั้งน้ีความตอ้งการและการปรับตวั
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ของผูสู้งอายุตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งตวัผูสู้งอายุเอง บุคคลในครอบครัว 
ชุมชน และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมใหผู้มี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีอนัจะเป็นการลด
ปัญหาและสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งครอบคลุม 
 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัชมรมผู้สูงอายุ 

2.1 ชมรมผู้สูงอายุ 
ปัจจุบนั มีชมรมผูสู้งอายุอยู่โดยทัว่ไป ทั้งประเทศประมาณ 3,487 ชมรม ชมรม

ดงักล่าวบางชมรมกด็าํเนินการเป็นเอกเทศ บางชมรมกอ็ยูใ่นเครือข่ายสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย
ฯ บางชมรมก็อยู่ในเครือข่ายของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขระดบัจงัหวดั บางชมรมก็อยู่ใน
เครือข่ายกรมประชาสงเคราะห์ 

เม่ือพิจารณาถึงการก่อตั้งชมรมผูสู้งอายจุะปรากฎว่า ชมรมผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ (กว่า 
70%) เป็นชมรมท่ีตั้ งข้ึนโดยขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู ้
ชกัชวนสนบัสนุนให้ตั้งข้ึน จึงเป็นไปไดว้่าเม่ือตั้งแลว้หน่วยงานราชการท่ีริเร่ิมไม่ติดตามต่อเน่ือง 
ชมรมท่ีตั้งข้ึนกเ็ลิกลาไป บางแห่งท่ีตั้งข้ึนแลว้ กไ็ม่รู้วา่จะทาํอะไรต่อไปจึงมีแต่ช่ือหาคนรับผดิชอบ
ไม่ได ้ทั้งน้ีและทั้งนั้นน่าจะเป็นไปไดว้่าการก่อตั้งคร้ังแรกไม่มีอุดมการณ์แน่นอน ผูสู้งอายกุ็อาจไม่
ทราบว่าตั้งข้ึนทาํไม ชมรมเป็นของใคร ใครเป็นผูด้าํเนินการ เพื่ออะไร และเช่ือว่าผูช้กัชวนช้ีนาํเอง
ในระดับ จงัหวดั-อาํเภอ ก็ไม่อาจเขา้ใจในอุดมการณ์ของชมรมผูสู้งอายุอย่างถ่องแท  ้เม่ือทาง
ส่วนกลางและหน่วยเหนือแจง้มาให้จดัตั้ งชมรมผูสู้งอายุในทอ้งถ่ินก็จดัตั้ง แต่ชมรมมิไดมี้การ
พฒันาใหเ้กิดประโยชน์เท่าท่ีควร 

จากขอ้คิดเห็นของทุกฝ่าย ต่างมีความเห็นตรงกนัว่า ชมรมผูสู้งอายเุป็นประโยชน์
แก่ผูสู้งอายุอย่างแน่นอน อยู่ท่ีว่าจะทาํอย่างไรให้ชมรมผูสู้งอายุท่ีตั้ งข้ึนดาํเนินการให้ประสบ
ผลสาํเร็จเท่านั้น (บรรลุ ศิริพานิช, 2543: 1) 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุจะพบว่า ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีเขา้สู่ช่วง
ของการเส่ือมถอยของชีวิต เป็นช่วงท่ีร่างกายปรับตวัยากมากข้ึน ชีวิตท่ีผา่นมาจะเป็นตวักาํหนดว่า
ในช่วงวยัชราน่าจะพบกบัความสุข หรือโศกเศร้า ในทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม ถา้ผูสู้งอายมีุบทบาท
ในการพฒันาสังคมไดจ้ะทาํให้มีความพอใจในชีวิต ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงคนชราบางกลุ่มเท่านั้นท่ี
สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าได ้
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2.2 องค์ประกอบของชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมผูสู้งอายใุนฐานะท่ีเป็นองคก์รชาวบา้นท่ีประสบความสาํเร็จ มีองคป์ระกอบ 

5 ประการคือ 
1. มีอุดมการณ์ร่วมกนั หมายถึงการมีทศันะต่อโลก ต่อสังคม ต่อชุมชน ร่วมกนัมี

ความเขา้ใจตรงกนัว่าตนอยูส่่วนใดของความสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัต่างๆ อุดมการณ์นบัไดว้่า
เป็นส่ิงสําคญัท่ียึดเหน่ียวทิศทางของรวมกลุ่มเอาไว ้ยิ่งถา้สามารถกาํหนดเป้าหมายระยะยาวหรือ
วิสยัทศัน์ (Vision)ได ้กย็ิง่ทาํใหอ้งคก์รชาวบา้นนั้นๆ มีอุดมการณ์ในการรวมตวักนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. การมีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั ว่าเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปขา้งหน้า
นั้นชมรมผูสู้งอาย ุทาํไปเพื่ออะไร 

3. การมีผลประโยชน์ร่วมกนั และการกระจายผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรมและ
ทัว่ถึงชมรมผูสู้งอายุ ตอ้งสร้างขอ้มูลให้เกิดการรับรู้ทัว่ไปว่า ผลประโยชน์ของการรวมกนั เป็น
ชมรมคืออะไร 

4. คนเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัขององคก์รชาวบา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
ผูน้าํ สมาชิก และชาวบา้นทัว่ไป โดยเร่ิมแรกอาจจะยงัแยกไม่ออก ว่าใครจะอยูใ่นฐานะใด ทุกคน
จะมารวมกลุ่มกนั พดูคุยกนัในปัญหาท่ีประสบร่วมกนั และหาวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เม่ือพดูคุยกนั
หลายคร้ัง ก็จะเกิดผูน้าํตามธรรมชาติข้ึนมา โดยกลุ่มคนท่ีเหลือเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า เขาควรเป็นผูน้าํ 
ดงันั้นกลุ่มคนท่ีเหลือก็จะเป็นสมาชิกของชมรม หลงัจากมีผูน้าํชมรมเกิดข้ึน คนท่ีไม่ไดส้มคัรใจ
ร่วมกิจกรรมของชมรมกจ็ะเป็นชาวบา้นทัว่ๆ ไป ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนทั้งช่วยสนบัสนุน หรือขดัขวาง
การดาํเนินงานของชมรมได ้ถา้ชาวบา้นเห็นดว้ยกบักิจกรรมของชมรม ก็จะมีการสนับสนุนทุก
รูปแบบ ทั้งแรงกาย แรงใจ และช่วยประชาสมัพนัธ์ใหก้บัชมรมไดอี้กดว้ย รวมถึงพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
หรือไม่เขา้ร่วมกบัชมรม 

องคป์ระกอบทั้งส่ีน้ีถือว่า ผูน้าํเป็นผูกุ้มความอยูร่อดขององคก์รชาวบา้น หากผูน้าํ
ไดรั้บการยอมรับ มีบารมี มีความสามคัคีปฏิบติัดี มีความสามารถและคิดถึงส่วนร่วมจริงๆ ก็จะ
สามารถนาํพาองค์กรชาวบา้นท่ี ดงันั้นคือ ประการแรก ผูน้าํทางความคิดพฒันาคนโดยใช้หลกั
อริยสัจ 4 ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เน้นให้ชาวบา้นรู้จกัตนเอง รู้จกัปัญหา รูจกัลดอบายมุข อยาก
พึ่งตนเองจนนาํไปสู่การร่วมกิจกรรมพฒันา ประเภทท่ีสอง ผูน้าํทางศีลธรรม ประเภทท่ีสาม คือ
ผูน้ําทางอาชีพ ประเภทท่ีส่ีคือ ผูน้ําทางด้านการพูด ประเภทท่ีห้า ผูน้ําท่ีสามารถประยุกต์งาน
ราชการกบัเป้าหมายท่ีชาวบา้นได ้และประเภทท่ีหก คือผูน้าํทางดา้นการประสานทรัพยากรภายใน
และภายนอกชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ี เพราะจากการศึกษาท่ีผา่นมาในอดีตพบว่ากรณี
ของชมรมผูสู้งอายจุะพบวา่ ผูน้าํจะมีคุณงามความดี มีจิตใจมุ่งเสียสละ เพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงซ่ึง
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อาจจะแตกต่างจากองคก์รอ่ืนๆ โดยเฉพาะองคก์รทางธุรกิจเอกชน องคก์รของรัฐบาลท่ีบางคร้ังเรา
อาจจะพบไดว้่า ผูน้าํคือคนท่ีพูดเก่ง ฉลาด รู้จกัเอาตวัรอด แต่เขาอาจจะไม่ไดค้นดีก็ได ้องค์กร
ชาวบา้นอ่ืนๆ ก็เช่นกัน บางคร้ังชาบา้นอาจจะไม่ได้คาํน่ึงว่า ผูน้ําคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ แต่ท่ี
ชาวบา้นมารวมกลุ่มกิจกรรม อาจเป็นเพราะเขา (ผูน้าํ) มีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพกเ็ป็นได ้

5. สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจะมีหลกัการหรือแนวคิดว่า ชมรมผูสู้งอาย ุจะดาํรงอยูไ่ด้
ก็ดว้ยสมาชิกร่วมมือกนั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางดา้นความคิด การวางแผน การตดัสินใจ 
การปฏิบติัและติดตามประเมินผล ตลอดจนมีสิทธ์ิจะไดรั้บประโยชน์จากชมรม ซ่ึงถา้มีการร่วมมือ
กันตามเง่ือนไขดังกล่าว  ก็จะทําให้ชมรมผู ้สูงอายุ สามารถดําเนินการไปตามจุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละแผนท่ีวางไว ้แต่อยา่งไรก็ตามสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีไดมี้
บทบาทในการร่วมคิด ร่วมทาํงานกบัชมรมผูสู้งอาย ุสมาชิกท่ีเหลืออาจจะเขา้ร่วมกิจกรรมบา้งเป็น
บางคร้ังคราว หรือเป็นเพียงบางกิจกรรม และบางส่วนก็อาจเฝ้าดูอยูเ่ฉยๆ ซ่ึงกลุ่มหลงัจะมีมากกว่า
กลุ่มอ่ืน องคป์ระกอบของชมรมผูสู้งอาย ุท่ีประสบความสาํเร็จ ประการท่ีห้า คือการบริหารจดัการ
ซ่ึงถือเป็นเร่ืองช้ีขาดความเขม้แขง็ของชมรมผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะการบริหารจดัการจะดีหรือไม่ ส่วน
หน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถทางการบริหารของผูน้าํ ซ่ึงประเดน็น้ี สมัพนัธ์ เตชะอธิก (2542) มองว่า
การบริหารจดัการท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการคือ 

5.1 การตดัสินใจร่วมกัน นับเป็นหัวใจสําคญัของการรวมตวักันเป็นชมรม
ผูสู้งอายุเพราะถา้หากสมาชิก ไม่มีโอกาสตดัสินใจดว้ยความเป็นเจา้ของชมรม สมาชิกชมรมก็จะ
ขาดความตระหนัก และขาดการช่วยเหลือกนัประคบัประคอง แต่จะปล่อยให้ข้ึนอยู่กบัผูน้าํว่าจะ
นาํไปในทิศทางใด กลายเป็นว่าชมรมจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบัผูน้าํ ดงันั้นการท่ีจะทาํอะไรท่ีสาํคญัๆ 
ในชมรมผูสู้งอายุ จึงต้องให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย มิใช่ปล่อยให้ผูน้ํา
ตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว 

5.2 ชมรมผูสู้งอายุมีโครงสร้างองค์การและกาํหนดบทบาทหน้าท่ีซ่ึงชมรม
ผู ้สูงอายุโดยทั่วไปมีโครงสร้างจัดไว้เป็นรูปแบบคือมีประธาน  รองประธาน  เลขานุการ 
ประชาสัมพนัธ์ ปฏิคม เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนั ซ่ึงโครงสร้างน้ี
อาจมีความยดืหยุน่ไดส้าํหรับชมรมผูสู้งอายไุปสู่ความสาํเร็จไดดี้เช่นกนั 

5.3 สถานท่ีและวตัถุอุปกรณ์ ชมรมผูสู้งอายุควรมีสถานท่ีเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ของการรวมตวักนัสาํหรับพบปะพดูคุย ประชุม และจดักิจกรรมต่างๆ ของชมรม 

5.4 การมีกฎกติการ่วมกัน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั และเป็นขอ้ตกลง
ร่วมกนัการท่ีคนหลายคนมารวมกลุ่มกนั ย่อมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างหรือขดัแยง้กนั ทศันะและ
การยอมรับกฎกติการ่วมกนั จึงสาํคญัต่อการปฏิบติั และความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอาย ุ
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5.5 การส่ือสารระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุ จะตอ้งมีมาก และ
ทัว่ถึงและเป็นระบบในหลายรูปแบบ เช่นการจัดประชุมแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหา
ขอ้สรุปร่วมกนั การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นหอกระจายข่าว การประชุมแกนนาํองคก์ร กระจายขอ้มูล
ต่อในกลุ่มยอ่ย การใชค้วามสมัพนัธ์ทางสงัคม และวฒันธรรมระหวา่งผูน้าํ และสมาชิกในการส่งต่อ
และรับขอ้มูลข่าวสารความรู้ระหว่างกนัเป็นตน้ การส่ือสารน้ีมีความสําคญัในการช่วยให้เกิดการ
รับรู้เขา้ใจและร่วมมือกนัมากข้ึน หากไม่มีการส่ือสาร หรือมีการส่ือสารนอ้ย หรือส่ือสารไขวเ้ขว
จากความเป็นจริง ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ยอ่มเกิดข้ึนไม่ไดห้รือเป็นไปไดย้าก 

5.6 การควบคุมตรวจสอบผลการดาํเนินการ เม่ือมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนั
แลว้ การดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอาย ุตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมี้การ
รับรู้กนัอยา่งโปร่งใส และทราบถึงผลการดาํเนินงานของชมรมว่าเป็นอยา่งไร และใครเป็นผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์ จากการดาํเนินนั้น มากนอ้ยเพียงใด 

แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนลินี ตนัธุวนิตยแ์ละคณะ ท่ีพบว่าปัจจยัท่ี
นาํไปสู่ความสาํเร็จและลม้เหลวขององคก์รชาวบา้นคือการบริหารจดัการของผูน้าํ ส่วนการบริหาร
ไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บั 1) การมีวตัถุประสงคข์ององคก์รชาวบา้นท่ีชดัเจน 2) การมีระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี 3) การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอยา่งยติุธรรม 4) มีการวางแผนท่ีดี 5) สามารถ
ประสานกบัแหล่งทุน แหล่งวิชาการและชุมชนไดเ้พื่อการสนบัสนุนองคก์รชาวบา้น 

2.3 อุดมการณ์ของชมรมผู้สูงอายุ 
อุดมการณ์ของชมรมผูสู้งอาย ุคือ ชมรมผูสู้งอายเุป็นของผูสู้งอาย ุโดยผูสู้งอาย ุเพื่อ

ผูสู้งอายุ และสังคมนั้น ซ่ึงจะพบว่าส่วนใหญ่สมาชิกชมรมมกัไม่เขา้ใจในอุดมการณ์ของการตั้ง
ชมรม ทุกคนมกัจะคิดวา่เป็นสมาชิกจะไดอ้ะไร ดงัจะเห็นไดว้า่สมาชิกชมรมท่ีก่อตั้งโรงพยาบาลจะ
มีสมาชิกมาก ดว้ยผูสู้งอายุมุ่งหวงัว่าคงจะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาล 
ผูสู้งอายุบางคนเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุในโรงพยาบาลเกือบทุกโรงพยาบาลท่ีมีชมรมผูสู้งอาย ุ
และเลือกไปชมรมท่ีใหป้ระโยชน์มากท่ีสุด 

ดงันั้น การช้ีแจงเร่ืองอุดมการณ์แก่สมาชิกชมรมในการก่อตั้งคร้ังแรก หรือการ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกชมรมจึงเป็นเร่ืองสาํคญั ชมรมใดท่ีตั้งข้ึนมาโดยสมาชิกไม่เขา้ใจในอุดมการณ์
จะประสบปัญหายุง่ยากในการบริหารชมรมให้ประสบผลสาํเร็จ เพราะทุกคนคิดแต่จะไดอ้ะไร แต่
ไม่คิดจะทาํอะไร ชมรมใดท่ีสมาชิกเขา้ใจในอุดมการณ์แมจ้ะมีสถานภาพทางความรู้และการเงิน
ตกตํ่ากส็ามารถประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี (ตามอตัภาพ) 

บรรลุ ศิริพานิช (2543: 1) กล่าวถึง “ชมรมผูสู้งอาย”ุ ว่าเป็นชมรมของผูสู้งอายใุน
แต่ละชุมชนท่ีรวมตวักนัตั้งข้ึนมา แลว้ดาํเนินกิจกรรมของชมรมโดยผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิก เพื่อ
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ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกดา้น หรือตามความมุ่งหมายของสมาชิกชมรมผูสู้งอายนุั้นๆ และเพื่อสังคม
โดยรวม ซ่ึงอาจขยายความให้ละเอียดไดว้่า ชมรมผูสู้งอายุในอุดมการณ์นั้น ใครจะริเร่ิม ใครจะ
ก่อตั้งก็ตาม ชมรมนั้นจะตอ้งเป็นของสมาชิกในชมรมซ่ึงเป็นผูสู้งอายุ มิใช่ของโรงพยาบาล มิใช่
ของทางราชการ มิใช่ของวดั มิใช่ของใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ดงันั้น แนวความคิด ทศันคติใน
การจะดาํเนินการย่อมตอ้งมาจากเจา้ของ คือ สมาชิกชมรมซ่ึงจะเป็นผูสู้งอายุ และการดาํเนินการ
กิจกรรมของผูเ้ป็นเจา้ของตอ้งรับผิดชอบดาํเนินการ มิใช่ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐทาํให้ คนอ่ืนอาจช่วย
ดาํเนินการใหไ้ด ้แต่ผูสู้งอายตุอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินการ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่ผูสู้งอายซ่ึุงเป็น
สมาชิกในชมรมนั้นเอง และเพื่อผูสู้งอายอ่ืุนๆ ถา้เป็นไปไดต้ลอดทั้งสงัคมโดยรวม 

2.4 พฒันาการของชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมผูสู้งอายุเป็นองคก์รประชาชน หรือองคก์รชาวบา้นประเภทหน่ึงท่ีเร่ิมตน้

จากการรวมตวัของชาวบา้นตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในรูปของกลุ่ม เพื่อดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม เพื่อสนองวตัถุประสงค์ของชุมชน หรือสนองวตัถุประสงค์ของทาง
ราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีให้การสนับสนุนการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนน้ีอาจ
จดัตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หรือไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจมีระเบียบทางราชการ หรือระเบียบท่ี
กลุ่มจดัทาํข้ึนมา โดยมีกฎหมายรอบรับ อาจเป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล ก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 
การท่ีผูสู้งอายจุะรวมตวัไดน้ั้นสมาชิกยอ่มมีแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจระดบัหน่ึง ผูสู้งอายยุอ่มคิดวา่
จะไดรั้บประโยชน์จากชมรมอยา่งพึงพอใจ การรวมตวักนัเป็นกลุ่มจึงจะเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะพฒันาการ
ไปเป็นกลุ่มองคก์รชาวบา้นท่ีสมบูรณ์ โดยมีพฒันาการตามขั้นตอนดงัน้ีคือ 

ขั้นแรก มีเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความสับสนใจร่วมกนั และมีการพบปะสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กนัเร่ืองนั้น เม่ือมีผูมี้ความคิดเห็นตรงกนัเป็นจาํนวนมากพอก็จะเร่ิมมีการ
รวมกลุ่มกนั 

ขั้นที่สอง มีการอธิบายขยายความในเร่ืองท่ีสนใจเก่ียวกบัเหตุท่ีตอ้งทาํ ผลท่ีจะ
ไดรั้บและบทบาทท่ีควรดาํเนินการ โดยในระยะแรกๆ การรวมกลุ่มกนัยงัไม่เป็นทางการ อาจมีแกน
นาํหรือใครคนใดคนหน่ึง ดาํเนินการเพ่ือกาํหนดแนวปฏิบติัของกลุ่ม เพ่ือใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย 
เม่ือเห็นว่ามีความเป็นไปไดก้็เขา้สู่ขั้นท่ีสาม มีการสร้างบรรทดัฐานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบติั รวมทั้ง
กาํหนดแบบแผนของการกระทาํ ต่อกนัทางสังคม ขั้นท่ีส่ี เม่ือทุกคนยอมรับถึงแนวปฏิบติั เพื่อให้
บรรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย ก็จะมีการบรรจุคนลงในตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสม
นัน่ก็คือกลุ่มองคก์รชาวบา้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ และขั้นท่ีห้าดาํเนินการตามบรรทดัฐาน หรือตามแผน
เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย (คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์, ม.ป.ป) แต่ผูว้ิจยัคิดว่าการเกิดข้ึน
ขององคก์รชาวบา้น อาจมีจากสาเหตุอ่ืนๆ คือ เกิดจากนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้มีองคก์าร
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เกิดข้ึนเช่นชมรมผูสู้งอายุท่ีจดัตั้ งข้ึนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และอาจเกิดจากการท่ี
ชาวบา้นไดเ้ดินทางไปเยีย่มญาติ ยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ แลว้ไดพ้บเห็นวา่การรวมตวัเป็นองคก์รแลว้เกิดผล
ดี เพราะชาวบา้นร่วมคิดร่วมทาํร่วมวางแผน ตลอดทั้งการประเมินผล แต่การท่ีชมรมผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ไม่มีผลงานท่ีเด่นชดั เป็นเพราะชมรมผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ถูกก่อตั้งโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ การ
ก่อตั้งโดยรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกชุมชน ทาํใหช้าวบา้นขาดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจดัการ
และเม่ือรัฐบาลถอนจากการช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนแลว้ ก็จะทาํให้ประชาชน ไม่สามารถบริหาร
จดัการต่อไปได ้ทาํใหโ้ครงการหรือการดาํเนินการขาดความยัง่ยนื 

2.5 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมผูสู้งอายจุะดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี ปัจจยัหลกัน่าจะอยูท่ี่คุณภาพของสมาชิกชมรม

ในหลายๆ ดา้น ดงัน้ี 
1. อาย ุ

ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รับสมาชิกท่ีเป็นผูสู้งอายุตามช่ือของชมรม กล่าวคือ มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีหลายชมรมท่ีรับสมคัรสมาชิกตั้งแต่อายุ 50 ปีข้ึนไป และบางชมรมรับสมคัร
สมาชิกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทสามญั อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป และประเภทวิสามญั อายตุั้งแต่ 
60 ปีลงมา ถา้ชมรมใดมีสมาชิกท่ีมีอายุมากข้ึนเป็นส่วนใหญ่ ชมรมนั้นมกัขาดคนดาํเนินการท่ี
เขม้แขง็เพราะขาดแรงงาน ดงันั้น สมาชิกของชมรมผูสู้งอายุควรจะมีหลากหลายช่วงอายุ โดยเร่ิม
ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ถา้เป็นไปได ้สมาชิกชมรมผูสู้งอายแุต่ละชมรมควรมีสัดส่วนช่วงอายท่ีุเหมาะสม 
ดงัน้ี 

อาย ุ50-59 ปี มีสดัส่วน 15% 
อาย ุ60-69 ปี มีสดัส่วน 65% 
อาย ุ70-80 ปี มีสดัส่วน 15% 
อาย ุ80+ ปี มีสดัส่วน 5% 
สดัส่วนดงักล่าว เป็นสดัส่วนโดยประมาณดว้ยแนวคิดว่า การมีหลากหลายช่วง

อายุจะทาํให้ชมรมมีสมาชิกท่ีมีร่างกายแขง็แรง ช่วยดาํเนินกิจกรรมของชมรม และมีแนวความคิด
หลากหลาย ไม่ลา้สมยัจนเกินไป จะเป็นผลทาํให้ชมรมมีศกัยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนั
จะเกิดประโยชน์โดยทัว่ไปในท่ีสุด 

2. สถานภาพทางความรู้ของสมาชิกชมรม 
การใช้ระดบัการศึกษาวดัความรู้ของสมาชิก คณะศึกษาวิจยัเห็นว่าไม่ค่อยมี

ผลกระทบต่อความสาํเร็จของการดาํเนินกิจกรรมของชมรม แต่ความสาํคญัอยู่ท่ีว่า ชมรมผูสู้งอายุ
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ใดมีสมาชิกท่ีมีสถานภาพทางความรู้ใกลเ้คียงกนั หรือแตกต่างกนัไม่มาก จะทาํใหก้ารบริหารชมรม
เป็นไปไดด้ว้ยดี สมาชิกเขา้ใจ พดูจากนัไดส้นิทสนม ไม่มีช่องวา่งในการส่ือความหมาย 

ส่วนใหญ่ชมรมผูสู้งอายุในหมู่บา้น หรือชุมชน สมาชิกมกัมีสถานภาพทาง
ความรู้ใกลเ้คียงกนั ไม่มีปัญหาในเร่ืองพดูกนัไม่รู้เร่ือง แต่ชมรมในเมือง หรือกรุงเทพมหานครโดย
เฉพาะท่ีใชโ้รงพยาบาล หรือสถานท่ีทางราชการเป็นท่ีตั้งชมรม มกัมีความแตกต่างกนัในสถานภาพ
ของความรู้ของสมาชิก ทาํให้การส่ือความหมายลาํบาก ทศันคติและแนวความคิดก็แตกต่างกนัไป 
ทาํใหค้วามสนิทสนมกลมเกลียวในระหวา่งมวลสมาชิกไม่แนบแน่นเท่าท่ีควร ชมรมประเภทน้ีมกัมี
จาํนวนสมาชิกมา ทาํใหเ้กิดเป็นกลุ่มข้ึนในชมรมแยกกนัไปตามความสนใจ (ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองเสียหาย
แต่อยา่งใด) 

3. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (การเงิน) ของสมาชิก 
ชมรมท่ีสมาชิกมีสถานภาพทางการเงินใกลเ้คียงกนั จะทาํให้การบริหารชมรม

เป็นไปไดด้ว้ยดี เช่น ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน หรือหมู่บา้น สถานภาพทางการเงินของสมาชิกมกัไม่
แตกต่างกันมากนักจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองขอ้ขดัแยง้ทางการเงิน แต่ชมรมในเมือง หรือใน
กรุงเทพมหานคร หรือชมรมท่ีใชส้ถานท่ีราชการเป็นสถานท่ีดาํเนินการ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ 
เป็นต้น  สมาชิกมักมีหลากหลายสถานภาพ มีความแตกต่างกันในเร่ืองฐานะทางการเงิน
ค่อนขา้งมาก เป็นผลทาํใหส้มาชิกผูมี้ฐานะทางการเงินสูงมีส่วนในการบริหารจดัการชมรมมากกว่า
สมาชิกผูมี้ฐานะการเงินตํ่า 

ชมรมผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลของรัฐบาลบางแห่งมีกรรมการ และสมาชิกเป็นผู ้
มีฐานะการเงินดี มักมีกิจกรรมหารายได้ให้โรงพยาบาลท่ีตั้ งชมรมนั้ นด้วย  จึงเข้าลักษณะ
โรงพยาบาลกไ็ดป้ระโยชน์จากชมรมผูสู้งอายดุว้ย 

ฐานะทางการเงินของสมาชิกจะเป็นปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรมของชมรม
อย่างหน่ึง เช่น ชมรมใดมีฐานะทางการเงินดีก็มีกิจกรรมท่องเท่ียวสูง ชมรมใดมีฐานะทางการเงิน
ของสมาชิกไม่ดีก็จะมีกิจกรรมเร่ืองเสริมรายไดสู้ง ดงันั้น สถานภาพทางการเงินท่ีแตกต่างกนัของ
ผูสู้งอายจุะเป็นส่ิงชํ้าผูสู้งอายใุนการเลือกเขา้มาเป็นสมาชิกในชมรมโดยอตัโนมติั 

4. จาํนวนสมาชิกในแต่ละชมรม 
ชมรมผูสู้งอายมีุจาํนวนสมาชิกมากนอ้ยแตกต่างกนัไป จากมากถึง 500 คนข้ึน

ไป ถึงนอ้ยท่ีสุด มีสมาชิกอยู่ 50 คนลงมา ส่วนใหญ่ 42% จะมีอยู่ระหว่างร้อยคนลงมา ชมรมท่ีอยู่
ในเมืองเปิดรับสมาชิกทัว่ไปจะมีมีจาํนวนสมาชิกมาก ชมรมท่ีอยู่ในหมู่บา้น หรือชุมชนเปิดรับ
สมาชิกในหมู่บา้น หรือชุมชน จะมีจาํนวนสมาชิกไม่มากนกั ชมรมผูสู้งอายุท่ีมีสมาชิกมากๆ บาง
แห่งมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมอยูด่ว้ย จึงทาํให้สมาชิกมีมาก การมีสมาชิกมกัไม่
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รู้จักกันหมด ไม่มีความสนิทสนมกันแน่นแฟ้น และเกิดเป็นกลุ่มในชมรมตามความสนใจซ่ึง
แตกต่างกนัไป (เพราะคนจาํนวนมาก) การมีสมาชิกนอ้ยมีขอ้ดีท่ีทุกคนรู้จกักนัหมด แต่ดูเงียบเหงา
ไม่คึกคกั 

ถ้าใช้อุดมการณ์ของการมีชมรมผูสู้งอายุเป็นหลักในการวิเคราะห์ คณะ
ศึกษาวิจยัเห็นวา่ จาํนวนสมาชิกในชมรมแต่ละชมรมไม่จาํเป็นตอ้งมีมาก และการมีสมาชิกมากดูจะ
ทาํให้การดาํเนินงานประสบความยุ่งยากมากดว้ย แต่การมีสมาชิกน้อยเกินไปก็ดูไม่ใช่ชมรม เรา
เห็นวา่จาํนวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดน่าจะอยูร่ะหวา่ง 20-100 คน 

2.6 การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุคร้ังแรก 
การจะก่อตั้งชมรมผูสู้งอายข้ึุนท่ีใด หรือชุมชนใด ท่ีนั้นหรือชุมชนนั้นจะตอ้ง 
1. ควรมีปริมาณผูสู้งอายุมากพอท่ีจะรวมกลุ่มกนัไดใ้นจาํนวนท่ีเหมาะสม คณะ

ศึกษาวิจยัมีความเห็นวา่จาํนวนท่ีเหมาะสมน่าจะไม่นอ้ยกวา่ 20 คนข้ึนไป 
2. ชุมชนนั้นควรมีหน่วยงานทางราชการ เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล โรงเรียน 

หรือวดั คอยให้ความสนับสนุนในทางความรู้และอ่ืนๆ จะทาํให้ชมรมท่ีตั้งข้ึนสามารถพฒันาได้
ดว้ยดี 

3. ชุมชนนั้นควรมีความพร้อมในเร่ืองการบริหารจดัการ เห็นความสาํคญัของการมี
ชมรมผูสู้งอายแุละมีผูน้าํท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็ 

4. การริเร่ิมคร้ังแรกน่าจะเป็นการริเร่ิมจากทางราชการ หรือเอกชนเองก็ไดท้ั้งนั้น 
สาํคญัอยู่ท่ีว่าจะตอ้งทาํให้ผูสู้งอายุในชุมชนนั้นเขา้ใจในหลกัการ หรืออุดมการณ์ของการมีชมรม
ผูสู้งอาย ุและเป็นของผูสู้งอาย ุโดยผูสู้งอายเุอง และเพื่อผูสู้งอายเุอง รวมทั้งสังคม เป็นผลพลอยได้
อย่างถ่องแท ้และพยายามให้การตั้งชมรมเป็นไปตามธรรมชาติของการรวมกลุ่มท่ีมีอยู่แลว้ใน
ชุมชนใหม้ากท่ีสุด 

5. การริเร่ิมคร้ังแรก ถา้มีผูน้าํท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็ การก่อตั้งก็เป็นไปไดร้วดเร็ว
ข้ึน แต่ก็ไม่ควรท่ีจะรวบรัดจนเกินไปจนผูสู้งอายใุนชมรมยงัไม่เขา้ใจในอุดมการณ์ของชมรมอยา่ง
แน่ชัด การนํากลุ่มผูสู้งอายุในชุมชนท่ีสนใจในการตั้ งชมรมไปดูชมรมผูสู้งอายุในชุมชนท่ี
ดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จมาแลว้ จะช่วยใหก้ารดาํเนินงานก่อตั้งเป็นไปไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

6. ในปัจจุบนั สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ มีเครือข่ายสาขาสภาผูสู้งอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ อยูท่ ัว่ทุกจงัหวดัและทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ประธานสาขาสภาฯ ประจาํจงัหวดั
และประจาํเขตในกรุงเทพมหานครจะเป็นผูช้ี้แนะวิธีการจดัตั้งและดาํเนินการชมรมผูสู้งอายไุดเ้ป็น
อยา่งดี สมครวท่ีผูส้นใจก่อตั้งชมรมจะติดต่อสอบถาม (บรรลุ ศิริพานิช 2543: 3) 
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2.7 สถานทีต่ั้งชมรมผู้สูงอายุ 
สถานท่ีตั้งของชมรมผูสู้งอายอุยูท่ี่ใด ทาํให้ไดค้วามจริงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชมรมผูสู้งอายุ

ต่างๆ ควรจะไดส้ังวรณ์อย่างยิ่ง กล่าวคือ ส่วนใหญ่ชมรมมกัจะแจง้สถานท่ีตั้งของตนตามท่ีจดั
กิจกรรม เช่น ถา้จดักิจกรรมกนัท่ีวดัก็ตั้งป้ายข้ึนท่ีวดัว่าเป็นท่ีตั้งชมรม เม่ือผูติ้ดต่อส่งจดหมายไปท่ี
วดั และไม่มีคนรับทาํใหจ้ดหมายถูกส่งคืน หรือบางทีก็ท้ิงจดหมายไวท่ี้วดั ไม่มีใครเปิดดู ทาํใหก้าร
ติดต่อเป็นไปไม่ไดต้ามกาํหนดนดัหมาย 

ดงันั้น ทางท่ีดีท่ีสุด คือ แมช้มรมจะแจง้สถานท่ีตั้งตามสถานท่ีจดักิจกรรม แต่ควร
แจง้สถานท่ีติดต่อให้ทราบว่าติดต่อท่ีใด ซ่ึงเป็นท่ีๆ ประธาน หรือเลขานุการชมรม สามารถทราบ
ข่าวสาร หรือผูอ่ื้นๆ สามารถติดต่อไดท้างไปรษณียก์จ็ะเป็นประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย 

สถานท่ีตั้งชมรม พบว่า ใช้สถานท่ีราชการถึง 34.9% ใช้วดัรองลงมา 32.9% ใช้
บา้น 27.3% กรณีใชบ้า้นเป็นท่ีตั้ง เม่ือมีการจดักิจกรรมส่วนมากจะไปจดักิจกรรมในสาธารณสถาน 
เช่น โรงแรม โรงเรียน ฯลฯ ตามท่ีเห็นสมควร สถานท่ีตั้งของชมรมถา้เป็นทั้งท่ีจดักิจกรรม และเป็น
ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์(กล่าวคือ สถานท่ีนั้นมีคนประจาํอยู)่ ก็จะทาํให้การบริหารกิจกรรมชมรม
เป็นไปไดดี้ยิง่ข้ึน 

โดยหลกัการแลว้ สถานท่ีตั้งของชมรมจะใช้ท่ีไหนก็ได ้แต่ขอให้เป็นท่ีสมาชิก
ชมรมไปมาสะดวก ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมาก และมีบริเวณท่ีเหมาะสม ขอใหส้ังเกตสถานท่ีท่ีใช้
ในการตั้งชมรมดงัต่อไปน้ี 

1. การใชว้ดัเป็นท่ีตั้งชมรม เหมาะสาํหรับชมรมผูสู้งอายใุนหมู่บา้น หรือชุมชนท่ีมี
วดัเป็นศูนย์กลาง ยิ่งถา้วดันั้ นมีเจ้าอาวาสสูงอายุก็ยิ่งทาํให้การดาํเนินชมรมเป็นไปได้สะดวก 
อย่างไรก็ตามมีขอ้สังเกตว่า เจา้อาวาสจะสนใจในกิจการของชมรมเพียงใดก็ตาม ก็ไม่น่าจะเลือก
ท่านเป็นประธานชมรมผูสู้งอายเุสียเอง มิเช่นนั้นชมรมผูสู้งอายจุะเป็นชมรมของวดัมิใช่ชมรมของ
ผูสู้งอาย ุ(ตามอุดมการณ์) และการปรับเปล่ียนประธานจะเป็นไปไดด้ว้ยยาก 

2. การใช้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีตั้ งชมรม  มีการใช้โรงพยาบาลทั้ งระดับ
โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลอาํเภอ เป็นท่ีตั้งชมรมผูสู้งอายุกนัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
โรงพยาบาลเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนใหเ้กิดมีชมรมผูสู้งอายข้ึุน เพื่อความสะดวกในการท่ีทางโรงพยาบาล
จะไดใ้ห้สุขศึกษา การป้องกนั การส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุและผูสู้งอายกุ็คาดหวงัจะไดรั้บการ
บริการจากโรงพยาบาลไดส้ะดวก เป็นประโยชน์ดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย จึงเกิดมีชมรมผูสู้งอายุข้ึนใน
โรงพยาบาลหรือในวิทยาลัยพยาบาลกันมาก  ข้อดีท่ีชมรมผู ้สูงอายุตั้ งในโรงพยาบาลก็คือ 
โรงพยาบาลมีสถานท่ี หอ้งประชุมสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองกระจายเสียง มีเจา้หนา้ท่ีเป็น
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ขา้ราชการใหค้วามอนุเคราะห์ในการจดับริการและจดัการต่างๆ ให ้ทาํใหผู้สู้งอายสุะดวกสบายไป
ทุกอยา่งจนเกือบไม่ตอ้งทาํอะไร คอยแต่รับบริการเท่านั้น 

ขอ้เสียท่ีชมรมผูสู้งอายตุั้งอยูใ่นโรงพยาบาลก็คือ ชมรมผูสู้งอายุนั้นมีลกัษณะเป็น
ของโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นของผูสู้งอาย ุเพราะเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลจะช่วยทาํให้ทุกอยา่ง ผูสู้งอายุ
กลายเป็นผูรั้บผลประโยชน์เท่านั้น มิได้ดาํเนินการอะไรด้วยตนเองเลย ถา้เจา้หน้าท่ีมิได้ริเร่ิม
ดาํเนินการชมรมก็เกือบจะเลิกลม้ไปโดยปริยาย บางโรงพยาบาลเม่ือตั้งชมรมข้ึนเป็นคร้ังแรก 
ผูอ้าํนวยการเป็นคนสนใจเร่ืองผูสู้งอาย ุกิจการชมรมกรุ่็งเรือง แต่พอเปล่ียนผูอ้าํนวยการใหม่กไ็ม่ให้
ความสนใจเร่ืองผูสู้งอายุ ชมรมก็เกิดเงียบเหงาจนไม่มีกิจกรรมอะไร บางโรงพยาบาลมีการขยาย
งานของโรงพยาบาลกจ็าํเป็นตอ้งขยบัขยายชมรมผูสู้งอายอุอไปอยูน่อกโรงพยาบาล 

เน่ืองจากโรงพยาบาลมีความชาํนาญในเร่ืองสุขภาพอนามยั ดังนั้น ชมรมท่ีใช้
โรงพยาบาลเป็นท่ีตั้งจึงค่อนขา้งจะมีกิจกรรมหนกัไปในทางสุขภาพอนามยัเท่านั้น ส่วนทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นปัญหาของผูสู้งอายจุะมีไม่มาก ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นขอ้เสียบางส่วนของ
การท่ีชมรมผูสู้งอายตุั้งในโรงพยาบาล คณะผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่าชมรมไม่ควรตั้งในโรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลไม่ควรสนับสนุนโดยส่งเจา้หน้าท่ีไปให้สุขศึกษา หรือดาํเนินกิจกรรมเร่ืองส่งเสริม
ป้องกนัสุขภาพ ณ ท่ีๆ ชมรมตั้งอยู่ โดยวิธีน้ีจะทาํให้ผูสู้งอายุไดรู้้จกัการบริหารกิจการของชมรม
ของตนอง และจะทาํให้มีชมรมมากข้ึน เป็นการสะดวกแก่ผูสู้งอายุท่ีไม่ตอ้งเดินทางไกลๆ ไปถึง
โรงพยาบาลในเมือง หรือในอาํเภอ และชมรมสามารถเลือกกิจกรรมท่ีตนตอ้งการดาํเนินการไดด้ว้ย
ตนเอง ชมรมจึงจะเป็นชมรมตามอุดมการณ์ 

3. การใช้สถานท่ีหน่วยงาน หรือสถานท่ีราชการอ่ืนๆ เป็นท่ีตั้ งชมรม เช่น 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงเรีย กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ชมรมท่ีใชส้ถานท่ีดงักล่าวมีไม่มาก ส่วน
ใหญ่มกัเป็นชมรมท่ีสมาชิกเป็นเจา้หน้าท่ีเก่าท่ีเกษียณการงาน ออกไปรวบรวมกนัจดัตั้งข้ึนคลา้ย
ชมรมศิษยเ์ก่าของสถานท่ีนั้นๆ ชมรมดงักล่าวน้ี สมาชิกมกัอยูห่่างไกลกนัมกัจะนดัหมายมาพบกนั 
วนัมารับเงินบาํนาญหรือตามโอกาสอนัควร กิจกรรมมีไม่มาก ผูเ้ป็นประธานมกัเป็นผูเ้คยดาํรง
ตาํแหน่งสูงในหน่วยงานนั้น สมาชิกส่วนมากจะเป็นผูเ้คยอยูใ่นตาํแหน่งระดบักลางไปหาสูง มีขอ้ดี
ท่ีมีสถานท่ี เจา้หนา้ท่ีประจาํการช่วยเหลือ สะดวกในการจดัการ มีขอ้เสียท่ีสมาชิกอยูห่่างไกลกนั จะ
มาไดก้แ็ต่ผูมี้ฐานะทางการเงินดีเท่านั้น 

2.8 ระเบยีบ ข้อบังคบัของชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมทุกชมรมมีระเบียบข้อบังคับของแต่ละชมรมแตกต่างกันไป ส่วนมากมี

ความเห็นว่าระเบียบข้อบังคบัควรมีเป็นชมรม จะไม่มีระเบียบขอ้บังคบัคงไม่ได้ แต่ระเบียบ
ขอ้บงัคบัไม่ควรเคร่งครัดมากนัก ท่ีเน้นมากคือ ระเบียบทางด้านการเงิน ควรทาํให้โปร่งใส มี
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ขอ้สังเกตว่ายิ่งชมรมมีสมาชิกจาํนวนมากก็จะมีระเบียบขอ้บงัคบัมาก ถา้ชมรมมีสมาชิกน้อย
ระเบียบขอ้บงัคบักไ็ม่มาก ชมรมท่ีสมาชิกเป็นขา้ราชการบาํนาญมกัมีระเบียบแบบแผนเคร่งครัดผดิ
กบัชมรมระดบัชุมชน โครงร่างต่างๆ ของระเบียบขอ้บงัคบัมกัจะกล่าวถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. สมาชิก 
2. กรรมการ 
3. การเงิน 
4. การจดักิจกรรม 

2.9 การดําเนินกจิกรรมของชมรม 
การดาํเนินกิจกรรมเป็นหัวใจของผูสู้งอายุ เพราะกิจกรรมจะทาํให้ผูสู้งอายุท่ีเป็น

สมาชิกของชมรมไดพ้บปะสังสรรคไ์ดท้ั้งประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ อาจกล่าวไดว้่ากิจกรรม
ของชมรมเป็นขอ้บ่งช้ีถึงความสําเร็จของการดาํเนินงานของชมรมก็น่าจะถูกตอ้ง ส่วนใหญ่ของ
ชมรมจะมีคณะกรรมการชมรมปรึกษาหารือกนัวา่จะจดักิจกรรมอะไรใหถู้กตอ้ง ตามความประสงค์
ของสมาชิก เม่ือตกลงกนัแลว้ก็ดาํเนินกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุมีหลากหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการของสมาชิกในแต่ละชมรม อาจประมวลกิจกรรมต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

1. กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เป็นกิจกรรมท่ีทาํกนัมาก ไดแ้ก่ การจดั
กิจกรรมตามวนัสาํคญัทางศาสนา และตามวฒันธรรมประเพณีนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน มกันิยมกนั
มากในชมรมผูสู้งอาย ุในหมู่บา้น หรือชุมชน เพราะทุกคนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้

2. กิจกรรมนนัทนาการ เป็นการจดักิจกรรมเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงตามโอกาส 
และความพอใจของสมาชิก กิจกรรมประเภทน้ีมกัรวมเอาการร่วมรับประทานอาหารเขา้ไปดว้ย 
หลงัรับประทานอาหารก็มีการแสดงเลก็ๆ นอ้ยๆ และร่วมกนัร้องเพลงตามอธัยาศยั กิจกรรมชนิดน้ี
มกันิยมกนัมากในชมรมในเมือง หรือชมรมขา้ราการบาํนาญ 

3. กิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ การเชิญแพทย ์พยาบาล ผูรู้้ในเร่ืองสุขภาพ
อนามยัมาบรรยายในเร่ืองท่ีสมาชิกสนใจ การตรวจโรคประจาํปี ความรู้เร่ืองยา ยาสมุนไพร และ
โภชนาการเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

4. กิจกรรมออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งทาํต่อเน่ืองทุกวนั 
หรือทุกวนัเวน้วนั ในเวลาประมาณคร่ึงชัว่โมงต่อวนัหรือต่อคร้ัง กิจกรรมประเภทน้ีเป็นประโยชน์
ในทางสุขภาพ แต่ชมรมจะตอ้งจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีผูด้าํเนินการท่ีเหมาะสม 

5. กิจกรรมเสริมรายได ้ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกนัทาํหรือผลิตส่ิงของ แลว้
นาํไปจาํหน่ายเป็นการเสริมรายได ้เหมาะสําหรับชมรมในหมู่บา้นท่ีสมาชิกตอ้งการเสริมรายได ้
เช่น บางชมรมร่วมกนัสานเข่งปลาทู ทาํไมก้วาด ทาํดอกไมจ้นัทน์ ฯลฯ แลว้นาํไปจาํหน่าย 



40 

 

6. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศิลปะต่างๆ ท่ีสมาชิกสนใจ เช่น ศิลปะเก่ียวกบัการวาดรูป การ
ดนตรี การขบัร้อง การประพนัธ์บทกลอน ฯลฯ เหมาะสําหรับชมรมท่ีมีสมาชิกท่ีมีศกัยภาพทาง
ศิลปะและรักทางศิลปะ 

7. กิจกรรมท่องเท่ียว เน่ืองจากผูสู้งอายุมีเวลาว่างมาก การท่องเท่ียวในสถานท่ีและ
โอกาสอนัควรโดยไปเป็นหมู่คณะ นอกจากจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เร่ืองความรักสามคัคีในหมู่คณะ
แลว้ ยงัไดค้วามรู้ความเท่าทนัโลกอีกดว้ย 

8. กิจกรรมการกศุลรวมทั้งสาธารณกศุลท่ีชมรมสามารถจะช่วยได ้และการกุศลท่ีทาํ
แก่เพ่ือนร่วมชมรมท่ีถึงแก่กรรมหรือการเยี่ยมไข ้เม่ือเพื่อนสมาชิกเจ็บป่วยหรือการเยี่ยมยามเพื่อน
สมาชิกโชคร้าย เป็นการแสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อกนัท่ีทาํใหเ้กิดความรักสามคัคีในหมู่คณะไดม้าก 
ทาํใหส้มาชิกมีความรู้สึกวา่ตนไม่โดดเด่ียว 

9. กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมท่ีให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกท่ีถึงแก่
กรรม กิจกรรมประเภทน้ีสมาชิกชมรมมีความนิยมค่อนขา้งมาก แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและ
ระเบียบทางราชการ ชมรมใดจะดาํเนินการกิจกรรมประเภทน้ีจะตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองคน 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

10. มีกิจกรรมปลีกย่อยอีกมาก คณะผูศึ้กษาเห็นว่ากิจกรรมอะไรก็ทาํได ้ขอให้ทาํ
โดยผูสู้งอาย ุเพื่อผูสู้งอาย ุหรือสังคมท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น
กน่็าจะกระทาํไดท้ั้งนั้น 

11. ปัจจัยท่ีทําให้ชมรมประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย  ถ้าพิจารณาจาก
ขอ้คิดเห็นของนกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิ ตลอดจนจากผูมี้ประสบการณ์ในการดาํเนินการชมรม
ผูสู้งอายแุลว้ คณะศึกษาวิจยัมีความเห็นว่าปัจจยัหลกัอยูท่ี่ตวัผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นสมาชิกในชมรานั้นเอง 
ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เป็นเร่ืองรองลงมา ถา้ผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมมีความเขา้ใจในหลกัการหรือ
อุดมการณ์ของการตั้งชมรม วา่ชมรมเป็นของตนเอง โดยตนเอง เพื่อตนเองและสังคมแลว้ เราเช่ือว่า
ชมรมจะประสบผลสาํเร็จไปแลว้กวา่คร่ึง เพราะชมรมผูสู้งอายจุะหาทางช่วยตนเองแทนการคอยแต่
รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ยิ่งสมาชิกในชมรมเป็นผูมี้ศกัยภาพในดา้นต่างๆ สูงก็ยิ่งจะประสบ
ผลสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 

12. การนาํชมรมผูสู้งอายุเขา้อยู่ในเครือข่ายเดียวกนั ชมรมผูสู้งอายุมีมากมายทัว่
ประเทศ แต่ละชมรมต่างก็เป็นเอกเทศในการบริหารจดัการชมรมของตนเอง ปัจจุบนัมีสภาผูสู้งอายุ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเครือข่ายใหญ่
ของชมรมผูสู้งอายทุัว่ประเทศ เป็นการสมควรท่ีชมรมผูสู้งอายท่ีุมีอยูท่ ัว่ไปจะไดส้มคัรเขา้ไปอยูใ่น
เครือข่ายของสภาฯ ซ่ึงมีสาขาสภาฯ อยูทุ่กจงัหวดัและทุกเขตในกรุงเทพมหานคร การเขา้ไปอยูใ่น
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เครือข่ายของสภาฯ จะทาํใหช้มรมผูสู้งอายไุม่โดดเด่ียว ไดรั้บข่าวสารสารสนเทศจากสภาฯ เกิดมิตร
ท่ีคอยเอ้ืออาทรทัว่ประเทศ ช่วยทาํใหช้มรมผูสู้งอายมีุพฒันาการดียิง่ข้ึน 

อน่ึง ชมรมนั้นโดยสถานภาพไม่ใช่บุคคลและนิติบุคคล จึงไม่สามารถทาํนิติกรรม
ไดต้ามกฎหมาย การยอมรับนบัถือหรือความเช่ือถือในดา้นธุรกิจจึงตํ่า แต่สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดงันั้น 
การอยูใ่นเครือข่ายของสภาฯ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์มากกว่า วิธีการเขา้อยูใ่นเครือข่ายสภาผูสู้งอายุ
ฯ ทาํไดง่้ายๆ โดย ถา้อยู่ในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อกบัสาขาสภาประจาํเขตท่ีชมรมตั้งอยู่ ถา้ไม่
ทราบว่าอยู่ท่ีใดให้ติดต่อสภาฯ โดยตรง โทร/โทรสาร 02-282-7716 เพื่อจะไดท้ราบว่าสาขาสภาฯ 
ประจาํเขตอยู่ท่ีใด ถา้อยู่ต่างจังหวดัก็ติดต่อท่ีประชาสงเคราะห์จังหวดันั้นๆหรือจะโทรถามท่ี
กรุงเทพฯ กไ็ด ้(บรรลุ ศิริพานิช, 2543: 5) 

กล่าวได้ว่า ชมรมผูสู้งอายุ คือ การรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 20 คนข้ึนไปของผูมี้ความ
สนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพ
ทั้งทางกาย จิต สงัคม เพื่อใหชี้วิตมีคุณค่า และคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

2.10 ทฤษฎโีครงสร้างหน้าที ่
ชมรมผูสู้งอายมีุลกัษณะเป็นองคก์รชาวบา้นท่ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีสนองความตอ้งการ

ใหก้บักลุ่มผูสู้งอายไุด ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี ท่ีวา่ชมรมผูสู้งอายจุะตอ้งมี
โครงสร้างประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างคงทนและต่อเน่ือง ชมรมผูสู้งอายุตอ้งมีโครงสร้างท่ี
ผสมผสานส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งดีพอสมควร ชมรมผูสู้งอายตุอ้งมีหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อ
สงัคม และมวลสมาชิกของชมรม (สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2540) ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงการทาํหนา้ท่ีของ
ชมรมผูสู้งอายุ ท่ีตอ้งมีชมรมผูสู้งอายุเกิดข้ึนก็เพราะตอ้งการทาํหน้าท่ีสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ผูสู้งอายุเน่ืองจากองค์กรอ่ืนๆ ในสังคมท่ีเคยดูแลและทาํนุบาํรุงผูสู้งอายุ แม้กระทั้ งสถาบัน
ครอบครัวก็เร่ิมจะดูแลไดไ้ม่เต็มท่ี ดงัเช่นท่ี มาลินี วงศ์สิทธ์ิ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ (2541) พบว่า
สถานะของผูสู้งอายดุอ้ยลง และไดรั้บการดูแลนอ้ยกวา่ครอบครัวในอดีต ถึงแม่วา่จากการศึกษาของ
พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์และคณะ (2542) และนภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล (2542) จะพบว่า
ผูสู้งอายไุม่ไดถู้กทอดท้ิงกต็ามแต่การใหก้ารดูแลผูสู้งอายขุองคอบครัวเป็นการใหใ้นเร่ืองปัจจยัส่ีคือ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั และให้เงินไวใ้ชจ่้าย (สมจิต แดนสีแกว้, อารีย ์พรหม
โมแ้ละเปร่ืองจิตร ฆารรัศมี, 2542) ส่วนในเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพในผูสู้งอายุนั้น ในอดีตไม่
ค่อยมีคนศึกษาแต่จากประสบการณ์การทาํงานของผูว้ิจยัพบว่าครอบครัวจะให้การดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุในเร่ืองทัว่ๆ ไป เช่นการจดัหาอาหารท่ีมีประโยชน์ให้ผูสู้งอายุรับประทาน การ
ชักชวนให้ผูสู้งอายุไปออกกาํลงักาย เป็นตน้ แต่ครอบครัว มีขอ้จาํกัดในการดูแล ถา้ผูสู้งอายุมี
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ปัญหา สุขภาพครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได ้และยงัว่าครอบครัวบางครอบครัวยงัขาดความรู้ใน
การดูแลสุขภาพอีกดว้ยครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมสุขภาพ ท่ีซบัซอ้นหลายขั้นตอนได ้

ชมรมผูสู้งอายจึุงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน เพื่อมามีบทบาทแทนครอบครัว และระบบ
สถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นแต่เร่ืองรักษาโรคเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขจะไดมี้นโยบายในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายแุลว้ก็ตาม แต่จากการศึกษาของ พีรสิทธ์ิ 
คาํนวณศิลป์และคณะ (2542) พบว่าหลายจงัหวดัยงัไม่เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแผนงานกบั
โครงการ และไม่สามารถใชแ้ผนงานให้เป็นกลไกท่ีช่วยในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัได ้
และโรงพยาบาลบางแห่งก็ไม่ไดจ้ดัคลินิกบริการผูสู้งอาย ุแต่ไดจ้ดัคลินิกเฉพาะโรคแทน ซ่ึงเท่ากบั
เป็นการรักษาโรคให้แก่ผูสู้งอายุ มิใช่การส่งเสริมสุขภาพ ถึงแมจ้ะจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุในชมรมผูสู้งอาย ุอยูบ่า้งประมาณเดือนละคร้ัง (ร้อยละ 10.5) กต็าม ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความอ่อนแอของระบบบริการสุขภาพของไทย ท่ีไม่สามารถดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
ไดอ้ย่างจริงจงัชมรมผูสู้งอายจึุงถูกตั้งข้ึน แต่ชมรมผูสู้งอายมุกัมีบทบาทท่ีเป็นไปตามส่ิงท่ีผูสู้งอายุ
ปรารถนาโดยยึดหลกัความเอ้ืออาทรต่อกนั คิดร่วมกนั คุณมีขอ้สังเกตว่าถา้ชมรมผูสู้งอายตุั้งอยูบ่น
ท่ีส่วนตวัมกัจะมีบทบาทในเร่ืองการหารายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอายุ (บรรลุ ศิริพานิช, 2543) ส่วนชมรม
ผูสู้งอายุท่ีก่อตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
(พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์ และคณะ, 2542) และเพื่อตอบสนองผูสู้งอายโุดยส่วนใหญ่ท่ีมีปัญหาสาํคญั 
คือปัญหาสุขภาพ (มาลินี วงศสิ์ทธ์ิ และศิริวรรณ ศิริบุญ, 2541) 

2.11 ทฤษฎกีารจัดวางเงื่อนไขผลกรรม 
เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายขุองชมรมผูสู้งอายุ

จากการรับรู้ของผูสู้งอายุ โดยทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็น
เน่ืองจาก ผลกรรมของพฤติกรรมนั้น ถา้พฤติกรรมใดไดรั้บผลกรรมท่ีเป็นตวัเสริมแรงทางบวก 
พฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโน้ม ท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต ในทางกลบักนัถา้พฤติกรรมใดไดรั้บผล
กรรมท่ีเป็นตวัลงโทษ พฤติกรรมนั้นก็จะลดลง หรือยติุในอนาคต ดงันั้นสมาชิกชมรมของผูสู้งอายุ
คือจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลให้สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีมีความสุขใน
การรวมกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนั ไดรั้บการยอ่งชมเชย หรือกล่าวช่ืนชมเม่ือผูสู้งอายมุาเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ หรือไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2541) 

2.12 ความสําเร็จของชมรมผู้สูงอายุ 
การวิเคราะห์หรืออธิบายความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอาย ุอาจมองไดจ้ากหลายมิติ  
1. การเติบโตของชมรม และปริทธิผลของชมรม  
2. ความเป็นประชาคม  



43 

 

3. ความสามารถในการจดัการของชมรมและ  
4. พฤติกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

ความเจริญเติบโตของชมรมผูสู้งอายุ ซ่ึงดูจากขนาดของสมาชิก เก่ียวข้องกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชมรม ชมรมท่ีใหญ่จะต้องมีระบบการติดต่อส่ือสารและการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงกระทาํใหส้มาชิกสามารถรวมตวักนัไดภ้ายใตจุ้ดมุ่งหมายเดียวกนั 
(สร้อยตระกลู อรรถมานะ, 2541) นอกจากน้ีเรายงัจะเห็นไดว้่าขนาดของชมรมผูสู้งอายแุละจาํนวน
สมาชิกในชมรมมกัจะเก่ียวพนักบัความสามคัคีของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ ซ่ึงหมายถึงการดึงดูด
ผกูพนัของสมาชิกท่ีมีต่อชมรมและพลงัของสมาชิก เป็นรายบุคคลท่ีจะยงัคงความแขง็ขนัในชมรม
ผูสู้งอายุและยบัย ั้งไม่ให้มีการขาดจากการเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุ การท่ีสมาชิกชมรม
ผูสู้งอายุจะมีความสามคัคีร่วมกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หรือมีโอกาสรวมตัวกัน
เพื่อท่ีจะตอบสนองท่ีใหญ่มกัจะมีความสามคัคีรวมตวักนันอ้ยและมีแนวโนม้ท่ีจะไม่บรรลุเป้าหมาย
ของชมรมผูสู้งอาย ุ(สร้อยตระกลู อรรถมานะ, 2541) 

ความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอายยุงัเก่ียวขอ้งกบัความเป็นประชาคมของชมรมผูสู้งอาย ุคือ
เป็นเครือข่ายกลุ่มผูสู้งอายท่ีุเช่ือมระหว่างรัฐกบัปัจเจกชน โดยมีจุดเด่นคือไม่ยอมให้รัฐครอบงาํแม้
จะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐ และทํางานร่วมกับรัฐได้ไม่เน้นความขัดแยง้แต่เน้นการ
ประสานงานความร่วมมือ เป็นการรวมกลุ่มกนัอยา่งสมคัรใจ ไม่บงัคบัสามารถเขา้ออกจากการเป็น
สมาชิกไดอ้ย่างเสรี (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, 2542) การเคล่ือนไหวอุดมการณ์ประชาสังคม ทาํให้
ผูสู้งอายเุลิกถามเร่ืองจาํสร้างระบบบริการของรัฐใหดี้ไดอ้ยา่งไร เลิกคิดหาวิธีการแกปั้ญหาของการ
สาธารณสุขไทย ตรงกนัขา้มการบริการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะเลก็ลง เม่ือประชาชนหรือ
ผูสู้งอายุมีสุขภาพดีสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได ้จึงมีความจาํเป็นท่ีผูสู้งอายุจอตอ้งมีความ
ตระหนกัร่วมกนั ในการสร้างเสริมความเขม้แขง็ให้ชมรมผูสู้งอายเุพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุซ่ึง 
ประเวศวะสี และอเนก เหล่าธรรมรักษ ์(2542) ไดก้ล่าวว่าความเป็นประชาคมขุมพลงันาํสู่สังคม
สุขภาพการคล่ีคลายความทุกขใ์นดา้นต่างๆ ของคนไทยตอ้งมาจากการร่วมคิด ร่วมทาํจากทุกฝ่าย
ในสังคมจึงจะสามารถเกิดผลท่ีครอบคลุมมิติของชีวิตในคนทุกคนไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงันั้นชมรม
ผูสู้งอายจุะสามารถส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายไุดห้รือไม่ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัความเป็นประชาคมของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

อุปสรรคต่อการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายแุละประชาคมคือวฒันธรรมแบบตวั
ใครตวัมนั หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม หรือคิดแต่เพียงว่าตนเองดีถูกตอ้งและ
ยึดวฒันธรรมแบบบนลงล่าง (Top-Down) ซ่ึงเป็นการสั่งการของผูท่ี้อยู่เบ้ืองบนหรือผูมี้อาํนาจ
วฒันธรรมท่ีขาดความสมัพนัธ์ในแนวราบ วฒันธรรมท่ีชอบใชอ้าํนาจและสยบยอมต่ออาํนาจระบบ
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อุปถมัภ์ หรือระบบศกัดินาท่ีเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ท่ีรับฟังจากผูอ่ื้นแต่ฝ่ายเดียวไม่ส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และวัฒนธรรมจากการคิดและการรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนในเร่ือง
วฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์แบบเครือญาติท่ีอนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนนิจกุล (2542) กล่าวว่า
อุปสรรคต่อกลุ่มนั้นยงัมีขอ้สงสัยเน่ืองจากการศึกษาของนงลกัษณ์ สุพรรณไชยมาตย ์และคณะ 
(2543) พบว่าปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเกิดประชาตาํบลคือ ระบบเครือญาติ โดยเฉพาะญาติทางฝ่ายหญิง
และนอกจากน้ีภาวการณ์เป็นผูน้าํของสมาชิกชมรมมีผลต่อความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอาย ุเน่ืองจาก
หากผูบ้ริหารของชมรมผูสู้งอายมีุภาวการณ์เป็นผูน้าํยอ่มมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบับทบาทของ
ภาวการณ์เป็นผูน้าํชมรมเช่นกนัเม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ การดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุก็จะราบร่ืน
สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.13 สถานการณ์และสภาพปัญหาของพืน้ที ่
ประชากรผูสู้งอายุใน 7 จงัหวดัของภาคใตต้อนบนพบว่ามีแนวโนม้มากข้ึน และ 3 

ใน 4 ของทั้ ง 7 จังหวดัน้ีได้ก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุ (ขอ้มูลการสรุปผลงานของศูนย์อนามัยท่ี 11 
นครศรีธรรมราช, 2553) โดยในเขต 11 หรือ 7 จงัหวดัภาคใตต้อนบน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา ภูเก็ต และจังหวดัระนอง) มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 
467,637 คน คิดเป็นร้อยละ 11.51 ของประชากรทั้ งหมด ในขณะท่ีอตัราส่วนของผูสู้งอายุใน
ประเทศคือ ร้อยละ 10.3 (ขอ้มูลจากสถาบนัเวชศาสตร์, 2552) ดงันั้นเขต 11 จึงเขา้สู่สภาวะ
ประชากรสูงอายุ (Population Aging) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรทางสุขภาพ โดยเม่ือแยกรายจงัหวดัพบว่า จงัหวดัท่ีมีจาํนวนผูสู้งอายุ
มากท่ีสุดคือจงัหวดันครศรีธรรมราชรองลงมาคือจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ และ
ระนองตามลาํดบั อตัราผูสู้งอายตู่อประชากรทั้งหมดแยกเป็นรายจงัหวดั พบว่าจงัหวดัภูเก็ตมีอตัรา
มากท่ีสุด รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมชน พงังา ซ่ึงทั้ง 6 จงัหวดัน้ีเขา้สู่สภาวะ
ประชากรสูงอายุ ขณะท่ีระนองและกระบ่ีมีแนวโนม้ดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตามผูสู้งอายุส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มติดสงัคมท่ีช่วยเหลือตวัเองได ้

ผูสู้งอายุไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปี 2553 พบว่าอตัราผูสู้งอายุเป็นโรคเร้ือรัง
เพ่ิมข้ึน 2 อนัดบัแรกคือโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยส่วนใหญ่ของผูสู้งอายใุนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่าเป็นโรคเร้ือรัง 2 โรคน้ีสูงกว่าจงัหวดัอ่ืนๆ มาก และจากรายงานขอ้มูลร้อย
ละ 52 ของผูสู้งอายมีุฟันเค้ียวใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมจงัหวดันครศรีธรรมราช และพงังาผา่นเกณฑ์
ส่วนจงัหวดัชุมพร กระบ่ี ภูเกต็ยงัไม่ผา่นเกณฑโ์ดยภูเกต็ตํ่ากวา่เกณฑม์าก 
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ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนชมรมและร้อยละของชมรมผูสู้งอายคุุณภาพเขต 11 ปี 2556 

ชมรมผู้สูงอายุ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พงังา ภูเกต็ ระนอง 
ชมรมผูสู้งอายุ
คุณภาพ 

15 7 32 14 19 10 12 

ชมรมผูสู้งอายุ
ทั้งหมด 

113 170 327 97 78 29 50 

คิดเป็นร้อยละ 13.27 4.1 9.78 14.43 24.35 34.48 24 
 

จากตารางท่ี 1 ชมรมผูสู้งอาย ุเขต 11 มีทั้งส้ิน 864 ชมรม (ชุมพร 113 ชมรม, สุราษฎร์
ธานี 170 ชมรม, นครศรีธรรมราช 327 ชมรม, กระบ่ี 97 ชมรม, พงังา 78 ชมรม, ภูเก็ต 29 ชมรม 
และระนอง 50 ชมรม) โดยทุกตาํบลมีชมรมไม่ถึงคร่ึง ส่วนจงัหวดัท่ีผูสู้งอายุสมคัรเป็นสมาชิก
ชมรมในเขต 11 คิดเป็นร้อยละ 67.45 ของประชากรสูงอายทุั้งหมด เกือบทั้งหมดของชมรมผูสู้งอายุ
มีกิจกรรมสุขภาพร่วมกนัอย่างน้อยเดือนละคร้ัง จงัหวดัท่ีมีอตัราชมรมผูสู้งอายุคุณภาพสูงสุด คือ 
จังหวัดภูเก็ต รองลงมา คือ พังงา ระนอง กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
ตามลําดับ  สําหรับจังหวัดท่ีอัตราชมรมคุณภาพตํ่ ากว่า เกณฑ์ได้แก่  จังหวัดกระบ่ี  ชุมพร 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ตามลาํดบั 

2.14 ชมรมผู้สูงอายุกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
ชมรมผูสู้งอายมีุภารกิจหลกั คือ การส่งเสริมสุขภาพใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีสมบูรณ์

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ทางสงัคม และทางปัญญา โดยดา้นร่างกายใหมี้ร่างกายแขง็แรง ไดรั้บอาหารดี 
มีส่ิงแวดลอ้มดี มีความปลอดภยั ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ และมีเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นจิตวิญญาณ 
ในด้านสังคมมีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง มีสันติภาพ มีความเป็นประชาชน เพื่อสังคมดี 
เศรษฐกิจดี การเมืองดี และใหผู้สู้งอายมีุการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีทกัษะชีวิต มีอิสรภาพ มีโกทรรศ ์
ชีวทรรศน์ถูกตอ้ง (ประเวศ วะสี, 2541) 

การสร้างเสริมสุขภาพของผูสู้งอายนุั้น ส่ิงสาํคญัอนัดบัแรกท่ีชมรมตอ้งดาํเนินการ
คือ การสร้างคุณค่าและจิตสํานึกแห่งความดีให้แก่สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ โดยการใช้หลกัพุทธ
ศาสนา ให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสศึกษาหลกัธรรมคาํสอนต่างๆ อาจจะเป็นคู่มือการศึกษาดว้ยตนเอง
หรือเชิญผูมี้ประสบการณ์ตรงในเร่ืองนั้นๆ มาเล่าให้ฟังในเร่ืองกฎแห่งกรรม ทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่
และทุกคนเกิดมายอ่มหนีไม่พน้กฎแห่งความจริง คือ เกิด แก่ เจบ็ และตาย ทุกคนรู้แต่วนัเกิด แต่ไม่
รู้วนัตาย อยา่ประมาทในการดาํเนินชีวิต จงหมัน่สร้างแต่ความดี ความดีเท่านั้นท่ีติดตวัผูสู้งอายไุป 
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เม่ือละจากโลกน้ีไปแลว้ อย่ามวัยึดติดกบัวตัถุซ่ึงเป็นของภายนอก ควรมุ่งรักษาใจ ใจจะปิติ และมี
ความสุขได ้เม่ือไดส้ร้างความดี ดงันั้นผูสู้งอายุจะมีความสุข สุขภาพใจดีเม่ือไดส้ร้างความดี (ปิยา
ภรณ์ ศิริภานุมาศ, 2546) เม่ือจิตใจดีย่อมส่งผลถึงร่างกายและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ผูสู้งอายดุว้ย 

คุณภาพชีวิต เป็นการยากท่ีจะกาํหนดนิยามของคุณภาพชีวิตให้ยอมรับกนัเป็น
สากล อยา่งไรกต็ามมีผูใ้หนิ้ยามไวใ้นลกัษณะต่างๆ กนัไป เช่น 

แคมเบล (Campbell, 1976) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต คือ ความสุข ความพึงพอใจ และ
ความหวงัของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อมสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่

มีเบิร์ก (Me Berg, 1993) มีความเห็นว่าคุณภาพชีวิตนั้น มีความหมายเช่นเดียวกบั
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และความผาสุก (Well-being) นัน่เอง 

องคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL group, 1994) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชีวิตไวว้่า 
คุณภาพชีวิตเป็นมโนทศัน์หลายมิติท่ีประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
ระดบัความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพึ่งพาดา้นความสมัพนัธ์ทางดา้นสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความเช่ือ
ส่วนบุคคลภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล 

โดยสรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข และพึงพอใจใน
ชีวิต ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการดาํเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสงัคมเป็นการ
ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
วฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต 

2.15 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบและการรับรู้ของแต่ละ

บุคคล และมีหลากหลายองค์ประกอบ ตามแนวคิดของนักพฒันาคุณภาพชีวิต เช่น ฟลานาแกน 
(Flangan, 1978) กาํหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 5 องคป์ระกอบ คือ 

1. ดา้นร่างกายและการดาํเนินชีวิต คือ การมีสุขภาพดี ปราศจากการเจ็บป่วย การมี
ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  การหลีกเ ล่ียงอุบัติ เหตุและความรุนแรงทางด้านสุขภาพ 
ความสามารถในการดูแลตนเอง ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการมีปัจจยัส่ี เป็น
องคป์ระกอบในการดาํเนินชีวิต 

2. สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เช่น คู่สมรส บุตรหลาน เพื่อสนิท ไดแ้ก่ ความ
รับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีต่อกนัการช่วยเหลือห่วงใย การติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

3. กิจกรรมในสงัคม เช่น การใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืน ๆ 
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4. การพัฒนาตนเองและความหวังในการประกอบอาชีพ  มีอาชีพท่ีแสดง
ความสามารถตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่มีรายไดเ้หมาะสมกบังานท่ีทาํ 

5. การพกัผอ่นหยอ่นใจ การพบปะกบับุคคลอ่ืน และการไดรั้บส่ิงบนัเทิง 
WHOQOL Group หมายถึง องคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงดูแลดา้นสุขภาพ (1995; อา้ง

ในศิราณี ป่ันคาํ, 2542) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตท่ีมีองคป์ระกอบ 6 ดา้น คือ 
1. สุขภาพกาย ไดแ้ก่ ความเจบ็ปวด ความไม่สุขสบาย การนอนหลบั ความอ่อนลา้ 

การใชพ้ลงังาน การพกัผอ่น 
2. ดา้นสุขภาพจิต ไดแ้ก่ ความพอใจ อตัมโนทศัน์ ความจาํ ความคิด การเรียนรู้ 

ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ 
3. ดา้นระดบัการพึ่งพาตนเอง ไดแ้ก่ ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมประจาํวนั 

การพึ่งพาผูอ่ื้น ความสามารถในการทาํงาน การเคล่ือนไหว 
4. ด้านสัมพันธภาพในสังคม  ได้แก่  การติดต่อในสังคม  การสนับสนุนใน

ครอบครัว การทาํหนา้ท่ีในครอบครัว การไดรั้บการยอมรับ 
5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การขนส่งท่ีปลอดภยั ความปลอดภยัต่อชีวิต คุณภาพ

ของส่ิงแวดลอ้มในบา้น ความมัน่คงทางการเงิน สวสัดิการทางสุขภาพและสังคม การมีโอกาสใน
การรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล และทกัษะต่างๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสําหรับการสร้างสรรค์ การ
พกัผ่อน การขนส่ง และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น มลภาวะ การจราจร ระดบัเสียง ภูมิอากาศ 
เป็นตน้ 

6. ดา้นจิตวิญญาณ ไดแ้ก่ ความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณ ความรู้สึก การนบัถือศาสนา 
ความเช่ือส่วนบุคคล เป็นตน้ 

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอายุ มีความเก่ียวพนัในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการ
ดาํรงอยูใ่นสงัคม ความผาสุก ความเบิกบานทางใจ เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการบอกภาพรวมความเป็นอยู่
ดีกินดีของผูสู้งอาย ุและสภาวะรอบๆ ตวัผูสู้งอายุ สมบูรณ์ทั้งท่ีเป็นจริง ซ่ึงเรียกว่าคุณภาพชีวิตเชิง
จิตวิสัย หมายถึง ความพึงพอใจในการดาํเนินชีวิต เป็นมโนมติท่ีซับซ้อน มีความหมายกวา้ง
ครอบคลุมหลายมิติ มีความเป็นเฉพาะบุคคล และเปล่ียนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับการรับรู้ของแต่ละ
บุคคล วา่เขารู้สึกพึงพอใจในสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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3. แนวคดิเกีย่วกบัระบบคุณค่า 
คุณค่าเกิดจากกระบวนการในการดาํรงชีวิต เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความปรารถนาได ้

คุณค่าเป็นนามธรรม มนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะเขา้ใจและซาบซ้ึงได ้เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์รู้จกัคิด รู้จกั
เหตุผล จึงมีความตอ้งการทางด้านจิตใจมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทางปัญญาและคุณภาพต่างๆ 
คุณภาพหรือคุณค่าจึงเป็นส่ิงจาํเป็นเพราะเป็นอาหารใจของเรา มนุษยจึ์งไดพ้ยายามสร้างคุณค่า
ต่างๆ ข้ึนมาและเป็นท่ีนิยมกนั 

การทาํความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัระบบคุณค่า ผูว้ิจยัจึงแบ่งหัวขอ้นาํเสนอออกเป็น 4 
หัวขอ้ยอ่ยประกอบดว้ย ความหมายของคุณค่า ประเภทของคุณค่า ความสาํคญัของการวิเคราะห์
คุณค่า และความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบคุณค่ากบัภูมิปัญญาไทย ดงัน้ี 

3.1 ความหมายของคุณค่า 
คุณค่าตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Value” อนัหมายถึง “ส่ิงท่ีพึงปรารถนา” (The 

desired) “ส่ิงท่ีพึงประสงคใ์ห้บงัเกิดข้ึน” (The perferred) และ “ส่ิงท่ีดีงาม หรือคุณความดี” (The 
good) ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือการกระทาํใดการกระทาํหน่ึง คุณค่าจึงเป็นอุดมคติ (Ideals) ของส่ิง
หรือ การกระทาํนั้ นๆ อันเป็นมติของคนส่วนใหญ่เป็นท่ียอมรับของคนส่วนมากแทบทุกคน
ปรารถนา (วิทย ์วิศทเวทย,์ 2532: 3-5) มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายคาํว่า “คุณค่า” ไว้
ใกลเ้คียงกนัดงัท่ีพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 253) และสุวิทย ์ รัตนปัญญา 
(2553: 44)ให้ความหมายของคุณค่าว่า หมายถึง ส่ิงท่ีมีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูงเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
กาํหนดข้ึนและทุกส่ิงยอ่มมีคุณค่าในตวัเองแต่อาจมีคุณสมบติัท่ีต่างกนั  

พระจรัส ฤทธ์ธา และคณะ (2548: 9) กล่าวว่า คุณค่า หมายถึง ส่ิงท่ีมีประโยชน์
หรือมีมูลค่าสูง เป็นความดีงาม ความบริสุทธ์ิทางจิตใจ เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา คุณค่าเป็นอุดมคติ 
เป็นนามธรรม มนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะเขา้ใจและซาบซ้ึงได ้คุณค่าจึงเป็นระบบความคิดความเช่ือของ
บุคคลท่ีไดพ้ิจารณาตดัสินและประเมินว่า สภาพ ส่ิงของหรือประเพณี อ่ืนๆ มีประโยชน์แก่ตนและ
สงัคมมากนอ้ยเพียงใดในการดาํเนินชีวิต 

พระมหาสมนึก จนัทร์ทอง (2551: 29) ใหนิ้ยามคาํวา่ คุณค่า หมายถึง ขอ้ดี ส่วนท่ีดี
และคุณประโยชน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม สามารถประเมินออกมาใหรั้บรู้ได ้

ปัญชิกา วรรณชาติ (2551: 14-15) ไดก้ล่าวถึง คุณค่า คือ คุณค่าของงานท่ีประจกัษ์
แก่ผูรั้บซ่ึงประกอบดว้ยคุณค่าทางสุนทรียะ คุณค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าต่อจิตใจและคุณค่าทาง
ปัญญา ท่ีเป็นความงามหรือความประทบัใจใหเ้กิดแก่ผูรั้บสาร ซ่ึงผูส้ร้างตอ้งใชค้วามรู้สึก ความรู้
และวิธีการในการจดัการประกอบสถานการณ์อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ส่ือนั้นมีพลงักระทบถึง
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อารมณ์ กระตุน้ให้ผูรั้บสารขบคิดถึงสารหรือความหมายของชีวิตท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือหาจนเกิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโลกและชีวิตไดอ้ยา่งลึกซ้ึงชดัเจนยิง่ข้ึนในแง่มุมท่ีหลากหลาย  

จากความหมายของคุณค่าท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า คุณค่าเป็นระบบความคิด ความเช่ือ 
เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์มีมูลค่าสูงมีลกัษณะเป็นนามธรรมเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของบุคคลท่ีได้
พิจารณาตดัสินและประเมินวา่ สภาพ ส่ิงของ หรือประเพณีนั้นๆ มีประโยชน์แก่ตนและสังคม 

3.2 ประเภทของคุณค่า  
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของคุณค่าไว ้ดงัท่ีสุเมธ เมธาวิทยกูล (2534: 

68-69), สุวิชยั โกศยัยะวฒัน์ (2539: 32-33) และราชบณัฑิตสถาน (2540: 104) ไดก้ล่าวว่า ส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด หรือการกระทาํอนัใดอนัหน่ึงอาจมีคุณค่าอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งน้ี คือ 

1. ค่าในตวั (Intrinsic Value) คือ คุณค่าท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัของมนัเองไม่ตอ้งอาศยัส่ิง
อ่ืนมาประกอบให้มีค่าข้ึนมา อีกทั้งมิไดน้าํไปสู่ส่ิงอ่ืนแลว้ทาํให้มีค่าข้ึนมา ค่าในตวัน้ีเป็นค่าท่ีไม่
เปล่ียนแปลงมีค่าอยู่ตลอดเวลามีลกัษณะเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความสุข ความดี ความสงบ หรือ
นักเรียนขยนัเรียน เพราะเขาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดี การขยนัเรียนมีจุดหมายในตวัเอง นักปรัชญาเรียก
คุณค่าประเภทน้ีวา่ คุณค่าท่ีแทจ้ริง 

2. ค่านอกตวั (Extrinsic Value) คือ คุณค่าท่ีไม่ไดมี้อยู่ในตวัของมนัเองตอ้งอาศยั
ส่ิงอ่ืนมาประกอบให้มีค่าข้ึนมา คุณค่าของมนัอยูท่ี่ผูก้ระทาํปรารถนาเป็นส่ิงซ่ึงนาํไปสู่ส่ิงอ่ืนท่ีมีค่า
มีความหมายมีความสาํคญัข้ึนมา ลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบมองเห็นไดช้ดั เช่น เงินมีค่า เพราะนาํ
ซ้ือหาส่ิงใดก็ไดต้ามความปรารถนา ความรู้มีค่าเพราะเรียนแลว้สามารถหางานทาํไดมี้รายไดต้อบ
แทน ความตั้งใจหรือความขยนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเพราะตอ้งการทาํการส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้าํเร็จ ค่านอก
ตวัน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลาไม่มีความคงท่ีเพราะข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีประกอบใหมี้ค่าข้ึน 

3. ค่าทางสุนทรียภาพ เป็นการให้คุณค่าแก่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยการตัดสินเชิง
สุนทรียภาพ อนัหมายถึงการตดัสินใจในขอบข่าย “3 ลกัษณะคือ สวย (Beautiful) ติดตาติดใจ 
(Picturesqeu) และเลอเลิศ (Sublime)” (ราชบณัฑิตสถาน, 2540: 3) 

คุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจจะมีดา้นเดียวหรือหลายดา้น เช่น คุณค่าของวตัถุหรือ
สสารอาจแบ่งเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสุนทรียภาพ คุณค่าของความคิด อาจแบ่งออกเป็น
คุณค่าของเหตุผลและคุณค่าทางปัญญา แต่คุณค่าดา้นความประพฤติ มีประการเดียว คือ คุณค่าทางจ
ริยะเท่านั้น 

พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตุโต) (2537: 28-29) ยงักล่าวไวว้่า ความตอ้งการทาํให้
เกิดคุณค่า ซ่ึงแบ่งคุณค่าออกเป็น 2 อย่าง คือ 1) คุณค่าแท ้คือ คุณค่าท่ีสนองความตอ้งการคุณภาพ
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ชีวิต 2) คุณค่าเทียม คือ คุณค่าเพ่ือสนองความอยากเสพส่ิงปรนเปรอตนถา้เราจะมีอะไรสักอย่าง
หน่ึง 

คุณค่าท่ีแทจ้ริงก็จะมีส่วนหน่ึง แต่มกัจะมีคุณค่าเทียมเกิดจากตณัหาและมานะ
เพื่อใหไ้ดค้วามอร่อย เพื่อให้ไดค้วามโก๋เก๋ เพื่อแสดงความมีฐานะ ตลอดจนค่านิยมทางสังคมอะไร
ต่ออะไรเขา้พร่ังพรูทีเดียว  

นอกจากน้ี สุวิชยั โกศยัยะวฒัน์ (2539: 4-5)ไดแ้บ่งทฤษฏีแห่งคุณค่า (Theory of 
Values) ออกเป็น 3 สาขา คือ 

1. ตรรกศาสตร์ (Logics) เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าของหลกัแห่งความจริง 
โดยมีหลกัของความคิดและการใชเ้หตุผลในการแสวงหาความจริง วิธีการตดัสินความจริง รูปแบบ
ของการเสนอความคิด การตั้ งสมมติฐาน การให้คาํนิยาม การเปรียบเทียบ การจาํแนก การตั้ ง
กฏเกณฑต่์างๆ เพื่อให้เขา้ใจถึงความจริงสาขาน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ทฤษฏีแห่งความจริง” 
(Theory of Reality)  

2. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าของหลกัแห่งความ
งาม โดยมีหลกัความคิดและการใชเ้หตุผลในการแสวงหาความงาม วิธีการตดัสินความงาม รูปแบบ
ของการเสนอความคิด การตั้งสมมติฐาน การให้คาํนิยาม การเปรียบเทียบ การจาํแนก การกระจาย 
และการตั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของความงาม การแสดงออกถึงคุณลกัษณะของ
ความงาม ความสวยและความไพเราะ สาขาน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ทฤษฏีแห่งความงาม” 
(Theory of Beauty) 

3. จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าของหลกัแห่งความดี โดยมี
หลกัการของความคิดและการใช้เหตุผลในการแสวงหาความดี ความถูกตอ้งและความยุติธรรม 
วิธีการตัดสินความดี รูปแบบของการเสนอความคิด การตั้ งสมมติฐาน การให้คาํนิยาม การ
เปรียบเทียบ การจาํแนก การกระจาย และการตั้งกฏเกณฑต่์างๆ เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของความดี 
การแสดงออกถึงคุณลกัษณะของความดี การประเมินค่าโดยอาศยัเหตุผลมาเป็นมาตรการของการ
วดัคุณค่าเก่ียวกบัความประพฤติ การปฏิบติัตวั และการกระทาํต่างๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาออกมาแลว้จะมี
ลกัษณะเป็น “ความดี-ความชัว่” “ความถูก-ความผิด” “ความควร-ไม่ควร” “ความเหมาะสม-ความ
ไม่เหมาะสม”สาขาน้ีเรียกวา่ “ทฤษฏีแห่งจรรยา” (Theory of Morality) 

จากประเภทของคุณค่าท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ประเภทของคุณค่ามีหลายประเด็นซ่ึง
การพิจารณาว่าประเด็นใดจะมีความเหมาะสมกบัคุณค่าของส่ิงใดนั้นจาํเป็นตอ้งใชก้ารพิจารณา
เฉพาะกรณีไป และสามารถสรุปประเภทของคุณค่าไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ คุณค่าในตวั คุณค่านอก
ตวั และคุณค่าทางสุนทรียภาพ โดยส่วนต่างๆ มีความหมายดงัน้ี 
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คุณค่าในตวั (Intrinsic Value) เป็นคุณค่าท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัของมนัเอง ไม่ตอ้งอาศยั
ส่ิงอ่ืนมาประกอบใหมี้ค่าข้ึนมา 

คุณค่านอกตวั (Extrinsic Value) เป็นคุณค่าท่ีไม่ไดมี้อยูใ่นตวัของมนัเองตอ้งอาศยั
ส่ิงอ่ืนมาประกอบใหมี้ค่าข้ึนมา 

คุณค่าทางสุนทรียภาพ เป็นการให้คุณค่าแก่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยการตัดสินเชิง
สุนทรียภาพตามอารมณ์ความรู้สึกวา่ สวย งาม น่าเกลียด  

3.3 ความสําคญัของการวเิคราะห์คุณค่า  
คาํว่าคุณค่า เป็นคาํประสมระหว่างคาํว่า “คุณ” และ “ค่า” “คุณ” หมายถึง ความดีท่ี

มีประจาํอยูใ่นส่ิงนั้นๆ และความดีเหล่านั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นไปในทางท่ีตอ้งการท่ีพึงประสงค์
น่าปรารถนา น่าพอใจ “ค่า” หมายถึง ประโยชน์ในตวัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีผลใชไ้ดดี้สมกบัท่ีคิดมุ่ง  

คุณค่า จึงหมายถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นในทางท่ีตอ้งการท่ีน่าปรารถนา น่าพอใจในส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีมีประโยชน์พร้อมท่ีจะใชไ้ดดี้สมกบัท่ีคิดมุ่งไว ้คาํว่า คุณและค่าอาจจะไม่เป็นของคู่กนั
เสมอไป หากนาํคุณนั้นไปใชไ้ม่เหมาะสม ผูใ้ชจ้ะตอ้งเป็นผูรู้้จกัใช ้ ควรเป็นผูรู้้พร้อมดว้ยสัปปุริส
ธรรม 7 ประการ คือ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้จกับุคคล ยอ่มรู้จกัใชคุ้ณ
ท่ีมีอยู่ให้เกิดค่าได้ กระบวนการดาํเนินชีวิตของมนุษย์ทาํให้เกิดคุณค่า ส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความปรารถนาได ้คุณค่าเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ความปรารถนาของมนุษยส์มบูรณ์
และช่วยเหลือในการสงวนรักษารวมทั้งพฒันาชีวิตนาํบุคคลใหรู้้จกัตนเองและพฒันาตนเอง มนุษย์
เรียนรู้ท่ีจะประทบัใจในส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและจะค่อยๆ เรียนรู้ ตี
ค่าของส่ิงต่างๆ เลือกและรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าจนเกิดเป็นทศันคติส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
ตดัสินคุณค่าซ่ึงมี 2 ลกัษณะคือ (กฤษฎา ศรีธรรมา, 2546: 32) 

1. คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ หมอลาํกลอนก่อให้เกิดรายไดต่้อผูแ้สดงและครอบครัว 
กล่าวคือ จากเดิมทีเดียวนั้นการแสดงหมอลาํกลอนเป็นการแสดงในทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการวา่จา้ง แต่เป็น
ความเอ้ืออาทรและความเสียสละของผูแ้สดงในโอกาสสาํคญัต่างๆ เพราะหมอลาํกลอนพฒันามา
จากนกัพดู นกัเล่านิทานตามงานประเพณี ต่อมาจากการเล่านิทานไดใ้ส่ดนตรีคือแคนทาํใหก้ารเล่า
เร่ืองสนุกยิ่งข้ึน จึงเกิดการว่าจา้ง จึงมีการรวมกลุ่มของหมอลาํกลอนเป็นชมรมเป็นสมาคมข้ึน
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการว่าจา้ง ซ่ึงรายไดจ้ากการการว่าจา้งช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของผูแ้สดง
หมอลาํกลอนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหมอลาํกลอนและครอบครัวใหม้ัน่คงและดียิง่ข้ึน 

2. คุณค่าดา้นสงัคม หมอลาํกลอนสร้างคุณค่าระบบความสัมพนัธ์ของคนในสังคม
เกิดข้ึนทั้งภายในครอบครัว ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ซ่ึงสามารถแยกได ้เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
หมอลาํกลอนมีส่วนในการอบรมสั่งสอนเยาวชนและคนในสังคม หมอลาํกลอนมีส่วนในการ
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ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคม หมอลาํกลอนมีส่วนในการสร้างจิตสาํนึกในการพฒันาคน 
พฒันาชาติ หมอลาํกลอนมีส่วนในการส่งเสริมความรักในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

3. คุณค่าดา้นวฒันธรรมประเพณี หมอลาํกลอนมีส่วนส่งเสริมคุณค่าทางดา้น
วฒันธรรมและสะทอ้นความเป็นชาติ สะทอ้นอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม อตัลกัษณ์ของหมอลาํกลอน
แต่ละพื้นท่ี และมีส่วนในการดาํรงรักษาเอกลกัษณ์ของชาติ กล่าวคือชาวไทยอีสานและชาวลาว มี
การชมหมอลาํกลอนในเทศกาลและโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์ วนัเขา้พรรษา งานลอย
กระทง และงานเทศกาลตามฮีตสิบสอง ซ่ึงผูแ้สดงหมอลาํกลอนเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดรั้บ
ใชส้ังคมในดา้นวฒันธรรม และรู้สึกว่าในวนัท่ีแสดงแต่ละคร้ังนั้นเป็นวนัท่ีสาํคญับ่งบอกถึงความ
สามคัคี และความเป็นหมู่คณะมากข้ึน 

4. คุณค่าดา้นสุขภาพ หมอลาํกลอนมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของผูแ้สดงและคน
ในสังคม กล่าวคือสุขภาพของหมอลาํกลอนก่อนและหลงัการแสดงหมอลาํกลอนต่างกนั การฟัง
หมอลาํกลอนมีส่วนทาํให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของของผูฟั้งดีข้ึน หมอลาํกลอนยงัสามารถ
นาํมาเป็นส่ือประกอบการส่งเสริมสุขภาพของผูแ้สดงและคนในสงัคม 

ดงันั้น การวิเคราะห์คุณค่าของหมอลาํกลอนจึงผูกติดอยู่กบัเศรษฐกิจ ดา้น
สังคมดา้นวฒันธรรมประเพณีและดา้นสุขภาพ ซ่ึงคุณค่าท่ีปรากฏจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระดบั
ต่างๆ กนัคือ คุณค่าท่ีเกิดกบัผูแ้สดง กบัครอบครัว ต่อชุมชนและสงัคม 

กิติมา ปรีชาดิลก (2520: 31-33) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณค่าเกิดจากกระบวนการใน
การดาํรงชีวิต ส่ิงท่ีตอบสนองความปรารถนาได ้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า คุณค่าจึงเป็นส่ิงช่วยเหลือทาํให้
ความปรารถนาของมนุษยเ์ต็มบริบูรณ์และยงัช่วยเหลือในการสงวนรักษา และพฒันาชีวิตและนาํ
บุคคลให้เข้าถึงและรู้จักตนเอง  แต่คนเราเรียนรู้ท่ีจะประทับใจในส่ิงต่างๆ  เ ม่ือเราอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ แต่ละคนก็เลือกหรือรวมแนวคิดทางดา้นคุณค่าจนเกิดเป็นทศันคติ
ส่วนบุคคลข้ึนมาและส่งผลต่อการตดัสินคุณค่า มีอยู ่2 ลกัษณะ 

1. แบบท่ีเป็นอัตนัย คือ เอาตัวเองเป็นเคร่ืองตัดสินใจ โดยใช้เหตุผลเข้าไป
เก่ียวขอ้งดว้ย ไม่ใช่การตดัสินตามอาํเภอใจ ซ่ึงโดยปกติการตดัสินจะมีสาเหตุมาจากส่ิงภายนอก 
เช่น สาเหตุมาจากความสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยใ์นสังคม จากเหตุการณ์ในอดีต จากธรรมชาติ
ภายนอกและจากโครงสร้างของมนุษย ์เช่น รสนิยมในรสอาหาร จะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล 

2. แบบท่ีเป็นปรนัย คือ การพิจารณาคุณค่าตามความเป็นจริงของส่ิงนั้นๆ โดย
อาศยัความรู้สึกนอกตวัไม่ใช่ตามความพอใจของคนใดคนหน่ึง ไดแ้ก่ ความฉลาด ความสวยงาม 
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ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์เป็นความเขา้ใจท่ีเป็นนามธรรม มีความลึกซ้ึงและเป็นความจริงในตวั
มนัเอง 

การตดัสินคุณค่าแบบอตันัยและการพิจารณาคุณค่าตามความเป็นจริงของส่ิง
นั้ นๆ  ล้วนเกิดจากกระบวนการในการดํารงชีวิตท่ีผูกติดหรือสัมพันธ์กับความเ ช่ือหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีกฏเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม ในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกคนใดคนหน่ึง 
เพราะฉะนั้ น การพิจารณาคุณค่าของส่ิงต่างๆ จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาหรือ
วิเคราะห์ทั้งระบบ หรือท่ีเรียกวา่ ระบบคุณค่า (Value System) 

ความเช่ือในกฏเกณฑป์ระเพณี เป็นระเบียบทางสังคมของชุมชนดั้งเดิม ความ
เช่ือน้ีเป็นรากฐานระบบคุณค่าต่างๆ เช่น ความกตญัญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ความเมตตาเอ้ือ
อาทรต่อผูอ่ื้น ความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในธรรมชาติรอบตวัในสากลในจกัรวาล ความเช่ือเร่ืองผี
หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในธรรมชาติ เป็นท่ีมาของการดาํเนินชีวิตทั้ งของส่วนบุคคลและของชุมชน
โดยรวมการเคารพในผีปู่ย่า ซ่ึงเป็นผีประจาํหมู่บา้น ทาํให้ชาวบา้นมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั เป็น
ลูกหลานของปู่ตาเดียวกนั การรักษาป่าท่ีมีบา้นเลก็ๆ สาํหรับผปีลูกอยูติ่ดหมู่บา้น ผป่ีา ทาํใหค้นตดั
ไมด้ว้ยความเคารพ ขออนุญาตตดัไมแ้ก่และปลูกทดแทน ไม่ท้ิงส่ิงสกปรกลงแม่นํ้ าดว้ยความเคารพ
ในแม่นํ้ าคงคา กินขา้วด้วยความเคารพแม่โพสพ คนโบราณกินขา้วเสร็จจะไหวข้า้วหรือสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้น คนจะเดินทางไกล หรือกลบัจากการเดินทาง สมาชิกใหม่ในชุมชนคน
ป่วยหรือฟ้ืนไขค้นเหล่าน้ีจะไดรั้บพิธีสู่ขวญัเพื่อให้เป็นสิริมงคล มีความอยู่เยน็เป็นสุข นอกจากน้ี 
ยงัมีพิธีสืบชะตาชีวิตของบุคคลหรือชุมชน 

ระบบคุณค่า จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นระบบท่ีคอยกาํกบักิจกรรมหรือ
การดาํเนินกิจกรรมของระบบอ่ืน โดยมี “คน” และ “การอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน” เป็นเป้าหมายสาํคญั 
ระบบคุณค่าจะเน้นความสัมพนัธ์ระหว่าง “คนกบัคน” (สังคมหรือชุมชน) ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
“คนกบัธรรมชาติ” (การผลิต การจดัสรรทรัพยากรและการเลือกใชเ้ทคโนโลยี ตลอดจนความเช่ือ
ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดส่ิงเหล่าน้ี) และความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคุณธรรม” (กายกบัจิต) ระบบคุณค่า
จึงปรากฏอยูใ่นกฎระเบียบต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน 

สถิต วงคส์วรรค ์(2543: 133-135) กล่าววา่ การตดัสินคุณค่าเป็นการประเมินค่า
ของวตัถุ แต่การตดัสินขอ้เทจ็จริงเป็นการตดัสินเชิงอธิบายธรรมชาติของวตัถุหรือขอ้เทจ็จริงไม่ได้
ประเมินค่า เพียงแต่อธิบายสถานการณ์ในส่ิงแวดลอ้ม การตดัสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์เป็นการ
ประเมินค่าวตัถุว่างามหรือน่าเกลียด การตดัสินคุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นการประเมินค่าของการ
กระทาํดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด การตดัสินทางตรรกวิทยาเป็นการประเมินค่าการพิจารณาเทียบเคียง
และการหาเหตุผลว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ การตดัสินคุณค่าจึงเป็นการประเมินค่าวตัถุหรือการ
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กระทาํโดยเทียบคียงปทสัถาน (Norm) อุดมคติ มาตรฐาน1. การตดัสินคุณค่าเชิงจิตวิสัย ถือว่าการ
ตดัสินคุณค่าข้ึนอยู่กบัทศันคติ ความสนใจของบุคคลคุณค่าข้ึนอยู่กบัคติว่า ชอบหรือไม่ชอบ นัก
ปรัชญาท่ีถือว่าบุคคลสนในส่ิงใดส่ิงนั้นมีคุณค่าบุคคลไม่สนใจส่ิงใด ส่ิงนั้นไม่มีคุณค่า ลกัษณะอนั
น้ี คือ การตดัสินใจ (ตดัสินคุณค่า) ตามความสนใจ 

3. การตดัสินคุณค่าวตัถุวิสยั ถือวา่ คุณค่ามีอยูใ่นวตัถุและการกระทาํ 
4. การตดัสินคุณค่าเชิงจิตวิสยัและวตัถุวิสยั ถือวา่ คุณค่ามีอยูใ่นวตัถุและการ

กระทาํกบัจิตท่ีประเมินค่าทั้ง 2 ประการรวมกนั 
5. การตดัสินคุณค่าท่ีถืออรรถประโยชน์เป็นหลกั โดยถือวา่อรรถประโยชนอ์ยูท่ี่ 

5.1. การกระทาํท่ีนาํผลดีมาให ้
5.2 วตัถุท่ีตอบสนองความตอ้งการอยา่งลึกซ้ึง 
5.3 ศิลปะท่ีตอบสนองความสนใจอยา่งถาวร 
5.4 การประเมินค่าอยา่งถูกตอ้ง 

จากความสาํคญัของการวิเคราะห์คุณค่าท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า คุณค่าเกิดจากกระบวนการ
ดาํรงชีวิต เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความปรารถนาของมนุษยไ์ด ้ช่วยในการสงวนรักษาพฒันาชีวิตนาํให้
บุคคลรู้จกัตนเองและพฒันาตนเองและเรียนรู้ท่ีจะประทบัใจและตีค่าส่ิงต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยจะเลือกหรือรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าจนเกิดเป็นทศันคติส่วน
บุคคลข้ึนมาและส่งผลต่อการตดัสินคุณค่า ซ่ึงการตดัสินคุณค่าเป็นการประเมินค่าของวตัถุหรือการ
กระทาํ พอจะสรุปได ้เป็น 3 รูปแบบ คือ การตดัสินคุณค่าเชิงจิตวิสัย การตดัสินคุณค่าเชิงวตัถุวิสัย 
และการตดัสินคุณค่าทั้งเชิงจิตวิสยัและวตัถุ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบคุณค่ากบัภูมิปัญญาไทย 
ระบบคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัภูมิปัญญาไทยอยา่งแนบแน่น เพราะภูมิปัญญาไทยเป็น

ประสบการณ์สั่งสมจากการท่ีมนุษยใ์นวฒันธรรมหน่ึงเคยๆ สัมผสักบัธรรมชาติ สัมผสักนัในหมู่
มนุษยเ์อง และสัมผสักบัส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ เม่ือมีประสบการณ์กบัส่ิงเหล่าน้ีแลว้เพื่อความอยู่
รอด เพื่อความสวสัดี เพื่อความมัน่คง และเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตในสังคมและชาติพนัธ์ุนั้นๆ 
จึงเกิดปัญญาข้ึน (เอกวิทย ์ณ ถลาง, 2540: 1) 

ดงันั้น จากความสัมพนัธ์ระหว่างระบบคุณค่าและภูมิปัญญาไทย สรุปเป็นตารางได้
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบคุณค่ากบัภูมิปัญญาไทย 
 

ระบบคุณค่า ภูมิปัญญาไทย 
จดัความสมัพนัธ์: 

1. คนกบัคน 
2. คนกบัธรรมชาติ 
3.  คนกบัคุณธรรม 

เกิดจาก: 
1. คนสมัผสักบัคน 
2. คนสมัผสักบัธรรมชาติ 
3. คนสมัผสักบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 

 
ท่ีมา: เอกวิทย ์ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านส่ีภูมิภาค: วถีิชีวติและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ชาวบ้านไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540), 13. 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าระบบคุณค่าท่ีจัดความสัมพันธ์ระหว่าง “คนกับธรรมชาติ” 
ธรรมชาติในท่ีน้ี หมายถึงส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเรา ซ่ึงมีทั้ งส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ ซ่ึงภูมิปัญญาไทยไดแ้บ่งออกให้เห็นชดัเจน คือ แยกเป็นธรรมชาติจริง ๆและส่ิงท่ีเหนือ
ธรรมชาติ ความเช่ือต่างๆ ระบบคุณค่าจดัความสัมพนัธ์ระหว่าง “คนกบัคุณธรรม” ซ่ึงภูมิปัญญา
ไทยทั้ง 3 รูปแบบนั้น คุณธรรมไดเ้ขา้ไปแทรกอยูแ่ต่ละรูปแบบอยูแ่ลว้ เช่น คนสัมผสักบัคนก็ตอ้งมี
คุณธรรมท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม และเกิดความสัมพนัธ์กบัคนดว้ยกนั จึงเกิดมีปัญญา ถา้คนไม่มี
คุณธรรม กจ็ะเกิดส่ิงตรงกนัขา้ม คือ จะมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมดว้ย กิจกรรม
ท่ีทาํร่วมกบัคนอ่ืนลม้เหลว ไม่ก่อให้เกิดปัญญาได ้เช่นเดียวกบัท่ี คนสัมผสักบัธรรมชาติ คนสัมผสั
กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ก็ตอ้งมีคุณธรรมเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย เพียงแต่ระบบคุณค่าไดแ้ยกให้เห็น
ชดัเจนกวา่ เพราะระบบคุณค่าเป็นระบบท่ีตอ้งคอยกาํกบักิจกรรมหรือการดาํเนินกิจกรรมของระบบ
อ่ืน ๆ 

ดังนั้ น การพิจารณาด้าน “คุณค่า” ท่ีแฝงอยู่ในทุกตัวคนและแม้แต่ในระบบต่างๆ 
ภายนอกตวัคน ตอ้งมองส่วนทั้งหมด หรือท่ีเรียกว่า “มองแบบองคร์วม” ก็คือ ในกิจการใดๆ ก็ตาม
ไม่พิจารณาเฉพาะคุณค่าดา้นใดดา้นหน่ึงของชีวิต แต่พิจารณาให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคุณค่า
ดา้นนั้นกบัคุณค่าดา้นอ่ืนๆ เช่น ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบเร่ืองของระบบหรือแบบแผนการรักษาโรค
ตามโรงพยาบาลแพทยส์มยัใหม่ท่ีไม่เขา้ใจว่า ชีวิตเป็นองคร์วมของร่างกายกบัระบบคุณค่าต่าง ๆก็
จะถามอาการของผูป่้วย (โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีเป็นชาวบา้น) สองสามคาํใชเ้วลาตรวจอีกเลก็นอ้ย แลว้
เขียนขยุกขยิก ผูป่้วยก็มองไม่ออกว่าท่ีหมอเขียนเก่ียวกบัตวัเขานั้นมนัอะไร แพทยจึ์งมุ่งแต่รักษา
โรคลืมเร่ืองการรักษาคน ซ่ึงมีดา้นท่ีเป็นคุณค่าอยูด่ว้ย ลืมคิดไปว่ารักษาโรคตอ้งทาํไปพร้อมกบัการ
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รักษาคน อีกทั้งมียงัโรคจาํนวนมากท่ีร่างกายเรารักษาตวัเองไปไดอ้ยูแ่ลว้เพียงแต่อยา่เสียขวญั เสีย
กาํลงัใจ ซ่ึงทาํใหร่้างกายเราอ่อนแอลงอีก  

จึงกล่าวไดว้่า คุณค่าเกิดจากกระบวนการในการดาํรงชีวิตเป็นระบบความคิด ความเช่ือ
เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ มีมูลค่าสูงสามารถตอบสนองความปรารถนาของมนุษยไ์ด้ คุณค่าเป็น
นามธรรม มนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะเขา้ใจและซาบซ้ึงได ้มนุษยจึ์งไดพ้ยายามสร้างคุณค่าส่ิงต่างๆ ข้ึนมา 
เพ่ือช่วยในการสงวนรักษาพฒันาชีวิตให้บุคคลรู้จกัตนเองและพฒันาตนเอง เรียนรู้ท่ีจะประทบัใจ
และตีค่าของส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไปตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของแต่ละคนและส่งผลต่อการ
ตดัสินคุณค่าในส่ิงต่างๆ การตดัสินคุณค่าควรเป็นทั้งเชิงจิตวิสัยและเชิงวตัถุวิสัย โดยจะถือว่าเป็น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงลว้นๆ เพียงอยา่งเดียวไม่เป็นการถูกตอ้งนกั (วิชยั นนทการ, 2552: 15) แมก้ระทัง่
การพิจารณาดา้น “คุณค่า” ท่ีแฝงอยูใ่นทุกตวัคน และในระบบต่างๆ ภายนอกตวัคน ตอ้งมองส่วน
ทั้งหมด หรือท่ีเรียกว่า “มองแบบองคร์วม” ก็คือ ในกิจการใดๆ ก็ตามไม่พิจารณาเฉพาะคุณค่าดา้น
ใดดา้นหน่ึงของชีวิต แต่พิจารณาให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคุณค่าดา้นนั้นกบัคุณค่าดา้นอ่ืนๆ ให้
ครอบคลุม ระบบคุณค่า จึงมีความสาํคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นระบบท่ีคอยกาํกบักิจกรรมหรือการ
ดาํเนินกิจกรรมของระบบอ่ืน โดยมี “คน” และ “การอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน” เป็นเป้าหมายสาํคญั จะ
เนน้ความสัมพนัธ์ระหว่าง “คนกบัคน” ความสัมพนัธ์ระหว่าง “คนกบัธรรมชาติ และความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัคุณธรรม ระบบคุณค่าจึงปรากฏอยู่ในกฎระเบียบต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอด
เรียนรู้ของชุมชน  

ดงันั้นการมองการมองผูสู้งอายกุ็เช่นเดียวกนัไม่ควรมองแต่ผูสู้งอายเุพียงอยา่งเดียวเป็น
เท่านั้น แต่ควรมองและวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัระบบคุณค่าและภูมิปัญญาไทยเพื่อให้เห็น
คุณค่าท่ีเป็นองคร์วมในทุกๆ ดา้น รวมทั้งในชุมชนไทยถา้มีการนาํระบบคุณค่าเขา้มาวิเคราะห์แบบ
องคร์วมโดยใชห้ลกัความสัมพนัธ์ระหว่างคน ธรรมชาติและคุณธรรม เป็นการพฒันาท่ีไม่เนน้ดา้น
วตัถุมากเกินไปจนละเลยภูมิปัญญาวฒันธรรมซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของชุมชน 
ควรพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยืนทั้ งสองด้านโดยอยู่บนพื้นฐานของตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ ไม่ทาํลายซ่ึงกนัและกนัจะทาํให้ชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข มีการเก้ือกูลเอ้ืออาทร
ซ่ึงกนัและกนัอนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนเกิดความยัง่ยนืต่อไป 
ซ่ึงในการพิจารณาคุณค่าของชมรมผูสู้งอายุ ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นการพฒันาบุคคล 
ไดแ้ก่ 1) ทกัษะความรู้ สติปัญญา ความคิด การใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา อารมณ์และร่างกาย เป็นตน้ 
2 ) ดา้นการพฒันาสังคม ไดแ้ก่ บทบาทของชมรมผูสู้งอายุในดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปกรรมและด้านเศรษฐกิจ และงานวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสุ้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
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4. แนวคดิพืน้ฐานการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
หน่วยงาน หรือองคก์ร เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มคนเพื่อร่วมกนัทาํงานประกอบอาชีพ 

สร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการสู่สังคม ในขณะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันสูงอยู่
ตลอดเวลา องค์การตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กับสังคมภายนอกเพื่อขายสินคา้หรือให้บริการ องค์การ
จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัและใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว องคก์รท่ีปรับตวัชา้ 
หรือเกิดปัญหาข้ึนภายในก็จะเป็นองคก์รท่ีขาดประสิทธิภาพและเสียโอกาสไปในท่ีสุด ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในองคก์ารท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด คือ ปัญหาจากผูป้ฏิบติังานเกิดความทอ้แทเ้บ่ือหน่าย ส้ิน
หวงัในการทาํงาน และเอาใจออกห่างองคก์ร ส่ิงเหล่าน้ีมีสาเหตุมาจากการท่ีไม่ไดรั้บการสนองตอบ
จากองคก์รในการทาํงานและการดาํรงชีวิต ตวัอย่างเช่น องคก์รขาดความมัน่คง การทาํงานขาด
ความกา้วหน้า ไม่เห็นความสําเร็จในงานท่ีทาํ เงินเดือนน้อย สวสัดิการไม่ดี สถานท่ีทาํงานเส่ียง
อนัตราย เป็นตน้ 

สาเหตุของปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด คือ วฒนธรรมการบริหารจดัการแบบเก่าท่ีมีผูบ้ริหาร
เป็นจุดศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอย่าง คือ ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดทุกอย่างโดยไม่ไดเ้กิดจากความ
ตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน มีการออกคาํสั่งโดยไม่ฟังเสียงประชาคม ปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือ
กระบวนการทาํงานโดยไม่ไดใ้ชป้ระสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน กาํหนดเป้าหมายหรือผลลพัธ์โดย
ไม่คาํนึงวา่ส่ิงนั้นทาํไดห้รือไม่ และควบคุมตารางการทาํงานทั้งหมดในองคก์ร 

แนวคิดในการปรับปรุงพฒันาองคก์รท่ีมีปัญหาดงักล่าว มีการนาํเสนอหลายรูปแบบเช่น 
การพฒันาองคก์รแบบมีส่วนร่วม (Organization Development and Participation: OD) ซ่ึงรูปแบบ
ของ OD เป็นการจัดระบบส่งขอ้มูลในการทาํงานยอ้นกลบั (Feedback) ให้ผูป้ฏิบติังานได้รับรู้ 
เรียนรู้ ปรับตวั หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงาน นอกจากน้ียงัตอ้งมีการแทรกแซงอย่างเป็น
ระบบโดยผูบ้ริหาร เพื่อปรับเปล่ียนความเช่ือและวฒันธรรมองคก์ร เพื่อให้เขา้ถึงความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของการปฏิบติังาน และหาช่องทางในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการทาํงาน รวมไปถึง
การสร้างทีมงาน (Team Building) การเช่ือมโยง การประสานระหว่างทีม (Team Linking) และท่ี
สาํคญัท่ีสุด คือ การกระจายอาํนาจส่วนกลาง โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Participation) ในการ
ตดัสินใจเพื่อก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Ownership) องคก์รร่วมกนั (Benvenists, 1983: 112) 

นอกจากน้ี กระแสโลกปัจจุบนั องคก์รทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นองคก์รเอกชนหรือราชการ
กต็าม ตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้กิดความคล่องตวัมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รราชการซ่ึงเป็น
องคก์รขนาดใหญ่ ถูกมองว่าลา้สมยั ปรับเปล่ียนไดย้าก เพราะมีโครงสร้างท่ีใหญ่โตเทอะทะจึงเป็น
องคก์รท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด โดยปรับโครงสร้างการบริหาร ลดขั้นตอนการทาํงาน ลด
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ขนาดองคก์ร และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการทาํงาน แนวคิดน้ีเรียกว่า Re-Engineering (รุ่ง แกว้, 
2538:35) 

แนวคิดแบบ OD และ Re-Engineering เป็นแนวคิดการปรับเปล่ียนองค์กรท่ีมีการ
กล่าวถึงอย่างกวา้งขวาง อย่างไรก็ตาม แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้กบัผูป้ฏิบติังานใน
องคก์รกเ็ป็นอีกแนวทางหน่ึงในการปรับเปล่ียนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานท่ีกาํลงัไดรั้บความ
สนใจเช่นกนั 

ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) เป็นแนวความคิดในฐานะกลยุทธ์ในการ

พฒันา มีผูใ้ห้ความหมาย หรือนิยามของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจไวห้ลายความหมาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัการนาํแนวความคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจไปใชใ้นวงการหรือสาขาวิชาใด ดงัน้ี 

สารานุกรมนิยามศัพท์ภาษาอังกฤษของเวบส์เตอร์ (Webster’s Encyclopedia 
Unabridged Dictionary, 1994: 468) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
(Empowerment) ไว ้2 นยั ดงัน้ี 

นยัท่ี 1 การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง การใหอ้าํนาจ หรือใหอ้าํนาจหนา้ท่ี ซ่ึงทาํให้
บุคคลมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถทาํให้บุคคลอ่ืนยอมทาํตามท่ีตนตอ้งการ ภายใน
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีบุคคลนั้นมีอยู ่

นยัท่ี 2 การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง การทาํใหค้วามสามารถหรือการให้พลงั ซ่ึง
ทาํให้บุคคลสามารถกระทาํส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีบุคคลมี หรือกระทาํการร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดต้ามท่ีตนมีความสามารถในดา้นนั้น ๆ 

แคนเตอร์ (Kanter, 1977: 87) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ โดย
มองท่ีปัจจัยท่ีทาํให้คนรู้สึกถึงการมีอาํนาจ โดยท่ีบุคคลจะตอ้งเขา้ถึงข่าวสาร ทรัพยากร และ
สามารถท่ีจะเขา้ไปร่วมทาํงานได ้แคนเตอร์ ไดอ้ธิบายต่อไปอีกว่า อาํนาจจะตอ้งมีความยดืหยุน่ใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใชค้น รัฐบาล เก่ียวกบักิจกรรมงานอาชีพ การติดต่อระหว่างกนั มีการทาํงาน
การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ การเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ การประชุมการพบปะสังสรรค์
ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในการทาํงาน 

มาร์รอฟ (Maeroff, 1988: 56-60) ไดส้รุปว่า เน่ืองจากครูรู้สึกว่าไดรั้บการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ ครูจึงตอ้งมีสถานภาพ มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระ ความรับผิดชอบ ความสําคญัของงาน การ
ประสบความสาํเร็จ อาํนาจ และความตอ้งการทางสงัคม 
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โรเจอร์ อีวาน และ ปีเตอร์รัสเซลล ์(Roger Evans and Peter Russell. 1989; อา้งถึงใน 
เจษณี สุขจิรัตติกาล, 2546: 232) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ ความรู้สึกถึงความเป็นอิสระ
ท่ีเรารู้สึกอยู่ขา้งใน และมีเสรีภาพท่ีจะเป็นอย่างท่ีเราเป็นอยู่จริงๆ รวมทั้งดึงเอาขุมปัญญาของเรา
ออกมาและแสดงออกถึงความจริงของเราเอง เม่ือเรารู้สึกมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง สัมผสักับ
ความรู้สึกของตนเองได ้มีความรับผดิชอบ มีสิทธิอาํนาจของตนเอง มีคุณค่าและมีอิสระท่ีจะเลือก 

สก๊อต และจาฟฟี (Scott and Jaffe, 1991: 4) กล่าวถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ว่าเป็น
วิถีทางท่ีบุคคลในองค์การทาํงานร่วมกนั มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบในงาน ทาํให้องค์การ
เจริญกา้วหนา้ ทีมงานร่วมกนัปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน อนันาํไปสู่ความสาํเร็จระดบัผลผลิต หรือ
คุณภาพการบริการ 

กิบสัน (Gibson, 1991: 353-361) สรุปแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ว่าเป็น
กระบวนการทางสังคมของการแสดงการยอมรับและช่ืนชม การส่งเสริมการพฒันาการเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในงาน รู้สึก
ตนเองมีอาํนาจ สามารถควบคุมความเป็นอยูห่รือชีวิตของตนเองได ้

ฮอดเกทท ์(Hodgett, 1993: 198) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นหัวใจการ
บริหารงานแบบประชาธิปไตยท่ีใหบุ้คคลมีส่วนร่วม ยกเลิกระบบควบคุม ใหอิ้สระในการตดัสินใจ
และกาํหนดนโยบายท่ีมีผลโดยตรงสาํหรับบุคลากรในองคก์าร 

คลตัเตอร์บคัก ์และเคอร์นาฮาน (Clutterbuck and Kernaghan, 1994; อา้งถึงใน นิพนธ์ 
เสือกอ้น, 2547: 5) ไดอ้ธิบายว่า การเพิ่มพลงัอาํนาจนั้น เป็นเร่ืองของทีมงานหรือบุคคลท่ีแสดง
ความรับผิดในการปรับปรุงและพฒันางานในส่วนท่ีรับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ซ่ึงตอ้งอาศยัความคิดและการดาํเนินการท่ีสร้างสรรค ์ภายใตค้วามยนิยอมของบุคคลในทุก
ระดบั 

ชาร์เล่ห์, ซีอาด และลามา (Saleh, Ziad and Lama, 2008) กล่าวถึงพลงัอาํนาจในมุมของ
ลทัธิสตรีนิยมไวด้งัน้ี Power over คือ พลงัท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์แบบครอบงาํ และกดข่ี ส่งเสริม
ความรุนแรงเพื่อรักษาอาํนาจ Power to คือ อาํนาจตดัสินใจ แกปั้ญหา Power with คือการท่ีกลุ่มคน
รวมตวักนัเพื่อจุดประสงคบ์างอยา่ง Power with คือ อาํนาจภายใน อนัไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความตระหนกัในตวัเอง และความกลา้แสดงออก 

บรีดด่ิง (Breeding, 2008) ไดก้ล่าวถึงการเสริมพลงัอาํนาจว่าเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน จะช่วยให้บุคลากรมัน่ใจในการทาํงาน 
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การเสริมสร้างอาํนาจจะช่วยให้บุคลากรมีอิสระและกลา้ตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้ข้ึน 
ความสมัพนัธ์กนัของบุคลากรจะช่วยทาํใหเ้กิดเครือข่ายท่ีดีในการทาํงาน 

อลัมาเซบ และจูเลีย (Almaseb a Julia, 2007) ไดก้ล่าวว่าการเสริมพลงัอาํนาจคือกลยทุธ์
ในการให้พลงัอาํนาจกบับุคคลท่ีเป็นพวกชายขอบ เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว 
หรือชุมชน ในการเพิ่มความแข็งแกร่งในดา้นบุคคล ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนดา้นการเมือง รวมทั้งเพิ่มพลงัอาํนาจในการเปล่ียนแปลงสภาพต่างๆ ของเขาใหดี้ข้ึน 

อลัสอบ, เบอร์เทลเซน และฮอลแลนด ์(Alsop, Bertelsen, and Holland, 2006) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่าเป็นกระบวนการในการเพิ่มความสามารถของบุคล หรือองค์การให้สามารถ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการของหน่วยงาน 

กรีสเลย ์และคณะ (Greasley et al., 2005) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจมี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิดของอาํนาจ (Concept of power) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเนน้ถึงการควบคุม 
(Control) การปกครอง (Hierarchy) และการควบคุมอยา่งเคร่งครัด (Rigidity) แต่ความหมายของ
การเสริมพลงัอาํนาจในดา้นองคก์าร และการจดัการ หมายถึง การใหอ้าํนาจและความรับผดิชอบแก่
ผูป้ฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และการควบคุมงานไดด้ว้ยตนเอง การทาํใหผู้ ้
ปฏิบติัสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

หลิน (Lin, 2002) กล่าววา่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเกิดข้ึนภายในองคก์าร โดยผา่นการ
รับรู้ของบุคลากรแต่ละคน ดงันั้นคุณลกัษณะเช่น อาย ุเพศ อายกุารทาํงานและพ้ืนฐานทางการศึกษา 
จึงมีผลต่อการรับรู้การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ นอกจากนั้นธรรมชาติและบริบทขององคก์ารยงัมีผล
ต่อการรับรู้การสร้างพลงัอาํนาจของบุคลากรอีกดว้ย 

คอนราด และ แลชลี (Conrad and Lashley, 2001) ไดก้ล่าวถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ไวว้่าการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นความเก่ียวขอ้งกันของผูมี้อาํนาจ กับผูอ่้อนอาํนาจ ซ่ึงการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจจะเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คลากรผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันา มีศกัยภาพเพิ่มข้ึน 
และไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย พนัธกิจของการปฏิบติังาน ผูมี้อาํนาจจะตอ้งใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัได ้การพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีดีกจ็ะช่วยใหเ้กิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ซีกลัป์ และ การ์ดเนอร์ (Siegal and Gardner, 2000) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ประกอบดว้ยหลายมิติ และมีความเก่ียวขอ้งกบับริบทการทาํงาน บุคลากรท่ีมีพลงัอาํนาจตอ้งมีความ
ตระหนกัในความสามารถของตน (Sense of Competence) รู้สึกว่างานมีคุณค่า มีความหมาย 
(Meaningfulness) องคก์ารมีส่วนช่วยใหลู้กจา้งตระหนกัในความสามารถโดยใหง้านท่ีเหมาะสมกบั
บุคคล มีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งสมํ่าเสมอ การสร้างบรรยากาศ
การทาํงานท่ีมีคุณค่าต่อความร่วมมือ และความสาํเร็จแบบองคร์วม (Colective success) จะช่วยให้



61 

 

ลูกจ้างแต่ละคนรู้สึกว่าการทาํงานของตนมีคุณค่า นอกจากนั้นในด้านของการส่ือสาร การให้
คาํแนะนาํท่ีทาํให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชารู้สึกในคุณค่าของตนเอง และลดช่องว่างระหว่างชนชั้น จะ
ช่วยใหบุ้คลากรรู้สึกมีพลงัอาํนาจ 

ซิมเมอร์แมน (Zimmerman, 2000) กล่าวถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจว่าเป็นทั้ง
กระบวนการและผลลพัธ์ กล่าวคือในเชิงการบวนการ ในระดบับุคคลเป็นกระบวนการเรียนรู้ทกัษะ
การตดัสินใจ การจดัการทรัพยากร และการทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ในระดบัองคก์ารเป็นการเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การแบ่งสรรความรับผิดชอบร่วมกนั และการให้ความเป็น
ผูน้าํร่วมกนั และในระดบัชุมชนเป็นเร่ืองของการเขา้ถึงทรัพยากร โครงสร้างการบริหารแบบเปิด
และการยอมรับความหลากหลาย ในเชิงผลลพัธ์ของการเสริมพลงัอาํนาจ (empowered) นั้นใน
ระดบับุคคลเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกถึงการควบคุม ความตระหนักและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ส่วนระดบัองค์การมีการสร้างเครือข่ายร่วมมือกนั ในระดับชุมชนการมีทกัษะของการอาศยัอยู่
ร่วมกนั 

คลาโควิช (Klakovich, 1996) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงกันและกันต่อบทบาททั้ งผูน้ําและผูต้าม ซ่ึงมีข้อตกลงในการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งระดบับุคคล และองคก์าร 

คลทัเตอร์บทัและเคอร์นากฮาน (Clutterbuck and Kermahan, 1995) อธิบายถึงการเสริม
พลงัอาํนาจว่าเป็นการถ่านโอนจากผูบ้ริหารระดับสูงสู่ผูบ้ริหารระดับกลาง และระดบัตน้ และ
ผูป้ฏิบติังานทุกคนในองคก์าร ก่อใหเ้กิดความรู้สึกทา้ทายในงาน ความคิดสร้างสรรค ์มีความเช่ือมัน่
ท่ีจะเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

คินเลอว ์(Kinlaw, 1995) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการของการ
พฒันาคุณภาพการปฏิบติังานในองคก์ารอย่างต่อเน่ือง โดยการพฒันาและขยายส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคคลและทีม ตลอดจนความรับผดิชอบ ซ่ึงมีผลต่อองคก์ารโดยรวม 

จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) กล่าวถึง ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจว่า 
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลง การพฒันา และเพิ่มพลงัอาํนาจภายในตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ด้วยการกระทาํท่ีเป็นการสนับสนุน ในส่ิงท่ีเป็นเหตุท่ีช่วยให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้พฒันา
ความสามารถในการทาํงานให้เพิ่มมากข้ึน อย่างริเร่ิมสร้างสรรค ์และตระหนักในคุณค่าแห่งตน 
การแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และการมีส่วนร่วมอย่าง
ภาคภูมิใจ 

อติพร ทองหล่อ (2546) อธิบายเก่ียวกบัความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจว่า 
หมายถึง กระบวนการ ระหว่างบุคคลท่ีมีการจดัเตรียมเคร่ืองมือ โอกาส ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
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เพื่อการเสริมสร้างและพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
ตดัสินใจและการจดัการกบัภาวะแวดลอ้มต่างๆ ดว้ยตนเอง ดว้ยความเป็นอิสระ มีความรู้สึกมัน่คง
และตระหนกัในคุณค่าของตนเอง สามารถควบคุมความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตตนเองได ้

เมืองทอง แขมมณี (2547: 1) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หมายถึง การใหอ้าํนาจ 
การให้ความสามารถ การทาํให้สามารถ การอนุญาต หรือการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลไดแ้สดง
ศกัยภาพ 

เสนาะ ติเยาว ์(2544: 153) กล่าวว่า การให้คนมีอาํนาจ (Empowerment) คือ การทาํให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถดาํเนินงานและตดัสินใจไดเ้องในงานท่ีตวัเองรับผิดชอบ การให้คนมีอาํนาจมี
ความสัมพนัธ์กบัการมอบหมายงาน คือ ผูบ้ริหารท่ีมอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็คือการให้
คนปฏิบติังานมีอาํนาจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีอิสระ 

วิทยากร เชียงกลู (2539: 26) ไดส้รุปเก่ียวกบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจว่า หมายถึง การมีจินต
ภาพท่ีจะให้พนกังานระดบัล่างมีอาํนาจในการตดัสินใจ และใชค้วามคิดริเร่ิมในการทาํงานไดม้าก
ข้ึน และสุวจัชยั เอมไพบูลย ์(2541: 63) ไดส้รุปว่า ผูน้าํจะตอ้งทาํให้คนของเขามีพลงัในการทาํงาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยการใหอ้าํนาจท่ีแทจ้ริง รวมถึงการปล่อยให้พวกเขาไดต้ดัสินใจดว้ยว่าจะทาํ
อยา่งไร ซ่ึงการใหอ้าํนาจท่ีแทจ้ริงนั้นมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ใหค้นไดคิ้ดถึงตนเองเพ่ือจดัการปัญหา
ดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อท่ีจะรู้จกัใชค้วามสามารถและทกัษะของตนเอง และเพื่อท่ีจะสร้างความรู้สึกดีๆ 
ใหก้บัตนเองและการทาํงาน นัน่คือ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญั และทาํใหพ้วกเขาไดมี้โอกาส
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้

นอกจากน้ี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 12) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจว่า หมายถึง การเพิ่มอาํนาจให้กลุ่มเป้าหมายกระทาํการแทน ทั้งน้ีเพราะ
ผูส้ร้างภาพไม่สามารถกระทาํการทุกอย่างเพ่ือเผยแพร่และส่ือสารได ้จึงตอ้งเพิ่มอาํนาจให้ผูอ่ื้น
กระทาํการแทนตนเป็นการสร้างพลงัร่วมเพ่ือการปฏิบติันัน่เอง 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นการ
เพิ่มศกัยภาพของบุคคล โดยถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจในการปฏิบติังานระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะการตดัสินใจ รวมไปถึงการเช่ือมโยงคุณลกัษณะ ทศันคติ และ
ความสามารถในแต่ละบุคคล หรือกลุ่มทีมงาน ใหเ้ขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร โดยการ
ใหอ้าํนาจและโอกาสแต่ละบุคคลไดแ้สดงศกัยภาพ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

เน่ืองจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นส่ิงท่ีมีความซบัซอ้นหลายระดบัซ่ึงตอ้งพิจารณา
จากองคป์ระกอบ 3 ระดบั 
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1. ระดับองค์กร 
องคก์ร ถา้แบ่งตามระบบการบริหารจะมี 2 ลกัษณะ คือ แบบปิรามิด (Pyramid) และ

แบบวงจร (Circle) (Scoot and Jaffe, 1991: 43-65; อา้งถึงใน ศิริรันต ์จุลษร, 2544: 21) ดงั
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
    

แบบปิรามิด     แบบวงจร 
แผนภูมิ 1 แสดงระบบการบริหารงานในองคก์ร 
 

การบริหารงานแบบปิรามิดนั้น มีลกัษณะการตดัสินใจ การกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย 
และการกระจายอาํนาจจากบนลงล่าง ทุกคนต่างทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย องคก์รปรับเปล่ียน
ไดช้า้ มีความยืดหยุ่นน้อย การส่งขอ้งมูลยอ้นกลบัและการติดต่อส่ือสารทาํไดล้าํบาก องคก์รท่ีมี
ลักษณะดังกล่าวคือ องค์กรราชการ ส่วนการบริหารงานแบบวงจรนั้ น มีลักษณะตรงกันขา้ม 
เป้าหมายท่ีสาํคญัขององคก์รอยูท่ี่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ผูป้ฏิบติังานในองคก์รคือกุญแจสาํคญัท่ีจะ
นาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ องคก์รในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่เป็นองคก์รของภาคเอกชน 

ปัจจุบนัองค์กรทุกองค์กรพยายามท่ีจะปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารองค์กรจาก
แบบปิรามิด ไปเป็นแบบวงจร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกา้วแรกของการบริหารท่ีจะนาํไปสู่การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร นอกจากน้ีแลว้การปรับโครงสร้างหรือการดาํเนินการทุกอยา่งขององคก์ร
ตอ้งมีจุดเนน้ท่ีจะมุ่งไปสู่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ นัน่คือการทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคาดหวงัใน
ความสาํเร็จในงานท่ีทาํ ไดท้าํงานตามความตอ้งการไม่ใช่จากการบีบบงัคบัหรือเพราะผลตอบแทน 
แต่ทาํงานดว้ยความเตม็ใจและตอ้งการความสาํเร็จ เพราะหลกัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจมีความเช่ือ
วา่ คนทุกคนตอ้งการความเปล่ียนแปลงในการทาํงาน และองคก์รคือผูท่ี้จะหยบิยนืโอกาสนั้นใหแ้ก่
ผูร่้วมงาน 

2. ระดับบุคคล 
ในระยะแรกของการเกิดองค์กรการทาํงานข้ึนในโลก องค์กรตอ้งการเพียงกาํลงั

แรงกายของผูป้ฏิบติังานเท่านั้น ผูป้ฏิบติังานมีหนา้ท่ีเพียงทาํงานตามคาํสั่งใหเ้สร็จสมบูรณ์ และไม่
ตอ้งมีคาํถามว่าทาํไมตอ้งทาํ แต่ในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนั้น องคก์รไม่ไดต้อ้งการเพียงผูป้ฏิบติังานท่ี
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สามารถทาํงานให้เสร็จตามคาํสั่งเท่านั้น แต่ตอ้งการผูป้ฏิบติังานท่ีสามารถตดัสินใจ เป็นนัก
แกปั้ญหาท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบงาน ดงันั้น การเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
ระดบับุคคลจึงตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานมีลกัษณะดงักล่าว เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้สึกตอ้งการทาํงาน
ใหดี้ท่ีสุดเพื่อองคก์ร ไม่ใช่ทาํงานเพราะหนา้ท่ีหรือคาํสัง่เท่านั้น 

3. ระดับทมีงาน 
ทีมในการทาํงาน คือ ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนมีปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัเป็น

กลุ่มทีมงานท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจจะพบวา่ ทุกคนในทีมงานตอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
และรับผดิชอบร่วมกนัในผลงานท่ีเกิดข้ึน มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของทีมงานอยา่ง
ต่อเน่ือง และผลสัมฤทธ์ิในงานหรือผลิตผลจากการทาํงานเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารและการประสานงานเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานทั้งภายในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่มอีกดว้ย 

วิชยั พลูวรลกัษณ์ (2547: 1) กล่าวว่า ผูบ้ริหารยคุใหม่ควรมีแนวทางการบริหารอยา่งมี
สติปัญญาและมีความคิดเป็นของตนเอง โดยประการแรกจะเน้นถึงการเสริมพลงัภายในให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและทีมงานใหรู้้ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยขององคก์าร และการทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึก
ถึงความเป็นเจา้ของในส่ิงท่ีเขาทาํ หรือมีความภูมิใจในส่ิงท่ีเขาทาํ ทั้งสองส่วนถือเป็นการเสริมแรง
ให้กบัทีมงานและเป็นการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนัได ้ประการท่ีสองประกอบดว้ยหลกัสาํคญั คือ
การใหอ้าํนาจและการเสริมพลงั การใหอ้าํนาจนอกจากจะสร้างเป้าหมายและพลงัใหก้บัทีมงานแลว้
ยงัทาํใหเ้ขามีความเป็นตวัของตวัเองดว้ย 

ดงันั้น หนา้ท่ีของผูบ้ริหารตอ้งพยายามมุ่งเนน้ส่วนน้ีใหม้ากท่ีสุด คือ การเสริมพลงัและ
การใหอ้าํนาจ ซ่ึงสองส่วนน้ีจะเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะทาํใหง้านราบร่ืนและมัน่คง 

โรเจอร์ อีวาน และ ปีเตอร์ รัสเซลล ์(Roger Evans and Peter Russell, 1989; อา้งถึงใน 
เจษณี สุขจิรัตติกาล, 2546: 232-238) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีจะช่วยการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดงัน้ี 

1. จงยกย่องในเกียรติภูมิและการยึดถือความซ่ือตรงคงมัน่ของคนทุกคน ระวงัอย่า
ตดัสินคนอ่ืนๆ เพียงเพราะพวกเขาคิดรับรู้หรือประพฤติในวิธีแตกต่างจากคุณ ปล่อยให้พวกเขามี
เสรีภาพท่ีจะเป็นในแบบฉบบัของตวัเอง ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าคุณตอ้งยอมรับในทศันคติหรือการ
กระทาํของพวกเขาวา่ถูกตอ้ง จงใชก้ารแยกแยะอยา่งเตม็ท่ี แต่อยา่ตดัสินค่าความเป็นมนุษยข์องพวก
เขาและไม่มีใครมีสิทธิท่ีจะทาํเช่นนั้น 

2. ปลุกเร้าใหค้นอ่ืนๆ แสดงความรู้สึก และส่ือสารถึงความจริงของพวกเขาออกมา และ
รับฟังในส่ิงท่ีพวกเขาแสดงออก จาํไวว้า่เราทุกคนตอ้งการใหมี้คนมารับฟังเรา 
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3. หาเวลาคุยกบัผูค้น จงทาํแบบน้ีตามวิธีของคุณเอง ในวิถีทางท่ีพวกเขาจะเขา้ใจไดก้าร
ท่ีบุคคลจะมีพลงัอาํนาจในตนไดน้ั้นจะตอ้งใชว้ิธีการท่ีสาํคญั 3 ดา้น คือ 

3.1. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information) เพื่อให้บุคคลไดมี้
ความรอบรู้ และรับรู้ส่ิงเปล่ียนแปลงรอบขา้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3.2. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ โดยการเปิดโอกาส (Opportunity) ให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงาน เช่น รับฟังความคิดเห็น รับฟังขอ้เสนอแนะร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพงาน 
เป็นตน้ 

3.3. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจโดยการให้อาํนาจท่ีเป็นทางการ (Authority) เช่น 
แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพงาน ประธานการจดังานสังสรรคใ์นการปรับ
เล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน เป็นตน้ 

องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
คลตัเตอร์บคั และเคอร์นาฮาน (Clutterbuck and Kernaghan, 1994: 12; อา้งถึงใน 

นิพนธ์ เสือกอ้น, 2547: 5) ใหแ้นวคิดการเพ่ิมพลงัอาํนาจในการจดัการศึกษาของผูมี้ส่วนรับผดิชอบ
วา่ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารจะตอ้งใหอ้าํนาจกบัทีมงานหรือบุคคลในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ทั้งอาํนาจใน
การบริหารจดัการ ความรับผิดชอบ การบริหารทรัพยากร และความชอบธรรมต่างๆ ในขอบเขต
ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. การกระจายความรับผดิชอบในการตดัสินใจใหก้บัสายงานในระดบัตํ่าลงไป จะตอ้ง
เกิดข้ึนโดยท่ีผูบ้ริหารไม่เขา้ไปกา้วก่าย หรือเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจของสมาชิก 

3. จะตอ้งเปล่ียนความคิดและการปฏิบติัในเร่ืองของอาํนาจการควบคุมท่ีเคยเป็นของ
ผูบ้ริหารแต่ผูเ้ดียว มาเป็นการควบคุมดว้ยกลุ่มสมาชิกโดยใชผ้ลงานภาพรวมท่ีปรากฏในระยะยาว
ดงันั้นการควบคุมจึงเป็นเร่ืองของทุกคนในองคก์ร 

4. องคก์รจะตอ้งมีสภาพท่ีสมาชิกสามารถสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและ
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขั้นพื้นฐานขององคก์ร คุณภาพชีวิต และผลประโยชน์ท่ี
สมาชิกตอ้งการ 

5. เป็นสภาพการทาํงานท่ีมีแรงกระตุน้จากพลงัแห่งจิต (Psychological Energy) ของ
สมาชิก ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้จากภายใน 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
องคก์รท่ีมีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจอยา่งสมบูรณ์จะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน ทั้ง

ใน ระดงัองคก์ร ทีมงาน และตวับุคคล ดงัภาพประกอบ 2 (ศิริรัตน์ จุลษร, 2544: 23) 
     เจตคติ 
 
        EMPOWERMENY 
 
  ความสมัพนัธ์     โครงสร้างองคก์ร 
แผนภูมิที ่2 การเปล่ียนแปลงจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
 

1. เจตคติ (Attitude) หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในองคก์ร จะช่วยยกระดบั
ทศันคติของผูป้ฏิบติังานทุกคนในองคก์รให้ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดในงานเกิด
การเรียนรู้ในการทาํงาน และการแกปั้ญหาร่วมกนั 

2. ความสมัพนัธ์ (Relationship) หมายถึง การเห็นความสาํคญัของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทีมงาน เน้นเน้ือหาและการทาํงานอย่างเป็นกระบวนการ มีการติดต่อส่ือสารและรับฟังขอ้มูล
ยอ้นกลบั 

3. โครงสร้างองคก์ร (Organizational) หมายถึง องคก์รมีนโยบายการฝึกอบรมและการ
กระตุน้ปรับค่านิยมขององคก์ร เพื่อท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

สรุป การใชอ้าํนาจจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงคาํท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การใหอ้าํนาจหนา้ท่ี และ
อิทธิพลความสัมพนัธ์ระหว่างการให้อาํนาจดา้นจิตใจ และการให้อาํนาจดา้นโครงสร้าง การให้
อาํนาจแก่บุคคลหรือกลุ่ม การให้อาํนาจภายใน หรือภายนอกองคก์าร แหล่งหรือฐานของอาํนาจมี
อะไร และกลยทุธ์การใชอ้าํนาจใหมี้อิทธิต่อผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ือประมวลเขา้แลว้จะทาํใหก้ารใหอ้าํนาจเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลหรือองคก์รโดยสมบูรณ์ 

อยา่งไรกต็าม มีขอ้ควรคาํนึงบางประการในการใหอ้าํนาจ ดงัน้ี คือ 
1. คนบางคน หรือกลุ่มบางกลุ่ม อาจไม่ตอ้งการไดรั้บอาํนาจ 
2. การใหอ้าํนาจ เป็นเพียงดา้นหน่ึงของการบริหาร ซ่ึงจะตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตท่ีจะ

ใหค้นมีอิสระในการกระทาํ เม่ือไดรั้บอาํนาจบางคร้ังอาจตอ้งใชก้ารบงัคบัดว้ยระเบียบวินยัแทนการ
ใหอ้าํนาจกไ็ด ้

3. การใหอ้าํนาจคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อาจทาํใหอ้าํนาจหรือความมีอิสระ
ของผูอ่ื้นหรือกลุ่มอ่ืนถูกลดลงหรือถูกจาํกดั (เมืองทอง แขมมณี, 2547: 1) 
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เป้าหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงาน 
การใหก้ารศึกษาเป็นงานท่ีตอ้งใชคุ้ณธรรม ความรู้ ความสามารถ มีอิสระทางความคิด 

และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจกระทาํในส่ิงท่ีว่าดีท่ีสุด เพื่อเป็นสะพานเช่ือมโยงความรู้ความคิดให้
เขา้กบัความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน ของชุมชน และของสังคม ดงันั้นครูผูท้าํหนา้ท่ีให้
การศึกษาจึงตอ้งมีความเช่ียวชาญในงานของตน ตอ้งมีส่วนร่วมตดัสินใจตามอาํนาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ต้องพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา และส่วนตวัครูเองไดก้า้วสู่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นครูมืออาชีพ 

จากภารกิจในงานการศึกษา การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของครูและบุคลากร
เป้าหมายดงัน้ี (Bolin, 1982: 82, อา้งถึงใน กาญจนา ทรรพนนัท,์ 2547: 42)  

1. ทาํใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัภารกิจ กลา้ริเร่ิมสร้างสรรคง์านและ
นวตักรรมท่ีมีประโยชน์ทางการศึกษา 

2. ปลุกจิตสาํนึก พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการปฏิบติัภาระหนา้ท่ี สร้างความ
ผกูพนัในงาน 

3. สนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถควบคุมการทาํงานของตนเอง สามารถคิดตดัสินใจใน
เร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหง้านมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

4. สร้างสรรคก์ระบวนการบริหารจดัการ และสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยให้บุคลากรมี
ความสุขและสนุกกบัการทาํงาน 

5. เสริมสร้างคุณธรรมนํ้าใจบุคลลากรในทีมงาน ในองคก์าร 
6. กระตุน้ใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองสู่ความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ 
7. ทาํใหบุ้คลากรมีพลงัอาํนาจตอ้งการท่ีจะทาํงานและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อการ

ทาํงาน 
8. กระตุน้ใหบุ้คลากรใชพ้ลงัอาํนาจท่ีมีเพิ่มข้ึน สร้างผลงานการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี

มีประโยชน์ และใชพ้ลงัอาํนาจเสริมสร้างการรวมพลงัต่างๆ ในองคก์ารใหเ้กิดพลงัอาํนาจสามารถ
ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จเดียวกนั 

สรุป เป้าหมายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครูและบุคลากร ไดแ้ก่ การทาํ
ให้ครูและบุคลากรไดพ้ฒันาเพ่ิมพนูพลงัอาํนาจการทาํงานในดา้นต่างๆ และแสดงออกซ่ึงศกัยภาพ 
พลงัอาํนาจในการเพียรทาํงานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ยความพึงพอใจให้เกิดผลการทาํงานท่ี
มีคุณภาพ พฒันาตนเองสู่ความเช่ียวชาญ มีนํ้ าใจในการทาํงาน สร้างความเจริญวฒันาให้กบั
บุคลากรและองคก์าร 
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5. ทฤษฎกีารเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นแนวคิดท่ีถูกมองได้ว่าเป็นทั้ งกระบวนการ (Process) 

ผลลพัธ์ (Result) จากกระบวนการหรือผลิตภาพ (Productivity) ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน และยงั
เก่ียวขอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือความตอ้งการ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดง
ออกมาต่อองคก์รในทางบวก ในแง่กระบวนการ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังานขององคก์รอย่างต่อเน่ือง โดยการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานและ
ทีมงานให้ครอบคลุมขอบข่ายและสภาพการทาํงานทั้ งหมดขององค์กร ในแง่ผลลพัธ์หมายถึง
ศกัยภาพท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคลท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ซ่ึงมองไดจ้ากการพฒันาตนเองจน
มีความรู้สึกมัน่ใจเป็นตวัของตวัเองมีความเป็นอิสระ รู้คุณค่าของชีวิต สามารถตดัสินใจและจดัการ
กบังานของตนเองไดจ้นประสบความสาํเร็จดงัท่ีตั้งใจ ในแง่ผลิตภาพ หมายถึง ระดบัผลิผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากศกัยภาพของบุคคลและทีมงานในองคก์ร ซ่ึงถา้ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแลว้ 
ประสิทธิภาพการทาํงานทั้งส่วนบุคคลและทีมงานกจ็ะเพิ่มข้ึน ส่งผลใหผ้ลิตภาพจากการทาํงานเพ่ิม
สูงข้ึนดว้ย จึงมีผูเ้สนอแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดงัน้ี 

ทฤษฎโีครงสร้างพลงัอาํนาจของแคนเตอร์ (Kanter) 
ทฤษฎีโครงสร้างอาํนาจในองคก์ร (Theory of Structural Power in Organization) ของ

แคนเตอร์ (Kanter, 1979, อา้งถึงใน เฟ่ืองฟ้า ภูธะรักษ,์ 2548: 12) กล่าวถึงประสิทธิภาพการทาํงาน
ของบุคคลเป็นผลมาจากส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามตาํแหน่ง โดย
ตาํแหน่งนั้นจะตอ้งถูกจดัวางใหส้ามารถเขา้ถึงอาํนาจและโอกาส อาํนาจในท่ีน้ี หมายถึง การไดรั้บ
การช่วยเหลือสนบัสนุน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บทรัพยากร รวมถึงความสามารถในการ
ดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร และโอกาสในท่ีน้ี หมายถึง การไดรั้บความกา้วหนา้
ในการทาํงา การไดรั้บการส่งเสริมใหเ้พิ่มพนูความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานทาํ
ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพและส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน 

โครงสร้างพลงัอาํนาจตามแนวคิดของแคนเอตร์ ประกอบดว้ย 
1. การไดรั้บอาํนาจ (Power) โดยอาํนาจ หมายถึง กระบวนการหรือผลลพัธ์จากการท่ี

สามารถปฏิบติัการไดส้าํเร็จ โดยใชอ้าํนาจซ่ึงไดรั้บมาจากองคก์ารทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงอาํนาจท่ีเป็นทางการนั้น ไดม้าจากการทาํงานท่ีทา้ทาย งานท่ีไดรั้บความคิดสร้างสรรค์
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ส่วนอาํนาจท่ีไม่เป็นทางการเป็นอาํนาจท่ีไดม้าจากการมีความใกลชิ้ดกบับุคคลสาํคญัใน
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องคก์าร พนัธมิตรทางการเมือง ผูส้นับสนุน ซ่ึงอาํนาจท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการน้ี
ประกอบดว้ย 

1.1 ดา้นการช่วยเหลือสนบัสนุน (Support) หมายถึง การให้การยอมรับในส่ิงท่ี
ผูป้ฏิบติังานกระทาํ และให้การเห็นชอบ รวมไปถึงการสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานมีพฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การให้
โอกาสตัดสินใจ การให้โอกาสในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการผูป้ฏิบัติงาน การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั การใหค้วามยืดหยุน่ในการผูป้ฏิบติังาน การยอมรับความผิดพลาด การแสดงความพึง
พอใจในการทาํงานและช่ืนชมเม่ืองานประสบความสาํเร็จ ซ่ึงการช่วยเหลือสนบัสนุนท่ีไดรั้บน้ีทั้ง
จากแรงกายและแรงใจของหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน 

1.2 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information) หมายถึง การให้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นและสาํคญัในการผูป้ฏิบติังาน และขอ้มูลข่าวสารนั้นมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัสมยั ทนั
ต่อเหตุการณ์ เพื่อนาํมาใชใ้นการตดัสินใจในการผูป้ฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้สามารถ
ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

1.3 ดา้นทรัพยากร (Resources) หมายถึง ความสามารถในการจดัหาส่ิงท่ีจาํเป็นเพื่อ
สนบัสนุนการทาํงาน และการท่ีหัวหนา้ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน บุคลากร วสัดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการผูป้ฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

1.4 ดา้นโอกาส (Opportunity) หมายถึง การให้โอกาส ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน รวมทั้งมีโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน และให้การ
ยอมรับความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกตนเองมีคุณค่า ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติั 

แคนเตอร์ ไดก้ล่าวถึงภาวะไร้อาํนาจ (Powerless) วา่เป็นภาวะท่ีบุคคลขาดซ่ึงส่ิงท่ีให้
การสนบัสนุน ขอ้มูลข่าวสาร ทรัพยากร และโอกาส ท่ีสามารถใหบุ้คคลเหล่านั้นมีความสามารถท่ี
จะปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารและปัจจยัท่ีทาํให้เกิดภาวะไร้
อาํนาจในองคก์าร ไดแ้ก่ การท่ีมีกฎระเบียบมากเกินไป ขาดความยนืหยุน่ ลกัษณะงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ 
และเป็นงานประจาํมากเกินไป การใหร้างวลัท่ีไม่เหมาะสม มีความตอ้งการตดัสินใจมาก งานมีการ
ควบคุมสูง มีปฏิสัมพนัธ์กบังานในระดบัตํ่า ไม่มีการกระจายอาํนาจ โอกาสในความกา้วหนา้มีนอ้ย
มาก 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ของแม็คกรอว์ 
แมค็กรอว ์(McGraw, 1994: 228-229) กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษย ์ตามลาํดบัขั้น

ของมาสโลว ์จะคู่ขนานกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยต์าม
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แนวคิดของมาสโลว ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายภาพ เปรียบไดก้บัความตอ้งการไดรั้บการ
ตอบสนองดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เม่ือความตอ้งการขั้นแรกรับการตอบสนองความตอ้งการขั้นต่อไป คือ ความตอ้งการ
ความปลอดภยั เปรียบไดก้บัความมัน่คงในองคก์าร หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี
ปราศจากส่ิงข่มขู่ผูป้ฏิบติั ทาํงานดว้ยเหตุผล ไดใ้ชค้วามสามารถเต็มท่ี มีความไวว้างใจและมี
สมัพนัธภาพท่ีดี ส่วนความตอ้งการทางสงัคม เปรียบไดก้บัวฒันธรรมองคก์ารเป็นการแสดงออกใน
การยอมรับองคก์าร รู้สึกเป็นเจา้ของและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงวฒันธรรม
องคก์ารตอ้งเปิดกวา้งใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป้ฏิบติังาน เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานพฒันาคุณภาพงาน
ความตอ้งการขั้นต่อไป คือ ความตอ้งการการยกยอ่งยอมรับ เปรียบไดก้บัการไดรั้บการยกยอ่งและ
ยอมรับจากองคก์าร ตอ้งการความไวว้างใจและการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้ความสาํคญัแก่บุคคลใน
องคก์าร เป็นตน้ และความตอ้งการขั้นสูงสุดตามแนวคิดของมาสโลว ์คือ ความสาํเร็จในชีวิตเปรียบ
ไดก้บัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ การสร้างแรงจูงใจให้ความสําคญัต่อการสนองตอบความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานในลาํดับตน้ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติัมีอิสระในการทาํงาน รู้สึกว่าตนเองมี
ความสาํคญัต่อหน่วยงาน ยอ่มเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการทาํงาน 

ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความสนใจศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของเทรซี ซ่ึงไดใ้ห้ความสาํคญั
ต่อการใหอ้าํนาจปฏิบติั เนน้การนาํเอาศกัยภาพของผูป้ฏิบติัมาใชป้ระโยชน์ สร้างแรงกระตุน้ หรือ
เพิ่มแรงจูงใจ เนน้การมีส่วนร่วมของคนในองคก์าร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร ดงัน้ี 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของเทรซี (Tracy) 
เทรซี (Tracy, 1990, อา้งถึงใน พรพิมล พงศสุ์วรรณ, 2547: 1) กล่าวว่า อาํนาจ (Power) 

เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการและไม่รู้จกัพอ ทาํอยา่งไรจึงจะมีอาํนาจมากข้ึน หลกัสาํคญัคือยิ่งเรามอบ
อาํนาจ มอบความไวว้างใจให้คนอ่ืนมากเท่าใด เรายิ่งไดอ้าํนาจมากข้ึนเท่านั้น โดยเทรซีมีแนวคิด
ของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่บุคลากร โดยอาศยัหลกัการแห่งอาํนาจ (Power Principles) ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรับผดิชอบ (Power through Responsibility) 
2. มอบอาํนาจหนา้ท่ี (Power through Authority) 
3. กาํหนดมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Power through Standard of Excellence) 
4. การฝึกอบรมและพฒันา (Power through Training and Development) 
5. ใหค้วามรู้และสารสนเทศ (Power through Knowledge and Information) 
6. หข้อ้มูลยอ้นกลบั (Power through Feedback) 
7. ใหก้ารยกยอ่งยอมรับ (Power through Recognition) 
8. ใหค้วามไวว้างใจ (Power through Trust) 
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9. ยอมรับขอ้ผดิพลาด (Power through Permission to Fail) 
10. การใหเ้กียรติ (Power through Respect) 
ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลทาํใหก้ารปฏิบติังานของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมี

สาระสาํคญัท่ีจะไดก้ล่าวแต่ละเร่ืองโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
1. การให้ความรับผดิชอบ (Power through Responsibility) 

ความรับผดิชอบ (Responsibility)คืองานท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนดใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีหนา้ท่ีในงานนั้นๆ เม่ือมีหนา้ท่ีก็ตอ้งมีความรับผดิชอบ หรือบางทีพดูควบคู่กนัไปว่า หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ ซ่ึงหมายถึง ขอ้ผกูพนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนัสืบเน่ืองมาจากการมอบหมายหนา้ท่ีให้
กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2544: 51) ผูบ้ริหารสามารถให้อาํนาจบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยทาํให้บุคคลเหล่านั้นเขา้ใจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานของตนว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง
เพื่อทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งทาํส่ิงต่อไปน้ี 

1. อธิบายหนา้ท่ีท่ีบุคลากรตอ้งรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
2. แสดงให้เห็นว่าการรับผิดชอบในการทาํงานสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร

อยา่งไร 
3. ส่ือสารใหเ้ขา้ใจและกระตุน้ใหเ้กิดความรับผดิชอบ 
4. แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบ (Responsibilities) และงาน 

(Tasks) ท่ีตอ้งทาํ 
5. ทาํใหรู้้สึกความเป็นเจา้ของและภูมิใจในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบของตน 
6. ไม่ควรมอบความรับผดิชอบท่ีใหค้นๆ หน่ึงแลว้ยงัมอบใหค้นอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนั 
7. ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ถึงลาํดบัความสาํคญัของหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมกัมีการ

เปล่ียนแปลงตามแผนขององคก์ร 
8. ช่วยใหส้มาชิกในทีมเขา้ใจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกนัและกนั 
9. ส่ือสารใหเ้ขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ลกัษณะท่ีช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจ และช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ 
2. การมอบอาํนาจหน้าที ่(Power through Authority) 

การมอบอาํนาจหน้าท่ี หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชากระจายอาํนาจในความ
รับผิดชอบของตนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานาํไปปฏิบติัแทน ดว้ยการมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีเท่าท่ี
สามารถจะทาํงานนั้ นให้สําเร็จได้ โดยท่ีผูใ้ต้บังคับบญัชามีอาํนาจในการใช้ดุลยพินิจในการ
ตดัสินใจในงานท่ีตวัเองรับผิดชอบ (สุเทพ โกมลภมร, 2546: 44-47) มีสิทธิท่ีจะสั่งการให้ปฏิบติั
และใชท้รัพยากรต่างๆ หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงคลา้ยคลึงกนัก็คือ สิทธิท่ีจะขอร้องใหใ้ครทาํบางส่ิง
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บางอย่างให้เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหาร (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2544: 31) โดยผูม้อบและผูรั้บ
มอบอาํนาจหน้าท่ี จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลของงานนั้ น ไม่ว่าจะบรรลุผลหรือ
ลม้เหลว 

เมืองทอง แขมมณี (2547: 1) กล่าวว่า การท่ีจะให้อาํนาจแก่ผูอ่ื้นนั้น ควรตอ้งทราบ
วา่แหล่งของอาํนาจหรือฐานของอาํนาจมีอะไรบา้ง ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. อาํนาจท่ีเกิดจากตาํแหน่งหรือหน้าท่ี ซ่ึงเป็นอาํนาจท่ีให้กบับุคคล หรือกลุ่มตาม
ตาํแหน่ง หรือหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาํนาจแบบน้ีจะหมดส้ินไปเม่ือพน้จากตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้นแลว้ 

2. อาํนาจท่ีเกิดจากการควบคุมทรัพยากรต่างๆ เช่น การท่ีมีเงิน มีบุคลากร มีวสัดุ มี
เทคโนโลย ีมีลูกคา้ ซ่ึงถา้มีมาก หรือมีทรัพยากรท่ีสาํคญั และหายากจะยิง่ทาํใหมี้อาํนาจมากข้ึน 

3. อาํนาจท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น การมีเพื่อน การรู้จกัคน การเป็น
สมาชิก สมาคมวิชาชีพ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสร้างเครือข่ายอนัจะทาํใหเ้กิดอาํนาจ 

4. อาํนาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ ซ่ึงอาจจาํแนกไดเ้ป็นความเช่ียวชาญดา้นวิชาการ 
หรือดา้นเทคนิค ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในหมู่นักวิชาการ หรือวิชาชีพ และความเช่ียวชาญดา้นวิธีการ 
หรือดา้นกระบวนการ ซ่ึงมกัเป็นท่ียอมรับในหมู่ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหาร ทั้งน้ีอาํนาจเช่นน้ีจะเกิดจาก
ผลงานท่ีไดก้ระทาํไปแลว้ในอดีต 

5. อาํนาจหน้าท่ีเกิดจากการมีขอ้มูล ซ่ึงทาํให้สามารถควบคุมบริหารองคก์ารให้ถา้
หากมีขอ้มูลท่ีดี เช่ือถือไดแ้ละถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษท่ีจะพิจารณาเลือกไดว้่า 
ขอ้มูลใดเก่ียวขอ้งและสาํคญัต่อการทาํงานในองคก์าร 

6. อาํนาจท่ีเกิดจากคุณสมบติั หรือบุคลิกลกัษณะส่วนตวั เช่น ความสามารถ ความ
มัน่ใจในตวัเอง ความน่านบัถือ ความมีเสน่ห์ ความเป็นผูมี้วาทศิลป์ดี ความเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี 
เหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหค้นผูน้ั้นมีความสามารถพิเศษท่ีอาจฝึกฝนใหมี้ในตนไดด้ว้ย 

การท่ีจะมอบอาํนาจให้ใคร หรือองคก์ารใดนั้น ควรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการใช้
อาํนาจ ใหมี้อิทธิพลต่อผูอ่ื้นเสียก่อน จึงจะทาํใหก้ารมอบอาํนาจไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี กลยทุธ์
ในการใชอ้าํนาจใหมี้อิทธิพลต่อผูอ่ื้น มีดงัต่อไปน้ีคือ 

1. กลยุทธ์ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น ซ่ึงดา้นทหารจะเป็นการออก
คาํสัง่ แต่ดา้นพลเรือนมกัจะเป็นการขอร้องหรือการเสนอแนะ ทั้งน้ีเพื่อใหง้านเสร็จส้ินไป 

2. กลยทุธ์การผลกัดนั (Push Strategies) โดยใชว้ิธีการข่มขู่ ซ่ึงจะมีอิทธิพลมากนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งหนา้ท่ี และทรัพยากรท่ีมีความสามารถควบคุมได ้การใชก้ลยทุธ์แบบน้ี ถา้ใชพ้ร่ํา
เพร่ือไปจะทาํให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลวัและความไม่ไวว้างใจกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การไม่เช่ือฟัง 
การทาํงานท่ีไม่ไดผ้ล และความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในองคก์ารได ้
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3. กลยทุธ์การใหร้างวลั (Pull or Reward Strategies) เป็นการสร้างอิทธิพล โดยการ
ใหร้างวลัในลกัษณะต่างๆ เช่น เป็นวตัถุส่ิงของ เป็นคาํชมเชย เป็นการยอมรับความสาํเร็จ หรือการ
ให้กาํลงัใจเหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงถา้ปราศจากความเป็นธรรมในการให้แลว้จะก่อให้เกิดความอิจฉา
ริษยาหรือไม่พอใจซ่ึงกนัและกนั 

4. กลยุทธ์เกล้ียกล่อมหรือชกัชวน (Persuasion Strategies) โดยใชเ้หตุผล ทาํให้
เช่ือถือ และปฏิบติัตาม ซ่ึงอาจถูกแปลความหมายไปในทางท่ีผดิว่าเป็นการผลกัดนับงัคบักดข่ีใหท้าํ
กไ็ดน้อกจากนั้นการเกล้ียกล่อมหรือชกัชวน อาจเช่ือมโยงกบัการต่อรองหรือการใหร้างวลักไ็ด ้

5. กลยุทธ์การเตรียมการ หรือ Preparatory Strategies เพื่อการมีอิทธิพลในวนั
ขา้งหนา้โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี การช่วยเหลือ โดยหวงัว่าจะนาํไปสู่การยอมรับอิทธิพล ท่ี
จะมีต่อกนัในวนัขา้งหนา้ 

6. กลยุทธ์การป้องกนั หรือ Preventive Strategies เป็นการสร้างอิทธิพลโดยใช้
วิธีการป้องกนับางอย่าง เช่น ป้องกนัการตั้งคาํถาม เก็บขอ้มูลบางอย่างไว ้หรือป้องกนัความไม่
พอใจไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะตอ้งทาํในลกัษณะท่ีแนบเนียนไม่เปิดเผยโจ่งแจง้จนเกินไป 

แมจ้ะเห็นว่าการมอบหมายงานมีประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และแมจ้ะมิไดก้ล่าวถึงผลเสีย
ในการไม่มอบหมายงาน แต่ในทางปฏิบติั การมอบหมายงานมิใช่เร่ืองท่ีกระทาํไดง่้ายและบงัเกิดผล
เสมอไป เพราะมีอุปสรรคปัญหาอยูไ่ม่นอ้ย สาเหตุท่ีไม่ค่อยจะมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 

1. การกระจายภาระหนา้ท่ี ซ่ึงจะกินความครอบคลุมถึงนโยบาย แบบแผนการปฏิบติั
ในการกระจายอาํนาจหรือหวงอาํนาจ การควบคุมงาน การสั่งการในรูปแบบต่างๆ วิธีการ วินิจฉัย
ตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา การกระจายทรัพยากรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและสมควรมีส่วนใชป้ระโยชน์ 

2. มีสาเหตุเฉพาะตวัผูบ้ริหารเอง ไม่มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่หลาย
ประการท่ีสาํคญั คือ ไม่เขา้ใจอาํนาจหนา้ท่ีของตน คิดว่าตนเองทาํไดดี้กว่า ไม่เช่ือมัน่ไวใ้จลูกนอ้ง 
เกรงว่าตนจะเสียอาํนาจ หรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ชอบปฏิบติังานเองมากกว่างานบริหาร ขาด
ความรู้ประสบการณ์และคุณลกัษณะของผูน้าํ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่อาจพฒันาหรือควบคุม
ลูกนอ้งหรือเคยมอบและลม้เหลวมาแลว้ ไม่อยากพลาดซํ้าใหเ้สียหาย 

เหตุจากผูรั้บมอบก็มีไม่นอ้ยเช่นกนั ท่ีสาํคญัคือ มีงานมาก ไม่อยากรับผิดชอบ ขาด
ความมัน่ใจในตนเอง ไม่อยากเส่ียง กลวัถูกตาํหนิ ไม่เห็นคุณค่า และไม่เช่ือวา่ตนจะไดรั้บประโยชน์
อะไรเพิ่มเติมอีก 
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การใหอ้าํนาจหนา้ท่ีนั้น ผูบ้ริหารควรปฏิบติัดงัน้ี 
1. มอบอาํนาจการสัง่การเพียงพอกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
2. พิจารณาศกัยภาพความสามารถของคนก่อนมอบอาํนาจให ้
3. บอกใหรู้้ถึงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีก่อนมอบหมายงาน 
4. เม่ือมอบหมายงานแลว้ก็ตอ้งทบทวนอาํนาจและหนา้ท่ีให้คนๆ นั้นเขา้ใจ รวมทั้ง

ทาํใหค้นอ่ืนๆ ท่ีทาํงานดว้ยกนัเขา้ใจในระดบัของอาํนาจหนา้ท่ีของบุคคลนั้น ๆ 
5. ใชอ้าํนาจเพื่อทาํใหบุ้คลากรในหน่วยงานเจริญกา้วหนา้ 
6. มีวิธีท่ีจะควบคุมวา่บุคคลนั้นใชอ้าํนาจของเขาอยา่งเหมาะสม 
7. มีการประเมินการใชอ้าํนาจในการสัง่การเป็นระยะๆ 

3. กาํหนดมาตรฐานแห่งความเป็นเลศิ (Power through Standard of Excellence) 
ผูบ้ริหารมอบอาํนาจให้คนอ่ืน โดยการตั้งเกณฑม์าตรฐานแห่งความเป็นเลิศ เพ่ือทาํ

ใหพ้นกังานไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองเตม็ความสามารถ ต่อไปน้ีเป็นวิธีท่ีผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารควร
ปฏิบติัเพ่ือทาํให้คนอ่ืนทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้ประสบผลสาํเร็จตามเกณฑม์าตรฐาน
ของความเป็นเลิศ 

1. ตั้งมาตรฐานสูงแต่เป็นจริง เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้
2. ตั้งมาตรฐานทั้งทางดา้นปริมาณ คุณภาพ ค่าใชจ่้ายและเวลาของงานแต่ละประเภท 
3. ส่ือสาร กระตุน้ให้บริษทัหรือแผนก เห็นว่ามาตรฐานของงานเป็นส่ิงตอ้งทาํเป็น

ปกติ 
4. ใหก้าํลงัใจเพ่ือใหป้ฏิบติังานเพ่ือความเป็นเลิศ 
5. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานเพ่ือความเป็นเลิศ 
เม่ือผูบ้ริหารทาํให้คนในองคก์ารปฏิบติังานมีความเป็นเลิศ แสดงว่าผูบ้ริหารทาํให้

เขารู้สึกถึงความภูมิใจท่ียิง่ใหญ่และมีความมัน่ใจในตนเองมาข้ึน ทาํใหเ้ติบโตกา้วหนา้ และทาํส่ิงทา้
ทายใหม่ๆ ต่อไป รู้สึกว่าตนเองมีอาํนาจ เม่ือคนในองคก์รมีความรู้สึกมุ่งมัน่ในการทาํงานให้ดีเลิศ
เท่าใดก็ยิง่ทาํให้ผูบ้ริหารมีอาํนาจมากข้ึน รู้สึกว่าตนเองประสบความสาํเร็จ และไดรั้บการยอมรับ
มากข้ึน เม่ือบุคลากรตั้งใจทาํงานให้ดีดว้ยตนเองได ้ผูบ้ริหารก็ไม่จาํเป็นตอ้งเสียเวลาไปคอยดูแล
แกไ้ขการทาํงานให้ถูกตอ้ง หรือไม่ก็ไม่ตอ้งลงมือทาํเองแทน มีเวลาทาํงานอ่ืนเพื่อทาํให้องคก์ร
ประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

4. การฝึกอบรมและพฒันา (Power through Training and Development) 
เป็นหน้าท่ีขององคก์าร ท่ีจะตอ้งธาํรงรักษาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ 

และทกัษะ โดยการพฒันาบุคคล และการฝึกอบรมให้ทนัต่อสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลง 
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เช่น ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น ในดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรดงักล่าว โรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งส่ง
บุคลากรไปรับการฝึกอบรมตามสถาบนัฝึกอบรมต่าง ๆ 

วิน เช้ือโพธ์ิหัก (2537: 15) กล่าว่า การพฒันาบุคคล คือ วิธีการทาํให้บุคคลเจริญ มี
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงด้านความรู้ ความสามารถ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตสภาพความเป็นอยูแ่ละสวสัดิการต่าง ๆ 

วิธีการพฒันาบุคคลมีหลายวิธีท่ีนิยมปฏิบติักนัมากมีดงัน้ี 
1. การสอนงาน การสอนงานเป็นการแนะนาํช่วยเหลือใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บการสอนมี

ประสบการณ์ตามความตอ้งการของผูส้อนและผูรั้บสอน ผูส้อนจะแนะนาํใหรู้้จกัวิธีการปฏิบติัอยา่ง
ถูกตอ้ง การสอนงานเป็นวิธีการท่ีหัวหนา้หน่วยงานหรือผูอ่ื้นท่ีมีประสบการณ์มากกว่าหรืออยู่ใน
ระดบัท่ีสูงกว่าเป็นผูรั้บการสอน เป็นการสอนกนัแบบตวัต่อตวั บางคร้ังอาจสอนกนัเป็นกลุ่มก็ได้
การสอนงานน้ีเหมาะท่ีจะใชก้บัผูด้าํรงตาํแหน่งใหม่ ใหป้ระโยชน์ทั้งแก่งาน ตวัผูส้อน และผูรั้บการ
สอนงาน 

2. การส่งไปศึกษาดูงาน การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทาํให้บุคลากรไดเ้ห็นการ
ปฏิบติังานเป็นตวัอยา่ง จะไดเ้ห็นของจริงดว้ยตนเอง ไดพ้บบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ มีโอกาส
ไดซ้กัถามปัญหากบัผูป้ฏิบติัและเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานจากของจริง ผูไ้ปศึกษาดูงานจึงเกิดความรู้
และไดเ้ห็นงานท่ีตนเองตอ้งการอยา่งละเอียดเท่าท่ีเวลาและโอกาสจะอาํนวยให ้

3. การส่งไปศึกษาต่อ การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเป็นการพฒันาบุคลากรท่ีดีวิธีหน่ึง
เพราะบุคลากรไดมี้โอกาสไปหาความรู้ เพิ่มทกัษะเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บผดิชอบอยู ่ผูไ้ดรั้บการศึกษา
ต่อจะไดรั้บแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ ไดฝึ้กปฏิบติัการ ใชเ้คร่ืองมือท่ีคลา้ยกบัเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยู่ใน
องคก์ารของตน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูท่ี้ศึกษาดว้ยกนั ทาํใหเ้กิดความรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน 

4. การมอบอาํนาจความรับผิดชอบให้สูงข้ึน เป็นการพฒันาบุคลากรประจาํการให้
เรียนรู้งานขณะปฏิบัติงาน ผูไ้ด้รับมอบอํานาจความรับผิดชอบจะต้องศึกษาดูงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ จะตอ้งรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นเป็นอย่างดีจึงจะสามารถตดัสินใจทาํงานตามท่ีตน
ไดรั้บมอบอาํนาจความรับผดิชอบได ้หากมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ สามารถศึกษาหรือสอบถาม
จากผูบ้งัคบับญัชาได ้

5. การสบัเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี การสับเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี เป็นการทาํใหบุ้คลากร
เกิดการเรียนรู้งานมากข้ึน การทาํงานในองคก์ารต่างๆ จะเกิดผลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีต่อเม่ือบุคคลใน
องคก์ารมีความรอบรู้งานใกลเ้คียง ทาํงานประสานสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดี การท่ีงานจะประสาน
สมัพนัธ์กนัไดก้็ตอ้งอาศยัผูท่ี้เคยผา่นงานวางขั้นตอนการทาํงานท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั หากบุคลากร
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ได้รู้จักหรือได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายๆ อย่างก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
สอดคลอ้งรวดเร็วข้ึน การสับเปล่ียนโยกยา้ยท่ีหลายคนคิดไปว่าเป็นการถูกลงโทษ ผูไ้ดค้าํสั่งให้
สับเปล่ียนโยกยา้ยมกัเสียอกเสียใจ ทาํให้ขาดกาํลงัใจในการทาํงาน แต่ความจริงแลว้การจดัการ
โดยทัว่ไปถือวา่การสับเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ีเป็นการทาํใหบุ้คลากรมีโอกาสไดเ้รียนรู้งานมากข้ึน มี
วิสยัทศัน์กวา้งไกลวา่ผูท่ี้อยูใ่นวงจาํกดั 

6. การให้ทาํหน้าท่ีผูช่้วย การให้ทาํหน้าท่ีผูช่้วยเป็นการฝึกให้บุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายไดเ้รียนรู้งานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ในระหว่างท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยก็จะไดรั้บการแนะนาํ
จากหัวหน้างานรู้จกัการเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง รู้วิธีการทาํงาน รู้วิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีตนเองรับผดิชอบต่อไป เป็นการเร่ิมพฒันาคนใหรู้้จกังานทั้งดา้นความรู้ทกัษะ ความคิด
ริเร่ิมและดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 

7. การใหรั้กษาการแทน การใหรั้กษาการแทนใชก้บัตาํแหน่งต่างๆ ท่ีผูด้าํรงตาํแหน่ง
นั้นๆไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ผูท้าํหน้าท่ีรักษาการแทนมีความรับผิดชอบและการปฏิบติังานทุก
อย่างท่ีเป็นงานในตาํแหน่งหน้าท่ีของผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งนั้น การตั้งผูรั้กษาการแทนตั้งไวล่้วงหน้า
ตามลาํดบัก่ีคนก็ได ้เม่ือผูด้าํรงตาํแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังานไดก้็ให้ผูท่ี้ไดรั้บ
การแต่งตั้งลาํดบัแรกรักษาราชการแทนก่อน การรักษาการแทนเป็นการพฒันาบุคลากรประจาํกดั
การท่ีนิยมวิธีหน่ึง 

8. การให้เขา้ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ การท่ีบุคลากรในองคก์ารไดมี้โอกาสเขา้
ร่วมประชุมแทนผูบ้ริหารก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยพฒันาบุคลากรผูน้ั้ น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้เขา้ร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนกบัผูร่้วมประชุม ไดฟั้งการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รู้วิธีการและ
ประสบการณ์ในการประชุม รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 

9. การจดัให้มีคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังาน คือ เอกสารท่ีแสดงวิธีการ
ขั้นตอนรายละเอียดของแต่ละแผนกงาน ทาํให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คู่มือการปฏิบติังานทาํใหบุ้คลากรไดท้ราบถึงเหตุผล ความจาํเป็นของการปฏิบติังาน
อยา่งรวดเร็ว และการปฏิบติังานจะปลอดภยัและประหยดั 

10. การฝึกงานระหวา่งศึกษาอบรม ในระวา่งท่ีบุคคลศึกษาอบรมตามหลกัสูตรต่างๆ 
มกัมีการฝึกงานอยู่ด้วย ทาํให้บุคลากรได้เรียนรู้งาน ได้สัมผสังานท่ีแทจ้ริง ได้ฝึกใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ทาํใหผู้ฝึ้กงานเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจทกัษะและเจตคติท่ีดี 

11. การสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาบุคลากร การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดจ้ดักิจกรรม 
หรือเขาร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรเป็นการพฒันาบุคลากรอีกวิธีหน่ึง เป็นการ
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ฝึกให้บุคคลมีความคิดริเร่ิม มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน มีแนวความคิด และ
ประสบการณ์จากการจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรม 

12. การฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นการพฒันาบุคลากรท่ีนิยมทาํกนัมาก และถา้จดัได้
ดีจะเป็นวิธีการพฒันาบุคลากรท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นกระบวนการท่ีสามารถเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะการ
ทาํงาน และสามารถเสริมพลงัอาํนาจของบุคลากรในองคก์าร มนุญ ตนะวฒันา (2537: 109) กล่าวว่า
การฝึกอบรมเป็นหัวใจสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของประเทศให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าไดมี้
ผูใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไว ้ดงัน้ี 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 210) กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการ
เพื่อให้บุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ และมีทกัษะเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง จุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์าร เพ่ือใหอ้งคก์ารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สาํหรับ เสนาะ ติเยาว ์(2544: 107) กล่าว
ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้บุคคลไดเ้รียนรู้ และมีความชาํนาญเพ่ือ
วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง โดยมุ่งให้คนไดรู้้เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของคนไป
ในทางท่ีตอ้งการ และ พะยอม วงศส์ารศรี (2534: 48) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการซ่ึง
บุคคลไดเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ซ่ึงจะช่วยให้ตนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
เป็นองค์การให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สําหรับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.: 6) กล่าวว่า การ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีไดจ้ดัรูปซ่ึงคนไดเ้รียนรู้ความรู้และทกัษะ เพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างใด
อยา่งหน่ึง จุดมุ่งหมายการฝึกอบรมก็คือ การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูท่ี้ไดรั้บ
การฝึกอบรม 

จึงสรุปไดว้่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาและปรับปรุงลกัษณะการทาํงาน
ให้เป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลและนโยบายขององคก์าร ซ่ึงวิธีการฝึกอบรมอาจจาํแนกได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. การบรรยาย เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยผูท้รงวุฒิเป็นวิทยากรผูบ้รรยายลกัษณะ
เป็นส่ือขอ้ความแบบทางเดียว เหมาะสาํหรับผูฟั้งเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและเคร่ือง
ทศันูปกรณ์ 

2. การอภิปรายเป็นคณะ เป็นการชุมนุมอภิปรายระหว่างผูท่ี้มีความรู้ เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยท่ีผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูด้าํเนินการอภิปรายมาจากองคก์ารต่างๆ 
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการอภิปราย ผูน้าํมีโอกาสแสดงขอ้คิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ เม่ือจบการ
อภิปราย อาจสรุปประเดน็สาํคญัเพื่อนาํเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาต่อไป 
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3. การประชุมกลุ่มยอ่ย มีวิธีการโดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ  6-
12 คนโดยคดัเลือกจากหน่วยงานและอาชีพต่างกนั และมอบหัวขอ้และประเด็นในการประชุมให้
แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ แต่ละกลุ่มจะพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการ เม่ือทุกกลุ่มไดพ้ิจารณา
เสร็จส้ินแลว้ สรุปผลการพิจารณาเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 

4. การระดมความคิด มีลกัษณะพิเศษเป็นการอบรมแบบกระตุน้ให้ทุกคนได้ใช้
สมองไดแ้สดงความคิดเห็น โดยมิตอ้งคาํนึงถึงการเสนอของตนจะถูกตอ้งหรือใชไ้ดห้รือไม่ เม่ือ
สมาชิกทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นแลว้จึงพิจารณาขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมท่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ย 

5. การสัมมนา เป็นการประชุมเพื่อร่วมการศึกษาและคน้ควา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีได้
เตรียมไวล่้วงหน้า ภายใตก้ารแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งจากหลายฝ่ายมาร่วมกนั
แสดงความคิดเห็น และจดัทาํเป็นสรุปผลการสมัมนาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

6. การศึกษากรณีศึกษา เป็นการนาํเสนอขอ้เท็จจริงเป็นกรณีตวัอยา่ง โดยให้กลุ่มผู ้
เขา้รับการอบรมทาํการศึกษาและวิเคราะห์กรณี โดยอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางในการแกปั้ญหา หลงัจากนั้นอาจารยผ์ูค้วบคุมจะไดข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

7. การสร้างสถานการณ์จาํลอง การฝึกอบรมบางเร่ืองจาํเป็นท่ีจะตอ้งจาํลองสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกบัของจริงเพ่ือให้ปฏิบติั เพื่อใชฝึ้กฝนให้เกิดการเรียนรู้เกิดความ
ชาํนาญ โดยสร้างสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มให้เหมือนของจริง เช่น การซอ้มรบโดยใชอ้าวุธ
จริงแต่ใชก้ระสุนปลอม การฝึกหดันกับินโดยใชเ้คร่ืองจาํลองแทนเคร่ืองบินจริง 

8. การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีนิยม เน่ืองจากมีบรรยากาศในการ
ผ่อนคลาย โดยการแสดงทาํให้มีความสุขครึกคร้ืน แกค้วามเบ่ือหน่ายจากการฝึกอบรมแบบอ่ืน 
ส่วนใหญ่จะให้ผูแ้สดงสวมบทบาทท่ีแตกต่างไปจากตาํแหน่งหน้าท่ีจริง เช่น ให้พนักงานสวม
บทบาทเป็นผูจ้ดัการ ใหผู้จ้ดัการแสดงเป็นพนกังานตอ้นรับ ใหผู้จ้ดัการแสดงเป็นผูม้าติดต่อ 

9. การสาธิต เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีนิยมปฏิบติัเพราะทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้
เห็นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุจริง และสามารถเขา้ใจวิธีการทดลองตามขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ จาก
การสาธิตของวิทยากร ซ่ึงยากท่ีจะเขา้ใจไดจ้ากการบรรยายเพียงอยา่งเดียว 

10. การฝึกอบรมโดยการศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการฝึกอบรมดว้ยการช่วยเหลือตนเอง
เป็นสาํคญั อาจมีการช่วยเหลือจากวิทยากรบา้งเป็นคร้ังคราวเท่าท่ีจาํเป็น ส่วนใหญ่จึงตอ้งใชส่ื้อใน
การอบรม เช่น รายการศึกษาทางวิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงไดจ้ดัไวเ้ป็นชุดการฝึกอบรมสําเร็จรูป เป็นท่ี
นิยมของนักศึกษาทั่วไป เพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง เช่น โครงการฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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พรพิมล พงศ์สุวรรณ (2547: 3) ไดก้ล่าวถึง การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรควร
คาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ใหก้ารฝึกอบรมเพื่อทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2. กระตุน้ใหก้าํลงัใจใหเ้กิดการเรียนรู้ ช่วยลดการต่อดา้นการเปล่ียนแปลง 
3. การฝึกอบรมเป็นส่ิงสาํคญัในอนัดบัตน้ ๆ 
4. พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการด้านทกัษะการ

ทาํงานของบุคลากร 
5. การฝึกอบรมเป็นการเตรียมบุคลากรใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 
6. การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ โดยใชว้ิธีผสมผสาน

เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ เช่น 
6.1 การจดัอบรมในลกัษณะเป็นหอ้งเรียนแบบทางการ 
6.2 ฝึกฝนใหใ้นขณะทาํงาน 
6.3 การประชุมของคณะทาํงานดว้ยกนั 
6.4 การใหค้าํแนะนาํเป็นรายคน 
6.5 การปฏิบติัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี 
6.6 จดัใหมี้ท่ีปรึกษา 

5. การให้ความรู้และสารสนเทศ (Power through Knowledge and Information) 
การไดรั้บข่าวสารขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลความรู้ทางเทคนิค ทกัษะความชาํนาญในการ

ปฏิบติังาน และข่าวสารบา้นเมือง การเลือกใช้ข่าวสารขอ้มูล ควรเอกให้เหมาะสมกบักาลเทศะ
ข่าวสารขอ้มูลมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจและการวางแผนในการ
ดาํเนินการ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทาํให้ผูป้ฏิบติัรู้การเคล่ือนไหวภายในองคก์าร ทราบนโยบาย
และการตดัสินใจขององคก์าร ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดค้วรมีการส่ือสารแบบสองทิศทาง มีความถูกตอ้ง
เพียงพอและทนัเหตุการณ์ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจะทาํให้บุคคลมีพลงัอาํนาจท่ีจะตดัสินใจงาน
และอาจไม่สาํเร็จถา้ขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหมายเพียงพอ 

ดงันั้น ผูบ้ริหารควรแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการส่ือสารส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารกระทาํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํดว้ย เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใหเ้กิดแก่บุคคล
ในองคก์าร 

การมีความรู้และขอ้มูลท่ีจาํเป็นย่อมทาํให้การทาํงานเป็นไปด้วยดี และสามารถ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรคาํนึงถึง คือ 

1. ไม่ควรปกปิดขอ้มูลโดยกลวัตวัท่านเองจะสูญเสียอาํนาจ 



80 

 

2. ควรเตรียมหาขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับคนทาํงาน 
3. กระตุน้ใหบุ้คลากรแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
4. ถา้ในองคก์ารมีปัญหาในการติดต่อส่ือสาร ผูบ้ริหารตอ้งแกปั้ญหาทนัทีเพื่อทาํให้

เกิดความเขา้ใจตรงกนัทุกแผนก 
5. ส่ือสารเฉพาะขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการทาํงานเท่านั้น 
6. ส่ิงท่ีควรส่ือสารให้รู้ทัว่กนั เช่น ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

แผนการทาํงาน ขอ้มูลจากสาขาอ่ืนๆ ความกา้วหนา้ดา้นต่างๆ ขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรม กฎและ
ระเบียบ การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และความรู้สึกภาพภูมิใจ 

7. การใชว้ิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม เช่น การประชุม (Staff Meetings) การใชร้ายงาน
หรือบนัทึกความจาํ (Memo/Reports) 

6. การให้ข้อมูลย้อนกลบั (Power through Feedback) 
การให้ข้อมูลยอ้นกลับ คือ กระบวนการบอกกล่าวกับบุคคลอ่ืนเก่ียวกับส่ิงซ่ึง

บุคลากรใหพ้ดูหรือกระทาํไปแลว้ว่าเป็นอยา่งไร (Schermerhorn, Jn. 1999; อา้งถึงใน เฟืองฟ้า ภูธะ
รักษ,์ 2548: 19) ซ่ึงการรู้ผลการปฏิบติังานของตนเองว่าดีหรือไม่ดีช่วยในการพฒันาการทาํงานของ
ตนใหดี้ข้ึน และเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งทาํใหก้ารปฏิบติังาน 

วตัถุประสงคข์องการใหรู้้ผลของการปฏิบติังาน คือ 
1. กระตุน้การปฏิบติังานในทางบวก (Positive Performance) 
2. แสดงให้บุคคลนั้นๆ เห็นว่ามีอะไรท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงแก้ไข ปรับปรุงให้ดีข้ึน

อยา่งไร 
3. เพื่อใหก้าํลงัใจใหท้าํงานดีข้ึน 
4. ก่อใหเ้กิดความภูมิใจ 
การทาํให้พนักงานรู้ผลการทาํงานของตนมีหลายวิธี แต่ตอ้งเลือกให้เหมาะสมทั้ง

เวลาและสถานท่ี เช่น 
1. การจดัวาระการแนะแนว (Counseling Sessions) เป็นประจาํ 
2. ชนิดของการแนะแนวมี 3 อยา่ง คือ 

2.1 ปฏิบติังานดีหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 
2.2 ขอ้ดีและขอ้บกพร่อง 
2.3 ขอบเขตท่ีควรพฒันานอกเหนือจากงานท่ีปฏิบติัเป็นประจาํ 

3. การชมเชยการปฏิบติังาน ควรเขียนชมเชยการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละคร้ังให้
ครอบคลุมส่ิงท่ีไดเ้คยแนะแนวไปแลว้ 
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4. การใชบ้นัทึกความจาํและจดหมาย ควรส่งเป็นส่วนตวัปิดผนึกส่งในโอกาสท่ีมี
การปฏิบติังานนั้นๆ หรือในโอกาสท่ีคนนั้นประสบความสาํเร็จ 

5. ควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบับุคคลนั้นโดยตรง ไม่ควรเป็นลกัษณะรวม เพราะจะไม่
มีความหมายอะไร แต่ควรคาํนึงถึงความตอ้งการ ความจาํเป็นของแต่ละคนเป็นพื้นฐาน 

6. ใชก้ารประชุมบุคลากร เพื่อใหรู้้ผลการทาํงานในลกัษณะเป็นกลุ่มและเป็นรายคน 
7. บางคนท่ีทาํงานมากกวา่หนา้ท่ีและประสบความสาํเร็จอยา่งโดดเด่น ผูบ้ริหารควร

แจง้ใหรู้้ทัว่กนั โดยเฉพาะแจง้บุคคลท่ีมีตาํแหน่งสูงกวา่เราในองคก์รนั้น ๆ 
8. ไม่ควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมากเกินไป 
9. ไม่ควรเพิกเฉยต่อผูท่ี้ปฏิบติังานประสบความสาํเร็จสูง เพราะบุคคลเหล่านั้นได้

ทาํงานตามเกณฑม์าตรฐานดว้ยตนเอง ตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไป เพื่อใหพ้ฒันางานใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน 
10. สําหรับผูท่ี้ประสบความสําเร็จตํ่า ก็ควรให้ความจริงใจ ใชว้ิธีทางบวกให้มาก

ท่ีสุด 
7. ให้การยกย่องยอมรับ (Power through Recognition) 

การยอมรับและรับรู้ถึงศกัยภาพของบุคคลในหน่วยงาน ทาํให้บุคคลเหล่านั้นเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (Self-esteem) ช่วยกระตุน้ใหก้าํลงัใจในการทาํงานให้
ดีท่ีสุดต่อไป ผูบ้ริหารจะไดพ้ลงัในการทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคก์็ต่อเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และรับแรงจูงใจท่ีจะทาํงานของตนใหดี้ท่ีสุด 

การยอมรับ (Recognition) เป็นส่ิงจาํเป็นต่อความเจริญกา้วหนา้ และความเป็นอยูท่ี่ดี
ของคนเรา เช่นเดียวกบัอาหารและท่ีอยูอ่าศยั งานสาํคญัของผูบ้ริหารอยา่งหน่ึง คือ ทาํใหค้นอ่ืนรู้สึก
ว่าตวัเองเป็นผูช้นะ เม่ือคนเรารู้ว่าตวัเองเป็นผูช้นะก็จะปฏิบติัตนเหมือนผูช้นะเป็นวฏัจกัร คือ เม่ือ
ทาํงานดีก็ไดรั้บการยอมรับในความสาํเร็จ และทาํใหรู้้สึกว่าตวัเองมีความสาํคญั ก็ยิ่งจะทาํงานให้ดี
ยิง่ๆ ข้ึนไป เพื่อทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับและไดป้ระสบการณ์ท่ีดีเช่นเดียวกนัอีก 

คนเราตอ้งการยอมรับทั้งเป็นส่วนตวัและเป็นกลุ่ม ในการยอมรับความสามารถของ
คนอ่ืนมีหลายวิธี ส่วนจะใชว้ิธีใดนั้นใหพ้ิจารณาส่ิงต่อไปน้ีก่อน 

1. เป็นวิธีท่ีเหมาะกบัความสามารถของคนๆ นั้น 
2. แสดงถึงความบริสุทธ์ิใจ 
3. ทาํใหบุ้คคลนั้นรู้ถึงความสาํเร็จของตนเองอยา่งสมบูรณ์ 
4. เป็นการยอมรับทั้งตวัและความสาํเร็จของเขาทาํใหเ้ขามีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
5. เพื่อนๆ ของบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับนั้นจะคิดอยา่งไร เป็นวิธีเดียวกนักบัการให้

การยอมรับคนอ่ืนๆ หรือไม่ 
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วิธีแสดงถึงการยอมรับในความสามารถของคนอ่ืน 
1. การพดูชมเชย ทุกคนตอ้งการคาํชมเชยไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการเขียน แต่ควร

เลือกใชค้าํพดูอยา่งระมดัระวงั ใชค้าํท่ีแสดงถึงความคิดและความรู้สึกท่ีมีความจริงใจต่อความสาํเร็จ
ของคนๆ นั้น 

2. การประเมินจากการกระทาํ เป็นวิธีหน่ึงท่ีดีท่ีสุดและสําคญัท่ีสุด การใช้วิธีน้ีมี
วตัถุประสงคส์องอย่างคือ เราทาํให้คนนั้นรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อเขา และเป็นการเตรียมเอกสาร
สําคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญกา้วหน้าในอนาคตของบุคคลนั้น ภายในหน่วยงานควร
เขียนรายการทุกอยา่งท่ีบุคคลนั้นประสบความสาํเร็จ ระบุให้เฉพาะเจาะจงเพื่อทาํให้อ่านง่ายเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน 

3. การให้การสนับสนุน บางคร้ังการใช้คาํพูดยงัไม่เพียงพอ คนเราตอ้งการการ
แสดงออกถึงการยอมรับท่ีมากกวา่นั้น เม่ือทาํดีในตาํแหน่งท่ีกาํลงัทาํอยูแ่ลว้ยอ่มตอ้งการการยอมรับ
โดยการไดท้าํงานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนหรือสาํคญัมากข้ึน ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ แต่ตอ้งเป็นการให้
เล่ือนตาํแหน่งท่ีเป็นผลจากการปฏิบติังานดี ไม่ใช่กระทาํเพื่อเอาใจ ไม่ใหค้นนั้นหนีไปอยูท่ี่อ่ืนหรือ
ใหเ้พราะทาํงานมานานแลว้เท่านั้น และควรเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าจา้งตามงานและตาํแหน่ง 

4. การใหอ้าํนาจเพิ่มข้ึน อีกวิธีหน่ึงท่ีดีท่ีสุดคือ การใหอ้าํนาจในการตดัสินใจมากข้ึน 
เม่ือรู้ว่าคนๆ นั้น ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจในการตดัสินใจท่ีผา่นมาและทาํไดดี้ก็ควรให้การยอมรับโดย
เพิ่มอาํนาจในการตดัสินใจให้มากข้ึน แต่ควรดูว่าอาํนาจมีความสมดุลกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ
หรือไม่ 

5. การยอมรับโดยการให้เงิน เป็นวิธีท่ีนิยมทาํกนัคือ การเพิ่มเงินเดือนและการให้
โบนัส แต่ควรคาํนึงถึงคุณธรรมคือ เม่ือทาํความดีจึงให้เงินจึงจะมีความหมาย แต่ถา้ให้โดยไม่
คาํนึงถึงการปฏิบติังานว่าดีหรือไม่ดี จะกลายเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํท่ีทุกคนคาดว่าจะตอ้งได้
แทนท่ีจะเป็นการใหท่ี้มีความหมายเพื่อตอบสนองผลการทาํงานท่ีดี และควรแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บทราบว่า
เป็นผลจากการปฏิบติังานใดบา้ง 

6. การทาํให้แปลกใจและการให้อิสรภาพบางอย่าง ทุกคนย่อมชอบเม่ือมีใครทาํให้
แปลกใจ การทาํใหค้นอ่ืนแปลกใจโดยการใหค้วามคิดหรือการกระทาํท่ีมีลกัษณะพิเศษ ยอ่มแสดง
ถึงความซาบซ้ึงดว้ยความจริงใจของเรา เพราะเราทาํให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ การทาํใหแ้ปลก
ใจมีหลายรูปแบบ เช่น ใหต้ัว๋ไปชมละคร ชวนไปทานอาหารกลางวนั การใหช่้อดอกไม ้หรือวิธีอ่ืน
ท่ีแสดงว่าเราช่ืนชมดว้ยความบริสุทธ์ิใจ อีกวิธีหน่ึงท่ีทาํไดคื้อ ให้เกียรติเป็นพิเศษ เช่น อนุญาตให้
มาทาํงานสายไดใ้นบางโอกาส ใหก้ลบับา้นก่อนเวลาเลิกหลงัจากเม่ือคืนท่ีผา่นมาทาํงานกนัจนดึก 
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7. การทาํงานเคียงขา้งกนั อีกวิธีหน่ึงท่ีดีท่ีจะแสดงความช่ืนชมและยอมรับคนอ่ืนท่ี
ทาํงานดว้ยความขยนัเกินหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การทาํงานดว้ยกนั เคียงขา้งกนั เม่ือผูบ้ริหาร
ว่างจากงานในหนา้ท่ีของตนแลว้ลงไปทาํงานช่วยคนอ่ืนท่ีอยู่ใตบ้งัคบับญัชาเป็นการแสดงถึงการ
ยอมรับบุคคลนั้นเป็นอยา่งดี การกระทาํยอ่มดงักวา่การพดูเสมอ 

อย่างไรก็ตาม ให้การยอมรับควรเป็นการให้โดยตรงแก่คนๆ นั้ น เพราะการ
ปฏิบติังานดีของเขาไม่ใช่เพราะเรามีความรู้สึกท่ีดีหรือมีความชอบพอกันเป็นการส่วนตวั ควร
คาํนึงถึงความยติุธรรมและความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย 

เวลาท่ีแสดงถึงการยอมรับ ควรให้ทนัทีหรือสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ ไม่ใช่ปล่อยไว้
เน่ินนานแลว้จึงแสดงออกซ่ึงอาจตีความไดว้่า เราไม่ไดส้นใจหรือมีความจริงใจท่ีจะทาํเพื่อการ
ยอมรับความสามารถของคนอ่ืน 

8. ให้ความไว้วางใจ (Power through Turst) 
ในการทาํใหพ้นกังานทาํงานใหดี้ท่ีสุด ผูบ้ริหารตอ้งทาํใหค้นๆ นั้นรู้สึกว่าเขาไดรั้บ

การไวว้างใจ ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงในการมอบความไวว้างใจ มีดงัน้ี 
1. แยกแยะระหว่างความไวว้างใจในบุคลิกลกัษณะของคน และความไวว้างใจใน

ความสามารถของเขา เพราะบางคนอาจมีบุคลิกดีแต่อาจไม่มีความสามารถ ไม่มีทกัษะในการ
ทาํงาน 

2. ควรทาํใหพ้นกังานในองคก์รทุกคนรู้สึกว่า การไดรั้บความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ทาํใหเ้กิดข้ึนดว้ยตนเอง 

3. หลกัสําคญัของการไวว้างใจ คือ การเช่ือว่าโดยพื้นฐานแลว้ทุกคนเป็นคนดีและ
ตอ้งการทาํงานใหดี้ 

4. เม่ือตอ้งการทาํให้คนอ่ืนรู้ว่าเราไวว้างใจเขา ควรจาํไวว้่าการกระทาํย่อมดงักว่า
คาํพดู 

5. ไวว้างใจคนอ่ืน โดยมอบงานท่ีสาํคญัพร้อมอาํนาจในการตดัสินใจให ้
6. ใหอิ้สระในการทาํงาน โดยไม่คอยป้วนเป้ียนอยูใ่กล้ๆ  คอยดูตลอดเวลา ส่ิงท่ีควร

ทาํคือ การวางมาตรฐาน ถามถึงความกา้วหนา้เป็นบางคร้ัง และปล่อยใหท้าํงานโดยลาํพงั 
7. ใหค้นอ่ืนไดป้ระโยชน์จากความสงสยัของเรา คือ ถา้สงสยัเก่ียวกบัการทาํงานของ

คนอ่ืน ควรพยายามเช่ือว่าการท่ีเขาทาํเช่นนั้นย่อมมีเหตุผล แมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดอย่างมากก็
ตาม 

8. ยอมใหเ้ผชิญกบัการทาํงานท่ียากในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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9. เม่ือมีการทาํงานท่ีผิดพลาดควรพิจารณาว่า เป็นความผิดพลาดท่ีไม่รู้ตวัหรือเป็น
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากเจตนาอย่างอ่ืนหรือไม่ ควรแกปั้ญหาโดยการส่ือสารให้เขา้ใจดว้ยวิธีท่ี
เหมาะสม 

การท่ีมีคนไวว้างใจเรา ยอมทาํใหเ้รามีความเช่ือมัน่ในตนเอง พยายามทาํงานใหเ้ตม็
ความสามารถ ตอบสนองดว้ยการทาํงานใหดี้ท่ีสุด เม่ือมีกาํลงัใจมากก็ทาํงานไดม้าก ยิง่ผูบ้ริหารให้
อาํนาจดว้ยความไวว้างใจให้พนักงานมากเท่าใด ตวัเองก็ยิ่งไดอ้าํนาจในการทาํงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องตนมากเท่านั้น 

9. การยอมรับข้อผดิพลาด (Power through Permission to Fail) 
หลกัสาํคญั คือ เม่ือคนเรารู้ว่าสามารถทาํผดิพลาดไดใ้นบางคร้ังก็ยิง่เส่ียง ผลกัดนัทาํ

ให้เต็มท่ีเกินขอบเขตจํากัดเพื่อใช้พลังความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ความคิด
จินตนาการและสติปัญญาในการทาํงาน ขอ้เสนอแนะท่ีควรคาํนึงถึงในการยอมให้ทาํงานผิดพลาด
ได ้มีดงัน้ี 

1. ทาํใหเ้ขาเห็นวา่ความผดิพลาดเป็นประสบการณ์ในทางบวก 
2. ช่วยให้ลดความผิดพลาดลงโดยใชห้ลกัการสําคญัในการบริหารดงัน้ี คือ สร้าง

ความมัน่ใจในความสาํเร็จให้พนกังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยบอกให้รู้ว่างานท่ีตอ้งทาํคืออะไร 
ให้อาํนาจในการทาํงาน วางมาตรฐานความเป็นเลิศของงาน ให้การฝึกอบรมเตรียมขอ้มูลและ
ความรู้ ให้รู้ผลของการปฏิบติังาน ยอมรับในความสามารถของเขา ให้ความไวว้างใจ และความ
เคารพ ถา้ผูบ้ริหารปฏิบติัเช่นน้ี จะเป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จ 

3. คาดการณ์ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ถา้ผูบ้ริหารรู้จกัพนักงานของตนเป็น
อย่างดีย่อมรู้ว่าเม่ือใดเขาอาจทาํผิด เม่ือใดเขาสามารถทาํได ้รู้สภาพท่ีเป็นจริง สามารถวางแผน
ล่วงหนา้หาวิธีหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในบางกรณีก็อาจยอมให้ผิดพลาดโดยถือว่าเป็น
ประสบการณ์อนัมีค่าต่อการเรียนรู้ 

4. ประมาณค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมากหรือนอ้ย วางแผนหลีกเล่ียงไม่ให้เกิด
ความลม้เหลว 

5. เตรียมขอ้เสนอแนะสาํหรับความผิดพลาด เช่น ยอมใหผ้ิดพลาดไดเ้พียงคร้ังเดียว
ผดิพลาดไดต้ราบใดท่ีใชค้วามพยายามทาํใหดี้ท่ีสุด ถา้สงสัยควรมีการพดูคุยกนั ความรับผดิพลาดท่ี
เลวร้ายท่ีสุดคือ ความเฉ่ือยชา การไม่ทาํงาน และการไม่ยอมตดัสินใจใด ๆ 

6. การกระตุน้ใหก้าํลงัใจและการใหร้างวลัต่อการเส่ียง 
7. ลงโทษการไม่ปฏิบติังานและการไม่ตดัสินใจทาํอะไรเลย 
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8. ให้พนักงานรู้ว่าผูบ้ริหารเองก็ทาํผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นมนุษย์
เหมือนกนั 

9. เม่ือเกิดการผดิพลาดตอ้งใหก้าํลงัใจ คอยช่วยเหลือ ปกป้องไม่ใหค้นอ่ืนถือโอกาส
ใชค้วามผดิพลาดของเขาเพื่อทาํร้าย หรือใหเ้จบ็ใจซํ้าอีก 

10. ใหค้วามมัน่ใจวา่ ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนไม่ไดท้าํใหคุ้ณค่าของเขานอ้ยลง 
11. วางแผนแกปั้ญหาความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
12. ไม่ควรตาํหนิหรือทาํใหอ้ายต่อหนา้คนอ่ืน 
13. ในขณะท่ียอมให้ผิดพลาดได ้แต่ตอ้งเนน้ความสาํคญัของการปฏิบติังานให้ได้

ตามมาตรฐานท่ีตั้งไวใ้นขณะเดียวกนั 
เม่ือคนเรารู้ว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ก็จะกลา้เส่ียงมากข้ึน เม่ือไม่กลัวความ

ลม้เหลวก็ยิ่งอุทิศพลงัเพื่อทาํงานให้ไดต้ามมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ มีกาํลงัใจมากข้ึน ผลิตงาน
ไดม้ากข้ึน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เม่ือรู้วา่ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการคอยสนบัสนุนช่วยเหลือเม่ือเกิด
การผดิพลาดข้ึน ยิง่ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจแก่ผูอ่ื้นมากเท่าใดตวัเองกย็ิง่ไดอ้าํนาจมากข้ึนเท่านั้น 

10. การให้เกยีรติ (Power through Respect) 
การให้ความเคารพต่อการตดัสินใจของผูป้ฏิบติังาน เป็นพื้นฐานในการทาํให้คน

รู้สึกถึงอาํนาจ ทุกส่ิงท่ีเราทาํหรือพูดจะส่ือความหมายสองทางคือ เป็นการปฏิบติัดว้ยความเคารพ
หรือไม่เคารพ ส่ิงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เราใหเ้กียรติคนท่ีปฏิบติังานใหเ้ราหรือไม่ 

1. เตรียมขอ้เสนอแนะให ้
2. มีแหล่งทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
3. เตรียมขอ้มูลใหท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการ ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีควรส่ือสารใหรู้้ทัง่ถึงกนั 
4. ใหเ้วลาเพียงพอ 
5. ไม่ควรตดัทอนอาํนาจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. หาวิธีท่ีจะช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไดม้ากข้ึน ไม่ทาํใหเ้ร่ืองล่าชา้เสียหาย 
7. ไม่กกัเกบ็เร่ือง ทาํใหล่้าชา้ทั้งๆ ท่ีตวัเองไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 
8. ปรับสภาพต่างๆ ตามความจาํเป็นและความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
9. รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกคน 
10. ใหรู้้ผลของการปฏิบติังาน 
11. ยนืข้ึนต่อสูเ้พื่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน 
12. เคารพเร่ืองส่วนตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
13. ใหสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่าง ๆ 
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14. ยอมรับในการทาํงานหนกัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
15. เคารพส่ิงท่ีจาํเป็นส่วนตวั 
เม่ือทุกคนไดรั้บการปฏิบติัตอบเช่นน้ี หมายความว่าทุกคนเป็นผูช้นะ เพราะรู้สึกว่า

ผูบ้ริหารเอาใจใส่ต่อตวัเอง ทาํใหรู้้สึกเคารพตนเอง มีศกัด์ิศรี มีความมัน่ใจมากข้ึน เท่ากบัวา่เป็นการ
เพิ่มพลงัในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

การปฏิบัติตามท่ีกล่าวมา ย่อมทาํให้ผูบ้ริหารเป็นผูช้นะด้วยการมอบอาํนาจให้
คนทาํงาน ทาํให้เกิดความซ่ือสัตยแ์ละความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ทาํให้ผูจ้ดัการไดผ้ลงาน ผลิตงาน
ไดม้ากข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีอิสระในการเอาใจใส่ต่อกิจกรรมท่ีช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จแทน
การเสียเวลาต่อปัญหาดา้นคุณธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เม่ือคนเรารู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเคารพอยา่ง
เหมาะสม การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีกาํลงัใจในการทาํงานยอ่มแสดงวา่ผูบ้ริหารไดอ้าํนาจมากข้ึน 
 
6. ความต้องการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการทาํงาน 

การเสริมสร้างพลังอาํนาจในการทาํงานของบุคลากร มีแนวความคิดพื้นฐานสืบ
เน่ืองมาจากมูลเหตุของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลไกของการจูงใจ (Lashley, 1997: 138) 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน การกระทาํในส่ิงท่ีเกินกว่ากาํลงั
บุคคลเดียวจะกระทาํได ้จึงเกิดความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมท่ีเป็นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
งานดา้นการจูงใจ บุคคลมีพลงัอาํนาจท่ีเป็นพลงัความสามารถท่ีตอ้งการแสดงออกใหป้รากฏในทาง
ใดทางหน่ึง ความตอ้งการจะแสดงออกซ่ึงความสามารถน้ีเป็นเหตุจูงใจจากภายในท่ีเป็นการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของบุคคล นอกจากน้ีบุคคลยงัมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ปัญญา ทกัษะความสามารถในการทาํงานทุกๆ ดา้น ตอ้งการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและ
ตอ้งการจะตอบสนองในทางสร้างสรรคใ์นการทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงเท่ากบัว่าบุคคลต่าง
ตอ้งการเป็นผูมี้พลงัอาํนาจในการทาํงาน 

การจูงใจ (Motivation) มาจากฐานคติท่ีว่า โดยทัว่ไปแลว้คนอาจมิไดท้าํงานเตม็ท่ีตามท่ี
ความสามารถเท่าท่ีตนมีอยูเ่สมอไป อนัเป็นผลมาจากแรงจูงใจของบุคคลนั้นๆ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานจะมีแนวทางปฏิบติังานท่ีแน่นอน ระดบัในการทาํงานจะสมํ่าเสมอและมีผลการ
ปฏิบติังานสูงกว่าบุคคลท่ีไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จึงอาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจในการทาํงาน
เป็นเสมือนแรงกระตุน้พฤติกรรมใหบุ้คคลใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไปในทิศทางท่ี
จะนาํไปสู่เป้าหมาย ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจมี 2 ลกัษณะ คือ  
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ทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการและทฤษฎีท่ีเนน้ปัจจยัและทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการ (Process 
Theory) เป็นทฤษฎีของ Lawler and Porter ซ่ึงแบ่งกระบวนการจูงใจคนให้ปฏิบติังานเป็นสาม
ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นแรก คือ การสร้างความคาดหวังโดยทําให้บุคคลเช่ือว่าการปฏิบัติจะนําไปสู่
ความสาํเร็จ  

ขั้นท่ีสอง คือ การใหเ้ห็นคุณค่าในวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
ขั้นสุดทา้ย คือ ใหทุ้กคนใชก้ารปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
ทฤษฎีท่ีเนน้ปัจจยั (Content Theory) หมายถึง ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะ

ทาํงาน ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่5 ทฤษฎี ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีของ Abraham Maslow ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการพ้ืนฐานของ

มนุษยซ่ึ์งจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นของความตอ้งการ 5 ระดบั 
2. ทฤษฎีของ Frederick Herzberg กล่าวถึงการจูงใจ 2 แบบ คือ องคป์ระกอบท่ีเป็นผล

ใหเ้กิดความพึงพอใจ และองคป์ระกอบท่ีป้องกนัความไม่พึงพอใจ 
3. ทฤษฎีของ David C. McClelland ท่ีมุ่งการจูงใจทางความสาํเร็จ 
4. ทฤษฎีของ Alderfer ท่ีแบ่งความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 3 ลกัษณะ 
5. ทฤษฎี x และทฤษฎี y ของ Douglas McGreger 
ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy theory) 
ในดา้นความตอ้งการของมนุษยน์ั้น มาสโลว ์(Maslow, 195: 80-91, อา้งถึงใน ศิริรัตน์ 

จุลษร, 2544: 38) ได้เสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการ (Need-hiernrchy) ซ่ึงตั้ งอยู่บน
สมมติฐานท่ีว่า มนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลา และความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงลาํดบัขั้นจาก
ขั้นตํ่าสุดไปสู่ขั้นสูงสุด ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) มนุษยทุ์กคนตอ้งการส่ิงจาํเป็นแก่
ชีวิตเพื่อใหต้นอยูร่อด เช่น อาหาร นํ้า อากาศ ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security Needs) มนุษยทุ์ก
คนตอ้งการความคุม้ครองท่ีมัน่คงปลอดภยั ฉะนั้นในการทาํงาน ถา้ไดห้ลกัประกนัให้คนงานรู้สึก
วา่ตนมัง่คง จะทาํใหเ้ขามัน่ใจในการปฏิบติังานและส่งผลใหก้ารปฏิบติังานนั้นมีผลดี 

3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social and Belonging Need) เม่ือความตอ้งการสองประการ
แรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับความเป็น
มิตรภาพ และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน ความตอ้งการในขั้นน้ีของบุคคลเป็นความตอ้งการของ
ลูกจา้ง โดยการให้ลูกจา้งแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นท่ีไดรั้บการยอมรับควรจะมีการยก
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ย่องชมเชย และให้ลูกจา้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน
องคก์ร 

4. ความตอ้งการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) คือ การไดรั้บสถานภาพท่ีเป็นท่ี
ยอมรับจากสงัคมท่ีจะใหเ้กียรติยกยอ่งตน เป็นความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับนบัถือจาก
คนอ่ืน และความตอ้งการการยอมรับนบัถือตนเอง เคารพตนเอง 

5. ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิตการงาน (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง พฒันาศกัยภาพสูงสุด ไดแ้สดงออกซ่ึงทกัษะและความเป็นเลิศในบางส่ิง
บางอยา่งท่ีตนมี เป็นความตอ้งการสูงสุดท่ีจะกระทาํในส่ิงท่ีเป็นความใฝ่ฝันของตนเอง ทฤษฎีน้ีเช่ือ
วา่ เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองในระดบัใดแลว้ จะเพิ่มความตอ้งการข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง แต่หาก
ความตอ้งการระดบัใดยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลนั้นจะไม่ปรารถนาถึงความตอ้งการใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ไดเ้ลย 

ทฤษฎขีองเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีท่ี เฮิร์ซเบอร์ก ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั

แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เขาไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูงใจจาก
การทาํงานโดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากงาน คาํตอบก็คือ บุคคลตอ้งการ
ความสุขจากการทาํงาน ซ่ึงสรุปไดว้่า ความสุขจากการทาํงานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในงานท่ีทาํ โดยความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํนั้นไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั 
แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยั
สุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 

ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้น
ชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 

1. ความสําเร็จในงานท่ีทาํของบุคคล (Achivement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ทาํงานไดเ้สร็จส้ินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกั
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จของ
งานนั้น ๆ 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่
ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ี
อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ี
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ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ทาํงานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ตน้จน
จบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

5. ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นตาํแหน่งให้สูงข้ึน บุคคลใน
องคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ี
จะคํ้ าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่
สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึนและเป็นปัจจยัท่ีมาจาก
ภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็นท่ีพอใจ
ของบุคลากรท่ีทาํงาน 

2. โอกาสไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือน
ตาํแหน่งภายในหน่วยงาน แลว้ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าใน
ทกัษะวิชาชีพ 

3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ
ติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัมีความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

4. สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 

5. นโยบายและการบริการ หมายถึง การจัดการและการบริหารขององค์การ การ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

6. สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมง
การทาํงาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
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7. ความเป็นอยูส่่วนตวั ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ี เช่น 
การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัวทาํให้ไม่มีความสุขและไม่
พอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่ 

8. ความมัน่คงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อ
ความมัน่คงในการทาํงาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

9. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน
หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

จากทฤษฎีสองปัจจยั สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ ง 2 ด้านน้ี เป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการทาํงาน องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ทาํให้คนเกิด
ความสุขในการทาํงาน โดยมีความสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดท่ีว่า เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ย
ปัจจัยชนิดน้ีจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทาํงาน ผลท่ีตามมาก็คือ จะเกิดความพึงพอใจในงาน
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัคํ้าจุนหรือสุขศาสตร์ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้
คนเกิดความไม่เป็นสุขหรือไม่พึงพอใจใจงานข้ึน ช่วยทาํให้คนเปล่ียนเจตคติจากการไม่อยาก
ทาํงานมาสู่ความพร้อมท่ีจะทาํงาน 

นอกจากน้ี Herzberg ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องคป์ระกอบทางดา้นการจูงใจ และ
องคป์ระกอบทางดา้นการคํ้าจุน จะตอ้งมีค่าเป็นบวกเท่านั้นจึงจะทาํใหบุ้คคลมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานข้ึนมาได้ ถา้หากว่ามีค่าเป็นลบบุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด 
เน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้นปัจจยัน้ีมีหน้าท่ีค ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจใน
งาน สรุปไดว้่า ปัจจยัทั้งสองน้ีควรจะมีในทางบวกจึงจะทาํให้ความพึงพอใจในการทาํงานของ
บุคคลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลในการปฏิบติังาน 

ทฤษฎคีวามต้องการความสําเร็จของแมคคลแีลนด์ (Acquired Need Theory) 
เสนาะ ติเยาว ์(2544: 214-215) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการความสาํเร็จของแมคคลี

แลนด ์(Acquired Need Theory) ว่า แมคคลีแลนด์และคณะ ไดพ้ฒันาทฤษฎีความตอ้งการข้ึนมา 
และพบว่าความตอ้งการเกิดข้ึนภายหลงัระหว่างท่ีมีชีวิตอยู ่หมายความว่า คนไม่ไดเ้กิดมาพร้อมกบั
ความตอ้งการต่างๆ แต่เรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตในภายหลงั ซ่ึงทฤษฎีน้ีแบ่งตามความ
ตอ้งการออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความตอ้งการความสาํเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิงท่ีดี
ข้ึนกว่าเดิม ทาํงานท่ียุง่ยากใหส้าํเร็จ ทาํงานใหไ้ดม้าตรฐานสูง หรือสามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้
คนท่ีมีความตอ้งการน้ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กบังานอย่างเต็มท่ี จะมีความมุ่งมัน่ในการ
แข่งขนักนัทาํงาน ตอ้งการทาํงานคนเดียวโดยลาํพงัและเกิดความพอใจในความสาํเร็จของงานท่ีทาํ
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อนัเป็นการให้รางวลัแก่ตวัเอง ดงันั้น คนท่ีมีความตอ้งการความสาํเร็จสูงจะมีความรับผิดชอบใน
งานมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 งานท่ีคนคนเดียวรับผดิชอบในผลงานท่ีทาํ 
1.2 งานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จและมีเป้าหมายในการทาํงานสูงและทา้ทาย 
1.3 งานท่ีมีผลสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบติังาน 

คนท่ีทาํงานเก่งมกัจะได้รับการคาดหมายจากบุคคลอ่ืนว่า สามารถทาํงานประสบ
ความสาํเร็จและตอ้งเป็นงานท่ีมีความสาํคญั จากการศึกษาพบวา่ คนท่ีมีความตอ้งการความสาํเร็จจะ
มีความเช่ียวชาญในการทาํงาน มีทักษะส่วนตัวสูง มีความคิดริเร่ิมดี มีความรับผิดชอบอย่าง
สมํ่าเสมอ มีความคิดกวา้งไกล แต่บุคคลประเภทน้ีไม่ไดมี้ความตอ้งการความสาํเร็จเท่านั้น แต่ยงัมี
ความตอ้งการอยา่งอ่ืนอีก 

2. ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะควบคุมคนอ่ืนไม่ว่า
จะเป็นการใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือการมีความรับผิดชอบต่อคนอ่ืน คนท่ีมีความตอ้งการ
อาํนาจจะใชก้ารจูงใจใหค้นมีพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ มีอิทธิพลต่อคนและเหตุการณ์ ลกัษณะของผู ้
ท่ีตอ้งการอาํนาจมีความรับผดิชอบท่ีจะทาํงานต่อไปน้ี 

2.1 งานท่ีสามารถควบคุมคนอ่ืนได ้
2.2 งานท่ีส่งผลกระทบต่อคนและเหตุการณ์ 
2.3 งานท่ีทาํใหส้าธารณชนยอมรับและสนใจ 

นอกจากน้ี ทฤษฎียงัอธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างของรูปแบบความตอ้งการอาํนาจ
สองอยา่ง คือ ความตอ้งการมีอาํนาจส่วนตวั (Personal Power) เป็นการใชป้ระโยชน์ในการยกัยา้ย 
เปล่ียนแปลงวิธีการ หรือการกระทาํบางอย่างเพ่ือสนองความตอ้งการให้สมกบัความอยากอย่าง
แทจ้ริง หรือท่ีเรียกว่าเพื่อความสะใจนัน่เอง วิธีการเช่นน้ีไม่มีวนัท่ีจะใชไ้ดส้าํเร็จเลยในการบริหาร 
รูปแบบท่ีสอง คือ อาํนาจทางสังคม (Social Power) ซ่ึงเป็นอาํนาจทางดา้นดีท่ีมีความจาํเป็นมากใน
การใช้อาํนาจให้เกิดความสําเร็จทั้งของผูบ้ริหารและผูน้าํ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความพอใจและมี
ความสุขในการใช้อาํนาจท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน แต่การกระทาํเช่นนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมก่อน และรองลงมาคือวตัถุประสงค์ขององค์กร และประการสุดท้ายคือ
วตัถุประสงคส่์วนตวั 

3. ความตอ้งการมีส่วนร่วม (Need for Affiliation) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเป็นเพื่อนและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืน คนท่ีมีความตอ้งการน้ีจะแสวงหาความเป็นมิตร การยอมรับจากสังคม
และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล บุคคลท่ีมีความตอ้งการมีส่วนร่วมจะชอบทาํงานลกัษณะต่อไปน้ี 

3.1 งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
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3.2 งานท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นมิตรกบัคน 
3.3 งานท่ีนาํมาใหเ้กิดการยอมรับจากสงัคม 

ทฤษฎคีวามต้องการของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 
ทฤษฎี E.R.G. หรือเรียกว่า Alderfer’s Modification คิดคน้โดย เคลยต์นั (Clayton 

P.Alderfer) โดยปรับปรุงแนวความคิดจากทฤษฎีของมาสโลว ์จากความตอ้งการ 5 ระดบั มาเป็น
ความตอ้งการ 3 ระดบั เขาทาํการศึกษาวิจยัโดยการทดสอบเพ่ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการของ
มนุษยแ์ละเสนอผลการทดสอบท่ีเรียกว่า “An Empirical Test of a New Theory of Human Needa” 
ในปี 1969 ผลการศึกษาพบวา่ คนเรามีความตอ้งการหลกั 3 ประการ คือ 

1. ความตอ้งการในการดาํรงชีวิต (Existence Needs) เป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์ก
รูปแบบท่ีเก่ียวกับด้านร่างกาย และด้านวตัถุในทางท่ีจะทาํให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายและ
ปลอดภยั 

2. ความตอ้งการด้านสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหน้า (Growth Needs) เป็นความตอ้งการ
เก่ียวกบัการท่ีบุคคลไดส้ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์าํหรับตวัเขาเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัให้
กา้วหนา้เติบโตข้ึน 

นอกจากน้ี ทฤษฎีของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ยงัไม่เคร่งครัดกบัลาํดบัขั้นของความ
ตอ้งการมากนัก ในขอ้ท่ีว่า ตอ้งได้รับความพึงพอใจในความตอ้งการขั้นตน้ก่อนจึงจะมีความ
ตอ้งการขั้นต่อๆ ไป แต่ทฤษฎีแอลเดอร์เฟอร์ เห็นว่า คนอาจทาํงานเพ่ือตอ้งการความเจริญกา้วหนา้
ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจในความตอ้งการดาํรงชีวิต และความตอ้งการความสัมพนัธ์ก็ตาม
หรือความตอ้งการทั้งสามน้ีอาจดาํเนินไปพร้อมกนัในขณะเดียวกนัได ้

ทฤษฎขีองแมคเครเกอร์ (McGreger) 
แมคเครเกอร์ (McGreger, 1960: 33-34) ว่าดว้ยทฤษฎี x และทฤษฎี y โดยไดอ้ธิบายว่า

บุคคลมีพื้นฐาน 2 ประการ กล่าวคือ บุคคลโดยทัว่ไปไม่ชอบทาํงาน พยายามหลีกเล่ียงงานและ
ความรับผดิชอบ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งบงัคบั ขู่เขญ็ และลงโทษ เพราะมนุษยช์อบใหบ้งัคบันอกจากน้ี
ยงัขาดความทะเยอทะยาน เรียกว่า ทฤษฎี x ดงันั้นผูบ้ริหารท่ียอมรับในหลกัการน้ี ตอ้งกาํหนด
มาตรฐานในการควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ดกบับุคคลชอบทาํงาน การบงัคบัขู่เขญ็ไม่ใช่
ส่ิงช่วยให้คนทาํงาน คนทาํงานเพราะมีความรับผดิชอบ มีความคิดริเร่ิมในการทาํงานของเขาเอง มี
ความสามารถพร้อมจะทาํงานอย่างเต็มท่ีเม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย เรียกว่าทฤษฎี y 



93 

 

ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือตามทฤษฎีน้ีจะไม่บงัคบัควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากนัก แต่จะเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาควบคุมตนเองในการทาํงาน 

สรุปไดว้า่ การทาํงานของแต่ละบุคคลยอ่มข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ ท่ีเป็นแรงกระตุน้ใหแ้ต่ละ
คนทาํงาน ผลงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทั้งภายนอกและภายใน ปัจจยัภายนอก
ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น แสงสว่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานท่ีทาํงาน บรรยากาศ 
เวลาในการทาํงาน เป็นตน้ เศรษฐกิจเป็นค่าตอบแทนจากการทาํงาน ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั 
ค่าตอบแทน ฐานะทางสงัคม การเป็นส่วนหน่ึงของงานและสงัคม ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม ส่วนปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ เจตคติต่องาน ความรู้สึกว่างานนั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ก็จะทาํให้บุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
ส่วนความอิสระในการทาํงาน ความสามารถใชค้วามรู้ความสามารถไดเ้ต็มท่ีโดยไม่ตอ้งมีใครมา
บงัคบั มีอิสระในการทาํงาน เป็นมูลเหตุใหค้นตั้งใจทาํงานและมีความสุขในการทาํงานดว้ย 
 
7. แนวคดิเกีย่วกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอาํนาจ ผูว้ิจัยได้รวบรวมความหมายของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ ดงั
มีรายละเอียดต่อไปน้ี 

เกลน็ ลาเวแลค (Glenn Laverack, 2005: 27-28) ไดก้ล่าวถึงอาํนาจ คือ ความสามารถ
ของเราท่ีสามารถจะทาํให้ผูอ่ื้นทาํอะไรให้เราตามท่ีเราตอ้งการ ปรารถนาอยากได ้หรือสนใจ หรือ
เป็นความสามารถของใครบางคนท่ีแสดงออกมาแลว้มีผลกระทบต่อผูอ่ื้น โดยพลงัอาํนาจนั้นจะแยก
ออกมาหรืออยู่ตามลาํพงันั้ นไม่ได้ การมีอาํนาจนั้ นจะมาจากคนๆ เดียว หรือมาเป็นกลุ่มก็ได ้
ความคิดในเร่ืองของอาํนาจจะถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้
เลย 

นกัจิตวิทยาดา้นสังคมไดแ้บ่งอาํนาจออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความแตกต่างบน
พื้นฐานหรือแหล่งกาํเนิดของผูมี้อาํนาจ โดยจะแบ่งเป็น 

1. อาํนาจท่ีไดม้าจากการบีบบงัคบั 
2. อาํนาจท่ีไดม้จากรางวลั 
3. อาํนาจท่ีไดม้าจากการมีเหตุมีผล/ตามหลกัการ 
4. อาํนาจท่ีไดม้าจากความเช่ียวชาญ 
5. อาํนาจท่ีไดม้าจากการมีแหล่งอา้งอิง และการมีขอ้มูล 
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เกลน็ ลาเวแลค (Glenn Laverack, 2005: 36) ไดก้ล่าวถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ 
กระบวนการท่ีจะยอมใหค้นหน่ึงคนไดรั้บความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีจาํเป็นท่ีจะใชใ้นการจดัการ
กบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป และเหตุการณ์สภาวะแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต การเสริมสร้างอาํนาจเป็น
กระบวนการท่ีทาํให้เกิดพลงัในตวัเอง เพ่ือเอาไปใชก้บัการดาํรงชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน 
โดยการแสดงให้ผูค้นเห็นว่าประเด็นท่ีไดก้ระทาํข้ึนเป็นส่ิงสําคญั อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้าง
อาํนาจนั้น อาจจะถือได้ว่าเป็นการแสดงการดาํรงชีวิตของคนในสังคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

เกลน็ ลาเวแลค (Glenn Laverack, 2005: 36-37) ไดก้ล่าวถึงอาํนาจกบัการเสริมสร้าง
อาํนาจ ความคิดหลกัๆ ของการเสริมสร้างอาํนาจ คือ ความคิดในเร่ืองอาํนาจ การเสริมสร้างอาํนาจ
นั้น ตอ้งการให้อาํนาจนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้ถา้อาํนาจนั้นไม่สามารถเปล่ียนแปลงแลว้ การ
เสริมสร้างอาํนาจก็เป็นไปไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าอาํนาจสามารถเปล่ียนแปลงได้แล้วการ
เสริมสร้างอาํนาจกเ็ป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้

วอลเลอร์สเตน และเบร์นสเตน (Wallerstein, and Burnstien, E., 1988: 394-397) ได้
กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) เป็นแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งใน
ระดบับุคคลและองคก์าร เป็นแนวความคิดท่ีมีความซบัซอ้น และกวา้งขวาง ครอบคลุมดา้นสังคม 
การเมือง และจริยธรรม อีกทั้งเป็นพื้นฐานแนวความคิดทางสงัคม สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง ทั้งในด้านการพฒันาบุคคล การพฒันาชุมชน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ตลอดจน
ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคในสงัคม 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นแนวคิด เป็นทั้งกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ
บุคคล เป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล ช่วยในการนบัถือตนเองเพ่ิม ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและสนบัสนุนพฤติกรรม
ของบุคคลในทางบวก มีส่วนเพิ่มความร่วมมือในการปฏิบติังานของบุคล (Kieffer, C., 1984: 9-36) 

ชญานิน บุญพงษ์มณี และคณะ (2548: 39) ไดก้ล่าวถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
(Empowerment) วา่เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ หรือปัจจยัท่ี
มีผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และมีอาํนาจตดัสินใจเลือกแนวปฏิบติัเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํให้บุคคลรับรู้และรู้สึกว่าควบคุมตนเองได ้รวมถึง
ตดัสินใจวางแผนสุขภาพดว้ยตนเองได ้ 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นแนวคิดในแนวประชาธิปไตยท่ีเนน้การกระจายอาํนาจสู่
บุคคล และเน้นการเจริญตามลาํดบัทางสังคมของบุคคล หลกัการสําคญัของการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ คือ เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กาํหนดเป้าหมาย สร้างวิสยัทศัน์ กาํหนด
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พนัธกิจ และความร่วมมือในการกาํหนดแผนงานต่างๆ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไม่ใช่เป็นเพียง
การจูงใจ แต่ยงัรวมถึงกระบวนการลงมือปฏิบติัอย่างเป็นระบบ นัน่คือ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ตอ้งมีการตั้งเป้าหมาย กาํหนดกลยุทธ์ และวางแผนให้การจูงใจเหล่านั้นบรรลุผล เกิดความเจริญ
งอกงามข้ึนภายในตวัผูท่ี้ได้รับการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ซ่ึงการดาํเนินงานขา้งตน้จาํเป็นตอ้ง
พิจารณาก่อนวา่ผูไ้ดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจคือใคร บริบทขององคก์ารและส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวพนั
กบัองคก์ารเป็นอย่างไร แลว้กาํหนดรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดาํเนินการปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบจนมีความเหมาะสมแลว้จึงจะนาํไปใชก้บัองคก์าร 

พลงัเคท (Plunkett, M.M., 1994: 40-42) ไดท้าํการวิจยัและจดักรอบแนวคิดการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจออกเป็น 2 มิติ คือ มิติบุคคล หรือการมีศกัยภาพในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ซ่ึงประกอบด้วย ลกัษณะทัว่ไปของบุคคลและบทบาทเฉพาะตามแนวคิดแห่งตน และมิติของ
โอกาสจากสภาพแวดลอ้มในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ซ่ึงผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจท่ีเกิด
จากศกัยภาพของคนและโอกาสจากสภาพแวดลอ้มจะออกมาเป็นทศันคติและพฤติกรรม 

ในเชิงจิตวิทยา “การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หรือ Empowerment” หมายถึง การทาํให้
บุคคลท่ีปฏิบติังานเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) รวมทั้งทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ (Self-Efficacy) ท่ีจะทาํงานนั้ นสําเร็จ ให้เกิดข้ึนในตัวของ
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผลท่ีมาจากการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูน้าํ การปรับคุณลกัษณะของ
งานท่ีทาํ ตลอดจนการปรับโครงสร้างขององคก์ร ทั้งน้ีในส่วนดา้นตวัของผูป้ฏิบติังานเองก็ตอ้งมี
การปรับเปล่ียนค่านิยม (Values) และระดบัความตอ้งการเชิงจิตวิทยา (Maslow’s Hierarchy of 
Needs) ของตนใหม่ใหย้กระดบัท่ีสูงข้ึน แต่ก็มีขอ้สังเกตสาํคญัประการหน่ึงในเชิงกระบวนการทาง
จิตวิทยาท่ีควรนาํมาพิจารณา คือ ลาํพงัการให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วม
ในงานนั้ น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะขจัดความรู้สึกของผูป้ฏิบัติงานท่ีว่า “ตนไม่ได้มีอาํนาจอะไร 
(Powerlessness)” หรือการปล่อยใหผู้ป้ฏิบติังานสร้างความรู้สึกต่องานข้ึนมาเองโดยลาํพงัก็เช่นกนั 
ผูป้ฏิบติังานก็อาจประเมินว่างานท่ีตนทาํนั้น “ไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมาย (Worthwhile and 
Meaningful)” กไ็ดเ้ช่นกนั ตวัอยา่งเช่น การอนุญาตใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถเลือกวิธีทาํงานไดเ้อง แต่
บงัเอิญเป็นงานเลก็ๆ ท่ีไม่สลกัสาํคญัอะไรเลย ยอ่มไม่สามารถสร้างความรู้สึกวา่ “ตนมีคุณค่า (Self-
Worth)” หรือเกิดความรู้สึกว่า “ตนได้ทาํในส่ิงท่ีใจปรารถนา (Self-Fulfilling)” เกิดข้ึนในตัว
ผูป้ฏิบติังานแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ีการกระจายงานรับผิดชอบท่ีสาํคญัให้ทาํก็อาจไม่เป็นการ Empowered ก็ได ้
ถา้ในกรณีน้ีผูป้ฏิบติังานคนนั้นยงัขาดทกัษะและความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการทาํให้งานนั้นสําเร็จได ้
ตลอดจนยงัมีความวิตกกงัวลว่าผลงานท่ีออกมาอาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึน หรือในกรณีการเปิด



96 

 

โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีสิทธ์ิเลือกผูท่ี้จะมาเป็นหัวหนา้ของตนไดเ้อง ก็อาจไม่ช่วยลดความรู้สึกว่า
ตนไม่ไดมี้อาํนาจอะไรเลยของผูป้ฏิบติังานไดเ้ช่นกนั ถา้บงัเอิญผูท่ี้จะมาให้เป็นตวัเลือกทั้งสองคน
ต่างมีคุณสมบติัท่ีไม่ดีพอๆ กัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาท่ีพูดถึงการมอบอาํนาจ
ตดัสินใจ หรือ Empowerment จึงพยายามหาคาํอธิบายและวิธีการท่ีเหมาะสมในเร่ืองน้ี โดยเช่ือว่า 
การเสริมพลงัอาํนาจ หรือ Empowerment จะเกิดผลสาํเร็จดว้ยดี ตอ้งอาศยัปัจจยัต่อไปน้ี (Daft, R.L., 
2005) 

1. ตอ้งสร้างความรู้สึกว่างานท่ีทาํนั้นมีความหมาย (Meaning) กล่าวคือ ทั้งเน้ืองานท่ีทาํ
ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการทาํงานนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยม (Values) และอุดมการณ์ 
(Ideals) ของบุคคลนั้น 

2. ให้ผูป้ฏิบติัสามารถท่ีจะตดัสินใจใดๆ ไดเ้อง (Self-Determination) ซ่ึงหมายความว่า 
ผูป้ฏิบติังานสามารถท่ีจะกาํหนดวิธีการและเวลาสาํหรับการทาํงานของตนไดเ้อง เป็นตน้ 

3. การทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซ่ึง
หมายความวา่ เม่ือผูป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจสูงวา่ตนมีขีดความสามารถมากพอท่ีจะทาํงานนั้นสาํเร็จ
ดว้ยดี และมีประสิทธิผลสูงแลว้ การตดัสินใจท่ีดีต่างๆ ของผูน้ั้นกย็อ่มตามมา 

4. สร้างความเขา้ใจอนัดีแก่ผูป้ฏิบติัถึงผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดข้ึน (Impact) กล่าวคือ 
ตอ้งทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเช่ือและความเขา้ใจถึงความสาํคญัและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากงาน
ของตน รวมทั้ งจะเกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในแง่ท่ีดีงามตามมาด้วย นอกจากการ 
Empowerment จะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจข้ึนภายในตวัผูป้ฏิบติังานสูงข้ึน และทาํใหผู้น้ั้นเกิดความมัน่ใจ
สูงถึงความสามารถของตนท่ีจะทาํให้งานสาํเร็จแลว้ ผลงานวิจยัยงัคน้พบถึงขอ้ดีของการเสริมพลงั
อาํนาจอีกหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. ก่อใหเ้กิดความรักความผกูพนัธ์ต่องานสูงข้ึน 
2. มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ มากข้ึนต่องานในบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 
3. มีความมัน่คงแน่วแน่มากข้ึน ยามท่ีตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการทาํงาน 
4. สามารถเกิดการคิดส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ๆ  
5. ตอ้งพยายามหาทางทาํใหส้าํเร็จใหจ้งได ้
6. มีระดบัความพึงพอใจในงานสูงข้ึน 
7. มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึน และมีจาํนวนผูล้าออกจากงานลดลง (P. Block 1987; 

Howard 1998; K. W. Thomas and Velthouse 1990, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) 
อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ หรือ Empowerment ต่อผูป้ฏิบติังานนั้น ก็

พบวา่ยงัมีจุดอ่อนท่ีควรคาํนึงถึงเช่นกนั ไดแ้ก่ 
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1. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการคดัเลือกบุคคลและใหก้ารฝึกอบรม 
2. ตอ้งส้ินเปลืองแรงงานของบุคลากรประเภทท่ีมีความสามารถทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้

สูงไปมากกวา่ปกติ 
3. คุณภาพของงานใหบ้ริการขาดความสมํ่าเสมอ 
4. ถา้มีพนักงานบางคนท่ีตดัสินใจผิดพลาด หรือท้ิงงานกลางคนัจะก่อให้เกิดความ

เสียหายดา้นงบประมาณมาก 
5. ลูกคา้อาจเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่เสมอภาคและเท่าเทียม 
6. ผูบ้ริหารระดับกลางมักจะต่อต้าน เน่ืองจากเช่ือว่าตนอาจสูญเสียอาํนาจและถูก

คุกคามจากการใชแ้นวคิดดงักล่าว 
7. อาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้เน่ืองจากบางคร้ังพนกังานอยากไดรั้บอาํนาจการตดัสินใจ

มากกวา่ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเตม็ใจจะมอบให ้เป็นตน้ (Yukl, G., 2002) 
กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) หมายถึง การได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศกัยภาพในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ไดรั้บโอกาสในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ และมีผลการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นวิธีการหรือแนวทางใน
การกระจายอาํนาจให้แก่บุคคลให้มีความเป็นอิสระ สามารถควบคุมส่ิงต่างๆ ไดท้ั้งในดา้นวิธีการ
ทาํงาน การบริหาร ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มเพื่อเอ้ืออาํนวยใหส้ามารถปฏิบติัตามเป้าหมาย 
 
8  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบ 

8.1 ความหมายของรูปแบบ 
อุทุมพร ทองอุไร จามรมาณ (2541) ให้ความหมายของรูปแบบว่าตรงกบัคาํใน

ภาษาองักฤษว่า “Model” หรือ โมเดล รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรมซ่ึงบุคคลท่ี
แสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น เป็นคาํอธิบายเป็นแผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพ
เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

ทิศนา เขมมณี (2548) ใหค้วามหมายของรูปแบบไวว้่า เป็นรูปธรรมของความคิดท่ี
เป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น คาํอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม 
หรือ แผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

คาร์โรลล ์(Carroll, 1963) ใหค้วามหมายของรูปแบบไวว้่า เป็นนามธรรมของจริง
หรือภาพจาํลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน เช่น แบบจาํลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจาํลองเคร่ืองบินขบัไล่
เอฟ 16 เป็นตน้ 
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เชอวิเรียน (Schwirian, 1987, อา้งถึงใน Bardo and Hartman, 1982) ให้ความ
หมายถึงรูปแบบทางสงัคมศาสตร์ไวว้า่ เป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเรา
สนใจ เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะและหรือบรรยายคุณลกัษณะนั้นๆ รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่ง
ท่ีเราพฒันาข้ึนมาเพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหง่้ายต่อ
ความเขา้ใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทาํเช่นนั้นจะ
ทาํให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไป ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจซ่ึงจะทาํให้คุณค่าของ
รูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจดัระบบว่ารูปแบบหน่ึงๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึง
จะเหมาะสมและรูปแบบนั้นๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดเป็นการตายตวั ทั้งน้ี
ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู ้สร้างแบบท่ีต้องการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้นๆ อยา่งไร 

อาจกล่าวไดว้่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างหรือทาํซํ้ า เป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง เพ่ือให้ในการนิยามคุณลกัษณะและหรือบรรยายคุณลกัษณะนั้นๆ ช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

พจนานุกรมของภาษาองักฤษร่วมสมยั (Iongman dictionary of contemporary 
English, 1981) ใหค้วามหมายของรูปแบบ โดยสรุป 3 ลกัษณะใหญ่ คือ 

1. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นแบบยอ่ส่วนของจริง เช่น รูปแบบของเรือดาํนํ้า 
2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงของ หรือคนท่ีนาํมาใช้เป็นแบบอย่างในการดาํเนินการ

บางอยา่ง เช่น ครูแบบอยา่ง นกัเดินแบบ หรือแบบในการวาดภาพศิลป์ 
3. รูปแบบ หมายถึง แบบ หรือรุ่นของผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รุ่น 

486DX 
ไรท ์(Rai, 1996) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่ารูปแบบในหนงัสือ Encyclopedic of 

psychology and education ไว ้2 ความหมาย ดงัน้ี 
1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของความจริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ยขอ้ความ

จาํนวน หรือภาพ โดยการลดทอนเวลา ทาํใหเ้ขา้ใจความจริงของปรากฏการณไดดี้ยิง่ข้ึน 
2. รูปแบบ หมายถึง ตวัแทนของการใชแ้นวคิดของโปรแกรมท่ีกาํหนดไวเ้ฉพาะ 
พจนานุกรมการศึกษาซ่ึงบรรณาธิการโดย คาร์เตอร์ วี กดู (Carter V. Good, 1993) 

ไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว ้4 ความหมาย 
1. เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง หรือทาํซํ้า 
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2. เป็นตวัอยา่งเพ่ือการเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงต่างประเทศเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ 

3. เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการหรือ
แนวคิด 

4. เป็นชุดของปัจจยั หรือตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมตวักนัเป็น
ตวัประกอบและสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายเป็นภาษากไ็ด ้

สโตเนอร์ และ วนัเคล (Stoner and Wankel, 1982: 12) ให้ทศันะว่า รูปแบบเป็น
การจาํลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อทาํให้เราได้เขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์นั้นๆไดง่้ายข้ึน และวิลเลอร์ (Willer, 1976: 15) กล่าวว่า “รูปแบบเป็นการสร้างมโน
ทศัน์ (conecptualization) เก่ียวกบัชุดของปรากฏการณ์โดยอาศยัหลกัการ (rationale) ของระบบรูป
นัย (formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาํให้เกิดความกระจ่างชดัของนิยามความสัมพนัธ์ 
และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

จากความหมายทั้ งหมด สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือ
พัฒนาข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีได้ศึกษามาของผู ้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบ โดยใชส่ื้อท่ีทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้าย และกระชบัถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบ
กบัปรากฏการณ์จริงไดเ้พื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

8.2 ประเภทของรูปแบบ 
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบไวห้ลายลกัษณะ ซ่ึงแตกต่างกนั

ไป ดงัน้ี คีฟส์ (Keeves, 1988: 560) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
เอาไว ้4 ประเภท คือ 

1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็นรูปแบบท่ีใชก้ารอุปมาอุปมยั
เทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น 
รูปแบบในการทาํนายจาํนวนนกัเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดนํ้ า
เขา้และปล่อยออกจากถงั นกัเรียนจะเขา้สู่ระบบเปรียบไดก้บันํ้ าท่ีไหลเขา้ถงั ดงันั้นนกัเรียนท่ีคงอยู่
ในระบบจึงเท่ากบันกัเรียนท่ีเขา้สู่ระบบลบดว้ยนกัเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นตน้ 

2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิด องคป์ระกอบ และความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการ
เรียนรู้ในโรงเรียน (a model of school learning) ของ คาร์โรลล ์(Carroil, 1963, อา้งถึงใน Keeves, 
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1988: 561) รูปแบบการสอนของ จอยส์ และวลั (Joyce and Weil, 1986: 161-178) รูปแบบการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2535) และรูปแบบการบริหารการศึกษาประชาบาล
พทุธศกัราช 2522 (คณะกรรมการพิจารณาปัญหาการศึกษาประชาบาล, 2522) เป็นตน้ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีใชส้มการทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ รูปแบบประเภทน้ีนิยมใชก้นัทั้งใน
สาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาดว้ย 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path 
Analysis และหลกัการสร้าง Semantic Model โดยการนาํเอาตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุเชิง
ผลท่ีเกิดข้ึน เช่น The Standard Deprivation Mode ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีบา้น และระดบัสติปัญญา
ของเดก็ เป็นตน้ 

จอยส์และวีล (Joyce and Weil, 1986: 161-178) ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของ
รูปแบบตามแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบนั้ นๆ และได้
แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว ้4 รูปแบบ คือ 

1. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนท่ียดึหลกัความสามารถใน
กระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ี ให้ความสาํคญักบัปัจเจก
บุคคลและการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบและปฏิบติัต่อ
สรรพส่ิง (reality) ทั้งหลาย 

3. Social Interaction Model เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และบุคคลต่อสงัคม 

4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใชอ้งคค์วามรู้ดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเน้นท่ีสําคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้
ของผูเ้รียนมากกวา่การพฒันาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้

เชอวิเรียน (Schwirian, อา้งถึงใน Bardo and Hartman, 1982: 70-72) ไดใ้หท้ศันะท่ี
น่าสนใจไวอี้กแนวหน่ึง ซ่ึงเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบ โดยแบ่งประเภท
ของรูปแบบดว้ยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะ
พื้นท่ี และรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะพ้ืนท่ี และรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะของประชากร 
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รูปแบบท่ีใชใ้นการอธิบายโดยพื้นท่ีนั้น มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของ
เมืองว่ามีลกัษณะอยา่งไร เช่น Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ 
สําหรับรูปแบบท่ีใชอ้ธิบายโดยคุณลกัษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการ
อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรของเมืองต่างๆ เช่น Residential Segregation Models และ 
Group Location Models 

สมิธ และคณะ (Smith and Other, 1980) ไดจ้าํแนกประเภทของรูปแบบออกเป็น 
ดงัน้ี 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ ไดแ้ก่ 
1.1 รูปแบบคลา้ยจริง (Iconic model) มีลกัษณะคลา้ยของจริง เช่น เคร่ืองบิน

จาํลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตดัเส้ือผา้ เป็นตน้ 
1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog model) มีลกัษณะคลา้ยประสบการณ์จริง เช่น 

การทดลองทางเคมีในหอ้งปฏิบติัการก่อนจะทาํการทดลองจริง เคร่ืองบินจาํลองท่ีบินไดแ้บบจาํลอง
ชนิดน้ีใกลเ้คียงความจริงกวา่แบบแรก 

2. รูปแบบเชิงลกัษณะ (Symbolic model) ไดแ้ก่ 
2.1 รูปแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ รูปแบบน้ีพบบ่อย

มากท่ีสุด เป็นการให้ขอ้ความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ่ เช่น คาํพรรณนาลกัษณะงานท่ีทาํ
คาํอธิบายรายวิชา เป็นตน้ 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
เช่น สมการ โปรแกรมเชิงเสน้ 

ทิศนา เขมมณี (2548) ไดส้รุปรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 4 ลกัษณะ คือ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ความคิดท่ีแสดงออกในลักษณะของการ

เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อย่างน้อย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลกัษณะน้ีใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางภาษาพดูและเขียน 
3. รูปแบบเชิงแผนผงั ได้แก่ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางแผนผงั แผนภาพ

ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 
4. รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดแ้ก ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ

ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ของสภาพการณ์/ปัญหา 
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จึงสรุปประเภทของรูปแบบไดว้่า เป็นรูปแบบท่ีใชก้ารเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรมดว้ยการอธิบาย
ลกัษณะวา่มีลกัษณะอยา่งงไร 

8.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
จากการศึกษาตวัอยา่งของรูปแบบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พบว่า ไม่ปรากฏมี

หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ตายตวัว่ารูปแบบนั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง อย่างไร ส่วนใหญ่จะ
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผูส้นใจดาํเนินการศึกษา ส่วนการกาํหนดองคป์ระกอบ
รูปแบบในการศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารและการบริหารจดัการ (the model of 
Organization and management) ตามแนวคิดของ บราวน์ และโมเบร์ิก (Brown and Moberg, 1980: 
16-17) นั้น Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (systems 
approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ (contingency approach) และองคป์ระกอบตาม
รูปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบดว้ย 

1. สภาพแวดลอ้ม (environment) 
2. เทคโนโลย ี(techonology) 
3. โครงสร้าง (structure) 
4. กระบวนการจดัการ (management process) และ การตดัสินใจสั่งการ (decision 

making) 
ทิศนา เขมณี (2548) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน หรือหลกัของ

รูปแบบการพฒันานั้นๆ 
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 
3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ

ระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะ

ช่วยใหก้ระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและความสมัพนัธ์ใหม่ๆ ได ้
เบอร์ทลนั ไฟล์ (Bertalanffy, 1968) รูปแบบ หรือองค์ประกอบของระบบจะ

ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ีป้อนเขา้ไป หรือนาํขอ้มูลนาํเขา้ (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) ซ่ึงทั้งสามองคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์
ต่อกนัและกนัจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงมิได ้และจะทาํงานร่วมกนัเป็นวฎัจกัร เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมี
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ปัญหาหรือไม่ทาํงาน ส่วนอ่ืนก็จะหยุดชะงักไปด้วย นอกจากน้ีระบบยงัมีความสัมพนัธ์กับ
สภาพแวดลอ้มและระบบจะสร้างหรือผลิตผลงานใหก้บัส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั 

จึงสรุปไดว้่า องค์ประกอบของรูปแบบไม่มีรูปแบบตายตวั ตอ้งมีองคป์ระกอบ
อะไรบา้ง อยา่งไร ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ ท่ีผูส้นใจดาํเนินการศึกษา
ในเร่ืองนั้นๆ เป็นหลกั 

8.4 การสร้างรูปแบบ 
การสร้างรูปแบบเป็นการกาํหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ 

เพื่อช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออยา่งไร เสนอเพื่อใหไ้ดอ้ะไร และส่ิงท่ีไดน้ั้น
อธิบายปรากฏการณ์อะไร และนาํไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ๆ สไตเนอร์ (Steiner, 1990) 

คีฟส์ (Keeves, 1988: 560) ไดก้ล่าวถึงหลกัการอย่างกวา้งๆ เพื่อกาํกบัการสร้าง
รูปแบบไว ้4 ประการ คือ 

1. รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตวัแปร) 
มากกว่าความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบ
ธรรมดาทัว่ไปนั้นกมี็ประโยชน์ โดยเฉพาะยิง่ในการศึกษาวิจยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได ้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3. รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. นอกจากคุณสมบติัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
มโนทศัน์ใหม่ และการสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้
ในเร่ืองท่ีเรากาํลงัศึกษา 

นิคม ทาแดง (2536) ไดเ้สนอหลกัการสร้างรูปแบบว่าเป็นกระบวนการพิจารณาซํ้ า 
ทวน และสร้างส่วนใหญ่สู่ส่วนยอ่ย หรือจากส่วนยอ่ยแลว้เช่ือมเป็นระบบใหญ่ ทั้งน้ีรูปแบบแต่ละ
ประเภทมีขั้นตอนการสร้างโดยดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. คน้หาระบบย่อยจากขอ้มูลและสารสนเทศในการวิเคราะห์ระบบพร้อมกบัหา
ปัจจยันาํเขา้ผลลพัธ์และบูรณภาพของแต่ละระบบยอ่ยหรือกลุ่มของระบบยอ่ย 

2. เช่ือมต่อเส้นแสดงทิศทางของปัจจยันาํเขา้ ผลลพัธ์ และผลลพัธ์/ปัจจยันาํเขา้ 
(Output/Input: O/I) ของแต่ละระบบ หรือกลุ่มระบบยอ่ย ซ่ึงขอ้มูลและสารสนเทศเหล่าน้ีจะไดม้า
จากผลของการสงัเคราะห์ระบบเป็นส่วนมาก 

3. เช่ือมโยงระบบยอ่ยเป็นกลุ่มระบบยอ่ยและเช่ือมโยงระบบยอ่ยเป็นเครือข่าย 
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4. จดัลาํดับและตาํแหน่งของระบบย่อยเพื่อให้เส้นวิถีระบบท่ีแสดงทิศทาง O/I 
ระหวา่งระบบยอ่ยใหเ้รียบร้อย 

5. ดาํเนินการขอ้ 2, 3, 4 หลายคร้ังจนเป็นระบบใหญ่ 
6. พิจารณาตดัระบบยอ่ยหรือกลุ่มระบบยอ่ยท่ีเป็นการจดัการหรือเป็นงานตามปกติ 

ซ่ึงไม่ใช่กระบวนการของระบบออก 
7. จดัระบบยอ่ยท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ และผลยอ้นกลบัใหอ้ยูใ่น

ลาํดบัและตาํแหน่งท่ีเหมาะสม กจ็ะไดรู้ปแบบระบบท่ีตอ้งการ 
เล่ือน สุริหาร และคณะ (2532) การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประกอบดว้ย  
1. การศึกษาและประมวลคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชนบทในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะของบุคคล

ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการศึกษาหลกัสูตรประถมศึกษาท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั พฤติกรรมการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บา้นกลุ่มตวัอยา่ง แลว้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ท่ีสร้างเสริมคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3. ทดลองใชรู้ปแบบและประเมินผลการทดลอง 
บุญชม ศรีสระอาด (2533: 3-5) การพฒันารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีซ่ึง

ดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพฒันารูปแบบและการทดลองประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
รูปแบบ นส่วนของการพฒันารูปแบบนั้น ดาํเนินการโดยวิเคราะห์ลาํดบัในการทาํวิทยานิพนธ์ 
หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ีมักจะพบในการทําวิทยานิพนธ์ ฯลฯ แล้วนํา
องค์ประกอบเหล่านั้ นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามลําดับขั้นในการทํา
วิทยานิพนธ์  หลังจากนั้ นจะเป็นขั้นตอนท่ี  2 นํารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 

สรุปไดว้่า การสร้างรูปแบบนั้นไม่มีขอ้กาํหนดตายตวัแน่นอนว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง 
แต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้จากการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบใหช้ดัเจน จากนั้น
จึงคน้หาสมมติฐานและหลกัการของรูปแบบท่ีจะพฒันา แลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการท่ีกาํหนด
ข้ึนและนาํรูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 
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8.5 ลกัษณะของรูปแบบทีด่ี 
ทฤษฎีท่ีสําคัญและมีช่ือเสียงหลายทฤษฎีมีรูปแบบท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น เสนอ

ขอ้เทจ็จริงของทฤษฎีผดิพลาด แปลความหมายผดิ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีนกัวิจยัจะตอ้งระวงัรูปแบบท่ีดี
เปรียบเทียบเสมือนส่ิงท่ีทาํให้ผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองนั้นๆ ได้มีความเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้ ก่อน
การศึกษาในแนวลึกต่อไป ดังนั้ นการสร้างรูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี  เบอร์ทลัน ไฟล ์
(Bertalanffy, 1968: 205-221) 

1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรมากกว่า
เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรวม ๆ 

2. รูปแบบควรนาํไปสู่การพยากรณ์ผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ ถา้ปรากฏไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษรู์ปแบบนั้น
ตอ้งถูกยกเลิกไป 

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุเชิงผลของเร่ืองท่ีศึกษาอยา่ง
ชดัเจน 

4. รูปแบบควรนาํไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสมัพนัธ์ของเร่ืองท่ีศึกษาได ้
5. รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บักรอบทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ 
รูปแบบท่ีดีเปรียบเสมือนส่ิงท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองใดๆ ไดมี้ความเขา้ใจ

เบ้ืองตน้ก่อนการศึกษาในรายละเอียดต่อไป รูปแบบช่วยสร้างทฤษฎีใหม่ รูปแบบท่ีดีไม่จาํเป็นตอ้ง
มีรายละเอียดมาก หากแต่การเอาส่วนสาํคญับางส่วนในรายละเอียดออกไป 

8.6 รูปแบบการเป็นผู้นํา 
การแบ่งประเภทของแบบในการเป็นผูน้ํานั้ น อาจทาํได้หลายวิธี แต่การแบ่ง

ประเภทของแบบในการเป็นผูน้าํในท่ีน้ีจะยึดหลกัความสัมพนัธ์เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ระหว่างผูน้าํ
กบัสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑ ์อาจแบ่งรูปแบบในการเป็นผูน้าํได ้3 แบบ คือ  
 (http://www.watpon.com/test/emotional.htm 15/04/2551) 

 8.6.1 การเป็นผู้นําแบบอัตตาธิปไตย ไดแ้ก่ การท่ีผูน้าํใชว้ิธีการออกคาํสั่ง บงัคบั
บญัชา และควบคุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้าํดงักล่าวจะเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองสําคญัๆ เป็นส่วนมาก การ
มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มมีนอ้ยมาก ผูน้าํจะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย วางแผน 
แนะนาํ และควบคุมการดาํเนินการใหส้มาชิกในกลุ่มเพื่อความสาํเร็จ ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก
มีการเขม้งวดกวดขนัมาก ทาํใหส้มาชิกเกิดความกลวัผูน้าํจึงเป็นผูคุ้มอาํนาจในกลุ่ม 

 8.6.2 ผู้นําแบบเสรีนิยม คือ ผูน้าํท่ีมอบหมายปลายทางทุกอยา่งให้แก่สมาชิกของ
กลุ่มดาํเนินการ บางคร้ังก็กาํหนดให้สมาชิกเป็นผูว้างวตัถุประสงคแ์ละวางแผนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
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วตัถุประสงค์ดงักล่าวดว้ย การเป็นผูน้าํแบบน้ีจะมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์เท่านั้น บาง
สถานการณ์อาจจะก่อใหเ้กิดความยุง่เหยงิไม่เป็นระเบียบได ้

 8.6.3 ผู้นําแบบประชาธิปไตย คือ ผูน้าํท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้สนอความ
คิดเห็นหรือคาํแนะนาํต่างๆ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย ตลอดจนวางแผน และ
ประสานงานในการดาํเนินงานของกลุ่มใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้
 
9. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันา 

9.1 ความเป็นมาของแนวคดิทางการพฒันา 
การพฒันาเป็นคาํท่ีมีความหมายไม่เป็นกลาง กล่าวคือ แฝงไปดว้ยค่านิยม (Value 

Laden) และดูเหมือนจะผกูพนักบัวฒันธรรม (Culture-Bound) การพฒันาจึงมีความหมายแตกต่าง
กนัมากมายข้ึนอยูก่บับุคคล สงัคม วฒันธรรม และกาลเวลา เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม แนวความคิดโดย
สรุปต่อไปน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของแนวความคิดแห่งการพฒันา  
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539: 93-98, อา้งใน www.thaipolificsgovernment.org 
15/04/2552) 

1. แนวความคดิแบบววิฒันาการ (Evolution) 
นกัสังคมศาสตร์ และนักสังคมวิทยาในศตวรรษท่ี 19 ใชค้าํว่า การพฒันาเพ่ือ

อธิบายประวติัศาสตร์ของมนุษย ์(Human History) เพราะเช่ือวา่ มนุษยชาติเคล่ือนยา้ยจากภาวะหน่ึง
ไปสูอีกภาวะหน่ึงท่ีสูงกว่า (Higher Stage) ในทิศทางเดียวกนั (Unidirectional) และการเคล่ือนยา้ย
ดงักล่าวทาํให้ชีวิตมนุษยมี์ความอุดมสมบูรณ์ข้ึน มีความแตกต่างกนัมากข้ึน ร่ํารวยข้ึน ทั้งทางวตัถุ
และวฒันธรรม มีเหตุผลมากข้ึน ฯลฯ เป็นตน้ โดยเหตุน้ี การพฒันาจึงมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํ
วา่ ความกา้วหนา้ (Progress) ซ่ึงในบางคร้ังมีการใชค้าํทั้งสองแทนความหมายเดียวกนั 

2. แนวความคดิแบบการเปลีย่นแปลงทางสังคม (Social Change) 
นกัสังคมศาสตร์ในศตวรรษท่ี 20 เร่ิมละท้ิงคาํว่า การพฒันาและความกา้วหนา้

แลว้หันมาใชค้าํว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) เพราะมีความหมายเป็นกลาง
มากกวา่การพฒันา คือ ไม่เก่ียวขอ้งกบัอดีตหรืออนาคตอนัรุ่งโรจน์ แต่สนใจศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของปรากฏการณ์ (Phenomena) เช่น การจดัชนชั้นทางสังคม (Social Stratification) เพ่ือหาสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงภายในสังคม (Change in Society) หรือการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม (Change of Society) 

 
 



107 

 

3. แนวความคดิแบบเศรษฐศาสตร์ (Economic) 
แมค้าํว่า การพฒันาจะเลือนหายไปจากแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ไปบา้ง แต่

กลบัไดค้วามนิยมในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชส้าํหรับจาํแนกประเทศต่างๆ ตามดชันีบ่งช้ี (Index) 
บางตวั เช่น รายไดป้ระชาชาติ กล่าวคือ มีการเรียกประเทศท่ีมีรายไดป้ระชาชาติสูงกว่าเป็นประเทศ
พฒันาแลว้ และเรียกประเทศท่ีมีรายไดป้ระชาชาติตํ่ากว่าว่าดอ้ยพฒันา หรือกาํลงัพฒันา ดงันั้น การ
พฒันาจึงหมายถึง การเพิ่มค่าของกลุ่มดชันีบางตวัท่ีใช้วดั จึงแทบจะมีความหมายเดียวกบัคาํว่า 
ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ความทนัสมยั (Modernization) หรือความจาํเริญทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) การพฒันาในท่ีน้ีจึงมีความหมายแคบกวา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

4. แนวความคดิแบบการปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) 
การพฒันาในระยะต่อมานั้น ไม่เพียงจะเก่ียวพนักบัเศรษฐศาสตร์ ยงัเก่ียวพนั

กบัการปฏิบติัการทางสงัคมมากข้ึน เพราะทุกสงัคมโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลต่างเพียรพยายามปรับปรุง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Conditions) เช่น รายไดป้ระชาชาติ 
คุณภาพชีวิต ฯลฯ จึงไดว้างแผนปฏิบติัการข้ึน เช่น การปฏิรูปท่ีดิน การจดัตั้งองคก์รสหกรณ์ชนบท 
ฯลฯ เพื่อเพิ่มค่าดชันีทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม (Socio-Economic and Cultural Index) ท่ี
เลือกสรรไวบ้างตวั ดงันั้น การพฒันาจึงเป็นผลของการปฏิบติัการทางสงัคม 

5. แนวความคดิแบบขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict) 
เม่ือการพัฒนาเป็นผลของการปฏิบัติการทางสังคม ผลของการพัฒนาจึง

ก่อให้เกิดความตึงเครียด และความขดัแยง้ (Tension and Conflict) ข้ึน เช่น แบบแผนวฒันธรรม 
สัดส่วนระหว่างอาชีพ และจาํนวนประชากร การทาํงานในองคก์ารชนชั้นทางสังคม ฯลฯ เป็นตน้ 
ความขดัแยง้ทุกรูปแบบมีสหสัมพนัธ์ต่อกนั (Interrelated) และมีผลกระทบ (Impact) ต่อกนัมาก
นอ้ยต่างกนั แนวความคิดดงักล่าวน้ีเป็นพื้นฐานของแนวความคิดในการพฒันาประเทศแบบสังคม
นิยมท่ีใชท้ฤษฎีว่าดว้ยความขดัแยง้มาเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม เดิมเช่ือกนัว่า การ
พฒันาเป็นกระบวนการวิวฒันาการตามธรรมชาติ ผูส้นใจจึงศึกษาประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ 
ต่อมาความสนใจหันมาทางการศึกษาปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และ
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัดชันีบ่งช้ีการพฒันาในแง่ของรายได ้และผลผลิตของชาติก็
เร่ิมมีบทบาท และเก่ียวกบัการปฏิบติัการทางสงัคม และความขดัแยง้ทางสงัคม 

9.2 ความหมายของการพฒันา 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงความหมายของการพฒันา จะขอกล่าวถึงลกัษณะของประเทศ

ดอ้ยพฒันาเสียก่อน ประเทศดอ้ยพฒันา สามารถพิจารณาไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี คือ ประชากรส่วนใหญ่
มีความยากจน (Poverty) ความยากจน หมายถึง ความขาดแคลนในปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
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(อุดม ทุมโฆษิต, 2536: 64, อา้งอิงใน http://library.uru.ax.th/bookonline/books%5CCh2A.pdf 
15/04/2552) ซ่ึงประกอบดว้ยของภาวะดอ้ยพฒันา ไดแ้ก่ 

1. ประชากรส่วนใหญ่วา่งงาน (Unemployment) 
2. ความไม่เท่าเทียมกนั (Inequity) ระหวา่งรายไดข้องบุคคล 
3. ประชาชนมีการศึกษา (Education) ตํ่า 
จากสภาวการณ์ดงักล่าว จึงทาํให้ประเทศดอ้ยพฒันาพยายามท่ีจะนาํเอารูปแบบ

หรือทฤษฎีการพฒันามาจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาใช ้เพื่อใหป้ระเทศของตนเจริญกา้วหนา้ข้ึน คาํ
ว่าการพฒันา จึงเร่ิมใชก้นัอย่างแพร่หลาย ความหมายของคาํว่าการพฒันา (Development) มีผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
(อุดม ทุมโฆษิต, 2536: 64, อา้งอิงhttp://library.uru.ax.th/bookonline/books%5CCh2A.pdf 
15/04/2552) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกับ 
ความหมายของคาํว่าพฒันาดงัน้ี คาํว่า พฒันา คืออย่างไร ก่อนอ่ืนเราตอ้งทราบว่า มุ่งให้เกิดความ
เจริญมัน่คง กา้วหนา้ มุ่งใหทุ้กคนมีความสุขสบาย ดงันั้นทุกคนจึงมุ่งท่ีจะพฒันา 

หนงัสือการพฒันาตอ้งมาจากประชาชน: เวทีชาวบา้น 34 ไดอ้ธิบายว่า การพฒันา 
คือ การแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าอย่างเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติ การพฒันาเป็นสิทธิและหนา้ท่ี
ของทุกคน 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระดาํรัสเร่ืองศาสน
ธรรมเพื่อพฒันาชีวิตและสังคม ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2532 มีสาระสําคญับางประการ ดงัน้ี การบริหารการ
พฒันา การสร้างสรรคท่ี์เรียกไดว้่าเป็นการพฒันานั้น ควรเป็นการสร้างสรรคท่ี์ทาํใหชี้วิตและสังคม
ดีข้ึน เป็นตน้ว่า มีความสงบสุขมากข้ึน มีความปลอดภยัมากข้ึน มีปัญหาและความทุกขย์ากต่างๆ 
ลดน้อยลงจนถึงหมดส้ินไป เพราะฉะนั้นการกระทาํใดๆ ก็ตาม หากไม่ก่อให้เกิดผลดีดงักล่าวแก่
ชีวิตและสังคม ก็กล่าวไม่ได้ว่าเป็นการพฒันาตามความหมายอนัแทจ้ริงของคาํว่าพฒันา แมว้่า
มนุษยจ์ะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ในทางวตัถุไดอ้ย่างวิจิตรพิสดารมากข้ึน มีเคร่ืองใชไ้มส้อย
สะดวกสบายและรวดเร็วข้ึน แต่ถา้ชีวิตและสังคมกลบัมีความสงบสุขและความปลอดภยัลดนอ้ยลง 
กก็ล่าวไม่ไดว้า่ชีวิตและสงัคมนั้นพฒันา คือ ดีข้ึนหรือเจริญข้ึน 

ดดัเลย ์เซียร์ส (Dudley Seers, 1963: 77-98) การพฒันา หมายถึง การขจดัความ
ยากจน ความอดยาก การขจดัความเจ็บไขไ้ดป่้วย โดยมุ่งเน้นให้มีรายได ้มีงานทาํ มีเสรีภาพขั้น
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พื้นฐาน มีโอกาสในการไดรั้บริการสาธารณะต่างๆ หรือการพฒันา หมายถึง การสร้างสภาวการณ์
ดา้นต่างๆ เพื่อปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ใหดี้ข้ึน 

ในบทความอนัมีช่ือเสียงเร่ืองความหมายของการพฒันา ของ Dudley Seers อีก
ประการหน่ึง ช้ีให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ในการพฒันาประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางเพื่อ
แกปั้ญหาความอดยาก หรือภาวะทุโภชนาการ แกปั้ญหาความยากจน และแกปั้ญหาดา้นการเจ็บไข้
ไดป่้วยของประชาชน เพราะปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนและทาํลายศกัยภาพของปัจเจกบุคคล
กบัจะนาํความยุง่ยากมาสู่สงัคมในท่ีสุด (ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป.: 6) 

ไบรอนัท ์แอนด ์ไวท ์(Bryant and White, 1982: 137-140) การพฒันา หมายถึง 
การเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในการควบคุมสมาชิกของสังคม เช่น การเพิ่มความสามารถในการ
สร้างความเป็นธรรมในสงัคม การสร้างพลงัอาํนาจของบุคคลทางการเมือง การเมืองมีเสถียรภาพใน
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองการบริหารการพฒันา 

เก้ือ วงศบุ์ญสิน (2536: 61-65) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันา ดงัน้ี 
1. การพฒันา คือ สภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศหน่ึงๆ สามารถทาํใหผ้ลผลิตมวล

รวมประชาชาติสูงถึงร้อยละ 5-7 ต่อปี และสามารถรักษาระดบันั้นไวไ้ดเ้ป็นสภาวะท่ีประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีในทางเศรษฐกิจ (แนวความคิดในช่วงทศวรรษท่ี 1960-1970) 

2. การพฒันา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดให้ผล
ผลิตมวลรวมประชาชาติเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นกระบวนการท่ีส่งผลใหร้ะดบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อบุคคลของประเทศสูงข้ึน และประชาชนจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในทางเศรษฐกิจ (แนวคิดในช่วง
ทศวรรษท่ี 1960-1970) 

3. การพฒันา คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจา้งงานตามท่ีได้
วางแผนไวแ้ลว้ เพื่อลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม ในขณะท่ีเพิ่มสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ (แนวคิดในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1970) อยา่งไรกต็าม ในสมยัต่อมามีผูว้ิจารณ์ กล่าวคือ 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีขอบเขตของเป้าหมายจาํกดัเพียงการเพ่ิมรายไดเ้ฉล่ียของมวลรวม
ประชาชาติ และอาจมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัการพฒันา เช่น กรณีการเจริญเติบโตโดยปราศจาก
การพฒันา หรือการมีการพฒันาโดยท่ีเศรษฐกิจของประเทศไม่เติบโต หรือมีค่าติดลบ ซ่ึงลกัษณะ
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่มีการพฒันานั้น เป็นสถานการณ์ท่ีพบไดใ้นประเทศท่ี
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติโดยเฉล่ียต่อบุคคลสูง แต่ประชาชนตอ้งประสบปัญหาความไม่เท่าเทียม
กนัในการกระจายรายไดม้ากข้ึน สภาพความยากจนรุนแรงข้ึน เป้าหมายของการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ 
เส่ือมลง เช่น ทศันคติ ภาวะทางสถาบนัสงัคมวฒันธรรม การเมือง เป็นตน้ 
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4. การพฒันา คือ การสร้างสภาวะท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล 
ซ่ึงการพฒันานั้นจะประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการลดหรือขจดัความยากจน ความไม่เท่าเทียมกนั
และการวา่งงาน ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศกาํลงัเจริญเติบโต 

5. การพฒันา คือ กระบวนการหลายมิติ ซ่ึงประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงในดา้น
โครงสร้างทางสงัคม ท่าทีของประชาชน สถาบนัต่างๆ ของชาติ การเร่งรัดความเจริญเติบโต การลด
ความไม่เท่าเทียมกนั และขจดัความยากจน นัน่คือการเปล่ียนแปลงต่อระบบสังคมทั้งระบบ และมุ่ง
สู่การสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนและกลุ่มต่างๆ ในสังคมภายในระบบนั้น เป็น
การกา้วออกจากสภาพชีวิตท่ีไม่น่าพึงพอใจไปสู่สภาพชีวิตท่ีดีกว่า ทั้งในดา้นวตัถุและความรู้สึกนึก
คิด (แนวคิดวา่ดว้ยการพฒันาโดยเนน้เร่ืองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน) 

6. การพฒันา คือ การสร้างความทนัสมยั และการพฒันาแลว้ คือ ความทนัสมยั 
(ทฤษฎีภาวะสมยั: เลฟวี (Levy, 1996) แบลค็ (Black, 1966) รัสเทาว ์(Rustow, 1967) อา้งถึงใน สุ
รพงษ ์ปนากลู, จาก http://geocities.com/ chauat2003/ CVLM.htm.) เมอร์ดาล (Myrdal, 1968) มอง
การพฒันาในแง่ของเป้าหมาย (Development as an objective) ซ่ึงเป็นอุดมคติของภาวะทนัสมยัโดย
กล่าวว่า ในภาวะดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย การท่ีคนในสังคมมีเหตุผล (Rationality) มีทศันคติและ
ความคิดท่ีไม่งมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพฒันา มีความเท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การเพิ่มมาตรฐานการดาํรงชีวิต การ
ปรับปรุงสถาบนัทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกราชของ
ชาติและมีประชาธิปไตย โดยมาจากระดบัพื้นฐานการบริหารการพฒันา 

7. การพฒันา คือ การเพิ่มพูนขีดความสามารถของสังคม โดยไม่คาํนึงถึงเร่ือง
ขอบเขต ซ่ึงถูกกาํหนดโดยเป้าหมาย และโครงสร้างพื้นฐานของสังคมในขณะนั้น การพฒันาเป็น
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบสร้างสรรค ์ไม่ว่าจะมีผลอย่างไรต่อเป้าหมายท่ีมีอยู ่
หรือวิถีทางท่ีใชอ้ยูใ่นการทาํส่ิงต่างๆ เป็นเร่ืองการมุ่งสู่เป้าประสงคท่ี์วางไว ้นอกจากน้ี การพฒันา
สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและคุณภาพ นัน่คือ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยชาติด้วยกัน และระหว่างมนุษยชาติกับสภาพแวดลอ้ม การพฒันานั้น ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพในทุกเร่ืองของระเบียบสังคมท่ีถือว่าสาํคญั (จาคอ็บส์ (Jacobs, 1971: 9-21) 
อา้งอิงใน สุรพงษ ์ปนากลู, จาก http://geocities.com/ chauat2003/ CVLM.htm.) แนวคิดน้ีปฏิเสธ
ความคิดท่ีว่า ความทนัสมยั คือ การพฒันา โดยให้เหตุผลว่าแมค้วามทนัสมยัจะเป็นการเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของสังคมเช่นเดียวกบัการพฒันา แต่การเพ่ิมพูนนั้นทาํไดภ้ายในขอบเขตท่ีเป้าหมาย
และโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเป็นตวักาํหนดอยู ่ทั้งน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันา 
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แต่การเปล่ียนแปลงทั้งสองอย่างน้ีไม่เท่าเทียมกนัหรือขนานกนัไป และความทนัสมยัอาจเกิดข้ึน
โดยปราศจากการพฒันาได ้

8. การพฒันาในทางวฒันธรรม หมายถึง การสร้างความความรู้สึกใหม่ว่าตนเป็น
ชาติ มีความเช่ือมัน่ และพร้อมท่ีจะทาํทุกอย่างโดยเสียสละเพื่อประเทศชาติของตน (พอร์ตเตอร์ 
(Porter,1973,253)) 

9. ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง การพฒันา คือ การปฏิรูประเบียบสังคมใหมี้ความ
ยติุธรรมมากข้ึน มีเอกราชของชาติ และไดรั้บการธาํรงไวเ้ป็นอิสระจากการแทรกแซงครอบงาํของ
รัฐบาลอ่ืนใด หรือกลุ่มผลประโยชน์ (แนวคิดตามทฤษฎีพึ่งพา) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การพฒันาไม่ว่าจะส่ือไปในลกัษณะของการ
เป็นสภาวะเป้าประสงค ์หรือกระบวนการเปล่ียนแปลงสู่สภาวะเป้าประสงคก์ต็าม มีผูใ้หค้าํนิยามไว้
มากมาย และแตกต่างกนัออกไปตามค่านิยม หรือความเช่ือพ้ืนฐาน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม
กาลเวลา สาํหรับการศึกษาเร่ืองการพฒันาให้ถ่องแทเ้พื่อประโยชน์ในทางปฏิบติัไดน้ั้น อย่างไรก็
ตามส่ิงท่ีสาํคญั คือ วิธีการทาํความเขา้ใจในเร่ืองนั้น โดยพิจารณาดูวา่ใครเป็นผูด้าํเนินการเพ่ือสนอง
บุคคลกลุ่มใด โดยวิธีใด และเป็นไปในช่วงระยะเวลาใด ในอนัท่ีจะให้การพฒันาดงักล่าวบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้สาํหรับความคิดหลกัในเร่ืองความหมายของการพฒันาท่ีเสนอขา้งตน้ทั้งหมดนั้น 
พอจะกล่าวไดว้า่ การพฒันา คือ การเปล่ียนแปลงไปสู่สงัคมท่ีดีข้ึน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2525 อธิบายความหมายของการพฒันาว่า 
การพฒันา หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความกา้วหนา้ ความรุ่งเรือง 

ปฐม มณีโรจน์ ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาวา่ การพฒันา คือ การเปล่ียนแปลง
ไปจากสภาพเดิม ไปสู่สภาพใหม่ท่ีกา้วหนา้หรือเป็นไปในเชิงบวก โดยวิธีการหรือกระบวนการท่ี
จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

สรุปได้ว่า การพฒันา หมายถึง กระบวนการในการเปล่ียนแปลงสร้างสรรค์
ความกา้วหนา้ทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมในสังคม ความ
เสมอภาคทางการเมือง และการรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของของประเทศใดประเทศหน่ึง ดว้ย
วิธีการพฒันาท่ีสมดุล ใช้วิธีการบริหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประเทศก้าวหน้า และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเอาไว ้

9.3 การพฒันาชุมชน 
รัฐบาลมีความเช่ือว่า การพฒันาชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะ

นาํมาใช ้เพื่อยกระดบัการครองชีพและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีประชาชนในชนบทกาํลงัเผชิญอยู ่ทั้งน้ี
เพราะการพฒันาชุมชนช่วยให้ชาวบา้นไดต้ระหนักในปัญหา และหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
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เป็นการระดมและใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ และท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็น
การพฒันาดา้นอ่ืนๆ ต่อไป เพราะการพฒันาชุมชนมิไดมุ่้งพฒันาในดา้นหน่ึงดา้นใดโดยเฉพาะ 
หากแต่คาํนึงถึงการพฒันาหลายๆ ดา้นประกอบกนั แต่ไม่ว่าจะพฒันาดา้นใดๆ ก็ตาม อุดมการณ์
ของการพัฒนาชุมชน  ได้แก่  การพัฒนาคน  การให้การศึกษา  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทศันคติ โดยเนน้เร่ืองการช่วยตนเองของชุมชน ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ให้มากท่ีสุด โดยรัฐบาลเพียงแต่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามความจาํเป็น 
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, อา้งอิงใน http://www.edu. Swu.ac.th/ae/ 
websnong/web01/web454/community2.htm 26/04/2551) 

1. ความหมายการพฒันาชุมชน 
การพฒันาชุมชน หมายถึง การเปล่ียนแปลงชุมชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นาํไปสู่

เป้าหมายท่ีกําหนดไว  ้โดยท่ีองค์ประกอบท่ีสําคัญของชุมชนมี 3 มิติ คือ (คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, อา้งอิงใน http://www.edu. Swu.ac.th/ae/websnong/web01/web 
454/community2.htm 26/04/2551) 

1. มิติดา้นภูมิศาสตร์ (กายภาพ) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่า แม่นํ้า ฯลฯ 

2. มิติด้านสังคม (ปฏิสัมพนัธ์ของคน) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน การ
ติดต่อส่ือสาร ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

3. มิติดา้นจิตวิทยา (ความรู้สึก) หมายถึง ความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั ความ
สามคัคี ความรู้สึกผกูพนั เอ้ืออาทรต่อกนั ในองคป์ระกอบทั้งสามมิติ มีองคป์ระกอบร่วมตวัหน่ึงท่ี
สาํคญักคื็อ “คน” 

ดงันั้น ความหมายของ การพฒันาชุมชน กคื็อ การมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
มิติต่างๆ ทั้ง 3 ดา้น ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เป็นทิศทางท่ีพึงปรารถนา 

2. ปรัชญาการพฒันาชุมชน 
ปรัชญาการพฒันาชุมชน อยู่ท่ีการยอมรับสิทธิ ศกัยภาพ และความสาํคญัของ

มนุษยว์า่สามารถท่ีจะพฒันาใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได ้
เม่ือการพฒันาชุมชนมุ่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัคน ในการสร้างความมัน่คงใน

ชุมชน ประกอบแนวความคิดท่ีว่า มนุษยทุ์กคนควรมีสิทธิ และความเสมอภาคกันในเร่ืองของ
โอกาส ประกอบกบัแนวความคิดทางจิตวิทยาของมนุษยส์ามารถประมวลรวมกนัเป็นปรัชญาของ
การพฒันาชุมชน กล่าวคือ การพฒันาชุมชนนั้น ใหค้วามศรัทธาเช่ือมัน่ในตวับุคคลวา่เป็นทรัพยากร 
(Human Resources) ท่ีมีความสามารถพฒันาตวัเองไดต้ามขีดความสามารถทางกายภาพของตนเอง 
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หากโอกาสอาํนวย และมีผูค้อยช้ีแนะท่ีถูกทาง พร้อมทั้งตอ้งการอยู่ร่วมในสังคมให้เป็นท่ียอมรับ
ของสงัคมดว้ย (ยวุฒัน์ วฒิุเมธี, 2534: 4-5) 

3. หลกัการพฒันาชุมชน 
หลกัการพฒันาชุมชน จะเน้นถึงหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหัวใจ

สาํคญัของการพฒันา มุ่งใหเ้กิดการช่วยเหลือตนเอง ความคิดริเร่ิม ความตอ้งการเป็นของชุมชน ใน
การทาํงานการพฒันาชุมชน โดยท่ีการพฒันาชุมชนมีแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาภาคชีวิต 
(Lifelong Education) โดยถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนาํไปสู่การ
พฒันาคน การให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตราบเท่าท่ีบุคคลยงัดาํรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยมี
หลกัการท่ียดึปฏิบติัสาํคญั กล่าวคือ การยดึหลกัความมีศกัด์ิศรี และศกัยภาพของประชาชน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, อา้งอิงใน http://www.edu. Swu.ac.th/ae/websnong/web01/web454/community2.htm 26/04/ 
2551) 

4. กระบวนการในการพฒันาชุมชน 
กระบวนการพฒันาชุมชน คือ วีธีการท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในงานพฒันา

ชุมชน ไดแ้ก่ (http:/www.cdswtu.com/index.php?option=content&task=view&id=118&Itemid=34 
26/04/2551) 

1. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ความหมายของ “กลุ่ม” ในงานพฒันา
ชุมชน สามารถอธิบายไดว้่า เป็นการรวมตวักนัของบุคคลในชุมชนท่ีมีความตอ้งการหรือมีปัญหา
บางอย่างท่ีคลา้ยคลึงกนั เม่ือมารวมตวักนัเป็นกลุ่มจึงไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย และดาํเนินการ
บางอยา่งร่วมกนั ซ่ึงการมารวมกนันั้น ทาํใหเ้กิดพลงัในการผลกัดนั หรือการต่อรองเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ หรือเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ให้หมดส้ินไป กระบวนการกลุ่มในงาน
พฒันาชุมชนอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1.1 การเตรียมความพร้อม  เป็นการศึกษาวิ เคราะห์ชุมชน  การสร้าง
ความคุน้เคย และความไวว้างใจกับคนในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน พร้อมทั้งการ
กระตุน้ปลุกจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนไดม้องเห็นปัญหาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหานั้น 

1.2 การสร้างกลุ่ม โดยเร่ิมจากการท่ีเจา้หน้าท่ีใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการเตรียม
ความพร้อม จากนั้นหาคนท่ีจะสามารถเขา้ร่วมกลุ่มได ้และดาํเนินการหาผูน้าํ หรือตวัแทนกลุ่ม เม่ือ
หาผูน้าํกลุ่มไดแ้ลว้ เจา้หนา้ท่ีควรพดูคุยกบัผูน้าํกลุ่มในการจดัประชุมกลุ่ม ซ่ึงในการจดัประชุมกลุ่ม
แต่ละคร้ัง จะเป็นการพดูคุยอยา่งมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั และการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการประชุมกลุ่มก็คือ สมาชิกกลุ่มจะมีความรู้ท่ีแตกฉานข้ึน 
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สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับปรุงชีวิตประจาํวนั และการประกอบอาชีพได ้นอกจากน้ียงัเป็นการ
เพิ่มความมัน่ใจใหก้บัคนในชุมชนไดอี้กทางหน่ึง 

1.3 การบาํรุงรักษากลุ่ม ขั้นตอนน้ี เป็นการดาํเนินงานของกลุ่ม และนาํมาสู่
การขยายตวัของกลุ่ม ในการน้ีเป็นการจดัสรรระบบการบริหารจดัการทรัพยากร สร้างกฎระเบียบ
เพื่อคอยควบคุมสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่ม ทั้งกลุ่มจะตอ้งมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และมี
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา 

2. กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation Process) กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
โดยมีนกัพฒันาหรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีฯลฯ โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วม จะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุแห่งปัญหา การวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขการปฏิบติังาน การร่วมรับผลประโยชน์ และ
การติดตามประเมินผล 

การทาํให้กลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม หมายถึง การทาํให้เกิดความรู้สึกผูกมดัต่อ
เร่ืองนั้ นๆ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติของตนเอง 
สถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะท่ี 1 กรณีท่ีมีสถานการณ์เร่งด่วนเกิดข้ึนในชุมชน เช่น ความเดือดร้อนจาก
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทาํให้เกิดการประทว้ง การเจรจา การ
ต่อรอง เป็นตน้ ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมจึงเกิดข้ึนได้เร็ว เพราะในสถานการณ์ดังกล่าว
ประชาชนจะมีจิตสาํนึกท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และไดล้งมือปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

ลกัษณะท่ี 2 กรณีท่ีมีสถานการณ์เร่งด่วนในชุมชน นกัพฒันาจะตอ้งกระตุน้ใหเ้กิด
แรงจูงใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดข้ึน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเทคนิคทางจิตวิทยา 
หลกัการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในงานพฒันาชุมชนเชิงจิตวิทยา มีดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างแรงจูงใจในสงัคมเพื่อกระตุน้ใหช้าวบา้นรวมกลุ่มกนัทาํงาน 
2. การสร้างความภูมิใจให้กับสมาชิกโดยผูน้ําจะตอ้งให้ความสนใจกับ

สมาชิกในกลุ่มเท่าๆ กนั 
3. กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้

จากการลงมือปฏิบติัจริง ทั้งในการพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต หรือเก่ียวขอ้งกบัการทาํมา
หากิน หรือสภาพความเป็นอยู ่กิจกรรมท่ีดาํเนินอยูน้ี่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหา และ
สอดคลอ้งกบัแบบแผนการผลิตของชุมชน จึงเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้ เม่ือไดมี้การ
พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแกไ้ข เม่ือไดแ้นวทางแลว้ สมาชิกนาํไป
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ลงมือปฏิบติั และกลบัมาทบทวน วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสรุปบทเรียน เพื่อหาหนทางต่อไปอีก 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆ น้ี เท่ากบัเป็นการยกระดบัสติปัญญาของสมาชิกในกลุ่มและผลพวงจาก
การเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าว ยงัสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพชีวิต อนั
เป็นผลท่ีคนในชุมชนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได ้

กระบวนการพฒันาชุมชนทั้ง 3 กระบวนการน้ี จะเป็นกระบวนการหลกัสําคญัท่ี
สอดแทรกอยูใ่นกระบวนทาํงานกบัชุมชนของนกัพฒันา ซ่ึงกระบวนการทาํงานกบัชุมชนน้ีจะเนน้
ไปท่ีลาํดับขั้นตอน อันได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนเพ่ือดาํเนินการ การ
ดาํเนินการตามแผนการท่ีกาํหนดไว ้และการประเมินผลการดาํเนินงาน 

โดยสรุปแลว้ การพฒันาชุมชน เป็นการมุ่งท่ีจะพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
พฒันาทางดา้นความคิด ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของคน เพ่ือยกระดบัมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนใหดี้ข้ึน ลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม สงัคมมีความมัน่คงและมีความสงบสุข โดยการ
พฒันานั้น จะตอ้งมีทิศทางและกระบวนการการพฒันาท่ีมีระบบระเบียบและมีแบบแผนท่ีดีเป็น
กระบวนการพฒันาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคน
ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

9.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เป็นแนวคิดหน่ึงในเป้าหมายของการ

พฒันาชุมชน โดยมุ่งหวงัท่ีจะแกปั้ญหาของชุมชน และประเทศชาติให้หลุดพน้จากภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจอยา่งถาวร และมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

1. องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
ภายใตก้ระบวนการเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และยทุธศาสตร์ชุมชนทอ้งถ่ิน

พฒันา มีกลุ่มนกัพฒันาชนบทหลายกลุ่มไดพ้ยายามศึกษาเพื่อพฒันา โดยเฉพาะความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ขององคก์รชุมชน ในการจดัการกบัปัญหา ในความพยายามดงักล่าวไดพ้บวา่ องคป์ระกอบท่ี
สาํคญัของกระบวนการพฒันา โดยเนน้ชุมชนเป็นตวัตั้ง ไดแ้ก่ (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2543: 49) 

1.1 ภู มิปัญญาและความรู้ ท่ี สืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก 

1.2 องคก์รชุมชนและกลุ่มผูน้าํท่ีมีคุณธรรมและภูมิปัญญารวมถึงการจดัตั้งกลุ่ม
และจดัระเบียบในชุมชน 

1.3 เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ท่านทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก 

 



116 

 

2. ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
สนธยา พลศรี (2545: 54-56) กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของชุมชนเขม้แขง็ ดงัน้ี 
2.1 มีจิตสาํนึกชุมชน หรือเป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกสาํนึกว่าตนเอง

เป็นเจา้ของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมรับผดิชอบปัญหาต่างๆ กบับุคคลอ่ืนๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 
มีมิตรภาพ ยอมรับในศกัยภาพของกันและกัน และยอมรับในความแตกต่าง ความหลากหลาย
ระหวา่งสมาชิก มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกนั 

2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน คือ การท่ีสมาชิกมีความจงรักภกัดีต่อชุมชน เสียสละ
ทาํงานเพื่อชุมชน และมีส่ิงยึดเหน่ียวร่วมกนั เช่น วดั เครือญาติ หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบ
ต่างๆ ทาํให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจ เหมือนเป็นส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึง ความมีจิตวิญญาณชุมชนทาํให้เกิด
ความมีค่าความสุขลน้เหลือ และเกิดพลงัอย่างมโหฬาร เป็นพลงัเยียวยาท่ีทาํให้คนและชุมชนมี
ความสุข จิตวิญญาณชุมชนเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการมีจิตสาํนึกชุมชน ซ่ึงนอกจากจะทาํ
ให้เกิดชุมชนเขม้แขง็โดยตรงแลว้ ยงัเป็นพื้นฐานสาํคญั ท่ีทาํให้เกิดความเขม้แขง็แก่ชุมชนในดา้น
อ่ืนๆ อีกดว้ย เพราะเป็นเสมือนการทาํให้สมาชิกในชุมชนมีจิตใจแขง็แกร่งมีความพร้อมท่ีจะรวม
พลงักนัเพื่อพฒันาชุมชนของตนต่อไป 

2.3 เป็นชุมชนเรียนรู้ สมาชิกช่วยกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความต่ืนตวั
อยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยู่นอกชุมชน และ
ความรู้เก่ียวกับชุมชนท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบัติ หรือประสบการณ์ท่ีได้รับร่วมกัน หรือเป็น
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการตดัสินใจร่วมกนั ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั ผา่นการแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน การเป็นชุมชนเรียนรู้ทาํให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ดาํเนินงานพฒันาชุมชนร่วมกนั เพราะผลจากการเรียนรู้ จะนาํไปสู่การคิดหาวิธีการท่ีจะร่วมกนั
พฒันาชุมชนของตน 

2.4 มีองค์กรชุมชนเขม้แข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วย
จิตสํานึกชุมชน และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกาํลงักนัเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาชุมชน ซ่ึงเป็นผลมา
จากการเรียนรู้ร่วมกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ 

2.5 มีการจดัการชุมชนท่ีดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจดัการ
ตนเองและชุมชนได ้วางแผนจดักระบวนการดาํเนินงาน และประเมินผลการพฒันาชุมชนของ
ตนเองได ้ทาํใหอ้งคก์รชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.6 มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่ม และองคก์ร
ชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพนัธ์ดว้ยความ
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สมานฉนัท ์ทาํใหเ้กิดการรวมจิตสาํนึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองคก์รชุมชนต่างๆ ใหมี้พลงั
เขม้แขง็ 

2.7 มีภาวะผูน้าํชุมชน คือ ผูน้าํเป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิก ให้โอกาส
สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิด หรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียงผูเ้ดียว พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูล และความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ผนึกตนเองเขา้กบัชุมชนไดอ้ยา่งแนบแน่น และ
ร่วมทาํประโยชน์เพื่อชุมชน ผูน้าํท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง คือ ผูท่ี้เช่ือมประสานแนวคิดต่างๆ ของ
สมาชิกและองคก์รชุมชน เพื่อนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมนัน่เอง 

2.8 เป็นชุมชนพึ่ งตนเองได้ คือ สมาชิกและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีความ
เขม้แขง็พอท่ีจะช่วยเหลือ หรือพึ่งตนเองได ้ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และ
วฒันธรรม ทั้งในยามปกติและยามประสบกบัภาวะวิกฤตต่างๆ อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ีพึง
ประสงค ์

2.9 เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเขม้แขง็ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาคนใหมี้
คุณภาพมีคุณธรรมและมีความสุข เม่ือคนมารวมกนัเป็นชุมชนและสร้างชุมชนให้เขม้แขง็ได ้ก็ทาํ
ใหค้นและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 

2.10 เป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื ชุมชนเขม้แขง็มีลกัษณะดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ทาํ
ใหชุ้มชนดาํรงอยู ่และดาํรงต่อไปไดโ้ดยไม่ล่มสลาย อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื 

3. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง 
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งของชุมชนนั้น อาจกระทาํได้โดย

อาศยักระบวนการท่ีสาํคญัใน 4 ขั้นตอน คือ (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2543: 65) 
3.1 การเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3.2 การกาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือก เพื่อดาํเนิน

กิจกรรม 
3.3 การดาํเนินกิจกรรมสาธารณของชุมชน 
3.4 การขยายเครือข่ายความร่วมมือ 

9.5 อุปสรรคและแนวทางการพฒันาสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาบนัราชภฏั กระทรวงศึกษาธิการ และสํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั (2545: 77-78) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาไปสู่ชุมชนเขม้แขง็ ดงัน้ี 

1. ในการพฒันาแบบเดิมมกัมองวา่ประชาชนเป็นผูไ้ม่รู้ ไม่มีความคิดในการพฒันา 
จึงเป็นการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผูมี้บทบาทในการนําการพัฒนาในทุกด้าน โดยถือกันว่า
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ขา้ราชการเป็นผูท้รงคุณวฒิุมากท่ีสุด เม่ือเขา้ไปปฏิบติัในหมู่บา้นและเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ใน
การปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน จาํเป็นจะตอ้งให้ชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนรู้ โดยกระทาํทุกวิถีทางให้ชาวบา้นเสนอภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในตวัเองออกมาให้ได้ และ
ดาํเนินการโดยประชาชนเท่านั้น เพราะในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาชุมชนล่มสลาย ต่างคนต่างอยู่ ใน
ชุมชนมีผูมี้อิทธิพลและคนเห็นแก่ตวัมากข้ึน หากรอให้มีวิวฒันาการไปเอง บางหมู่บา้นอาจไม่ทนั
การ 

2. ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการพฒันา มกัจะทอ้แทท่ี้มองเป็นว่าชุมชนล่มสลายและขาดการ
มีส่วนร่วม และมกัจะเป็นขอ้อา้งว่าพฒันาไปไม่ไดแ้น่นอน จึงพากนัละท้ิง ซ่ึงทาํให้ชุมชนขาด
โอกาสท่ีจะมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีการพฒันา ดงันั้น จึงควรตั้งสมมติฐานว่า หมู่บา้นเป้าหมายมีลกัษณะ
ของชุมชนล่มสลาย คือ ต่างคนต่างอยูเ่ป็นเวลานาน ทาํใหค้วามร่วมมือจากชาวบา้นในการพฒันามี
น้อยแนวทางท่ีเป็นไปได้ คือ การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูท่ี้มีความคิดเห็น
ร่วมกนัในหมู่บา้นเพียงจาํนวนหน่ึงก่อน เรียกว่า “กลุ่มสนใจ” ซ่ึงกลุ่มจะขยายผลไปสู่การพฒันาท่ี
มากข้ึนต่อไปเอง โดยหลกัความสาํคญั คือ ตอ้งทาํให้กลุ่มดงักล่าวมีอิสระในการเคล่ือนไหวไม่ถูก
กรอบของทางราชการครอบงาํความคิด ผูป้ระสานการพฒันาท่ีจดัจากหน่วยงานต่างๆ จะเป็น
ผูส้นบัสนุนทางความคิดอยา่งต่อเน่ือง 

3. ชาวบา้นในชนบทมกัไม่กลา้แสดงออก แมว้่าจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ตาม 
ทาํให้การวางแผนถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ไม่สามารถประเมินผลได้ในทนัที 
วิทยากรจึงตอ้งให้ชาวบา้นกลา้แสดงออกในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้ไดด้ว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อให้สามารถประเมินผลไดทุ้กขั้นตอน ซ่ึงจะทาํให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนการท่ี
เหมาะสมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4. ในพ้ืนท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่ ชุมชนจะมีลกัษณะท่ีล่มสลาย ผูน้ําหมู่บา้นตาม
กฎหมายมกัไม่มีลกัษณะเป็นผูน้าํทางธรรมชาติเช่นในอดีต ชาวบา้นใหค้วามยอมรับอยา่งไม่จริงใจ 
ความร่วมมือในการพฒันาเพื่อแก้ปัญหาจึงมีน้อย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึง
จาํเป็นตอ้งคน้หาผูน้ําทางธรรมชาติท่ีมีบทบาทในการพฒันาต่อไปให้ได้ และสร้างบทบาทให้
เกิดข้ึนอย่างแนบเนียน ไม่ใช่เป็นการสร้างกลุ่มอาํนาจข้ึนมาคู่กบัคณะกรรมการหมู่บา้น แต่จะ
ทาํงานไปดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้ง ซ่ึงอาจหาไดโ้ดยเร็วจากการจดัประชุมแบบมีส่วนร่วม 

5. การแกไ้ขปัญหาการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของราษฎรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เห็นว่า
ส่วนราชการเป็นภาคีการพฒันาท่ีมีระบบและแขง็แกร่งมากท่ีสุด แต่เดิมมีขอ้บกพร่องในเร่ืองการ
ถูกกาํหนดครอบและรูปแบบในการปฏิบติังาน ท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุด คือ ระบบสั่งการจาก
ขา้งบน อย่างไรก็ตาม สามารถทาํให้ส่วนราชการเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของอาสาสมคัร เพื่อ
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การพฒันาชุมชนได ้ก็จะทาํให้มีผูป้ระสานงานการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลาในการ
สร้างกลุ่มสนใจ โดยอาศยัความเช่ือมัน่ของชาวบา้นท่ีมีต่อขา้ราชการอยูแ่ลว้ในขั้นตน้ 

จึงสรุปได้ว่า ชุมชนเขม้แข็งนั้ นจะต้องเป็นชุมชนท่ีพึ่ งตนเองได้ มีอาํนาจ
ต่อรองกบัความไม่ยุติธรรมต่างๆ ท่ีสมาชิกในชุมชนไดรั้บ ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะตอ้งคิดเป็น ทาํเป็น 
วิเคราะห์ปัญหาเป็น มีผูน้าํท่ีมีความซ่ือสัตย ์เสียสละ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาภายในชุมชน มีความรัก ความสามคัคีในชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการเรียนรู้
ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในชุมชนจะตอ้งมองเห็นสภาพของ
ปัญหาภายในชุมชน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หาเป้าหมายของการพฒันา และหาแนวทางไปสู่
การปฏิบติั ดาํเนินการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยใหส้มาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
ทาํใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ และเป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุข 
 
10. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

10.1 งานวจัิยในประเทศ 
สาํหรับงานวิจยัในประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
นวล กลัป์ยาณธรรม (2550: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง การใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษากบัขวญัในการปฏิบติังานของครู ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน
ใชพ้ลงัอาํนาจความเช่ียวชาญ พลงัอาํนาจข่าวสาร พลงัอาํนาจพ่ึงพาในระดบัมาก พลงัอาํนาจการให้
รางวลัในระดบัปานกลาง สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างการใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ขวญัในการปฏิบติังานของครู พบว่า การใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อขวญัในการ
ปฏิบติังานของครู คือ พลงัอาํนาจการให้รางวลั พลงัอาํนาจข่าวสาร พลงัอาํนาจอา้งอิง พลงัอาํนาจ
ความเช่ียวชาญ และพลงัอาํนาจตามกฎหมาย ผลการวิจยัคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นว่า การใชพ้ลงัอาํนาจของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนนั้น เก่ียวขอ้งกบัขวญัในการปฏิบติังานของครูอยา่งมาก ฉะนั้นเพื่อใหค้รูมีขวญัใน
การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเลือกการใช้พลงัอาํนาจท่ีมีความสัมพนัธ์กับขวญัในการ
ปฏิบติังานของครูในระดบัท่ีสูงดว้ย 

ประวิต เอราวรรณ (2551: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของครู 
: การวิจยัแบบสนทนากลุ่มในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า เง่ือนไขสาํคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียนมี 3 ประการ คือ  

1. ลักษณะการบริหารงานของผูบ้ริหาร เป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีช่วยให้เกิดการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และระบบการดาํเนินการต่างๆ ภายในโรงเรียน การเสริมสร้างความ
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ร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหาร การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในการพฒันางานร่วมกนัของ
ครู รวมไปถึงการปรับปรุงบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน  

2. ระบบการสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงการทาํงานของโรงเรียนเรียน โดยเนน้กระบวนการและการแกปั้ญหาร่วมกนัของครู การ
ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรและการฝึกอบรม และการสร้างกระบวนการทาํงานร่วมกบัชุมชน  

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดการปรับปรุงพฒันาเพื่อ
ยกระดบัสถานภาพของโรงเรียน โดยในกระบวนการปรับปรุงและพฒันาในโรงเรียน ไดค้าํนึงถึง
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของครู คือ อิสรภาพในการทาํงาน การมอบหมาย
อาํนาจหนา้ท่ี การมีส่วนร่วมบรรยากาศในการทาํงาน การสร้างทีมงาน ขอ้มูลยอ้นกลบั การยกยอ่ง
ยอมรับ ขวญักาํลงัใจและรางวลั โอกาสในการเรียนรู้ การให้เกียรติและไวว้างใจ และการยอมรับ
ความผิดพลาดร่วมกนั ซ่ึงส่ิงจูงใจในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจครูก็คือ รางวลั และการชมเชย การ
ฝึกอบรม และการพฒันาสถานภาพของครู ความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน และเงินเดือน สวสัดิการ ซ่ึงการให้ส่ิงจูงใจเหล่าน้ีแก่ครู ตอ้งยึดหลกัสาํคญั คือ 
ตอ้งใหเ้กียรติ ใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ีจาํเป็นอยา่งเปิดเผย และใหก้ารมีส่วนร่วมในทุกระดบั 

เกล็ดดาว จนัทฑีโร (2551: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ระบบอาํนาจกบัการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของหัวหนา้หอผูป่้วยโรงพยาบาลศูนย์
สังกดัสาํนักงานปลกักระทรวงสาธารณสุข พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
ตาํแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วยอายรุาชการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
งานของหวัหนา้หอผูป่้วย 

สุมาลี ขุนจัน่ดี (2551: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพื่อเสริมสร้างพลงัครูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นแนวคิดท่ีนาํมาใช้
เพื่อพฒันาองคก์ร โดยมีเป้าหมายเพื่อใหอ้งคก์รมีผลงาน ผลผลิตท่ีดีข้ึน และแนวคิดการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจในงานน้ี มีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการพฒันาองคก์รทางการศึกษา และควรมี
การปรับโครงสร้างระบบบริหารในองคก์ร โดยมีการวางแผนงานใหมี้การกระจายอาํนาจ ใหทุ้กคน
ในองค์กร และยงัพบว่า คุณลักษณะผูน้ําการเปล่ียนแปลงเพ่ือการเสริมสร้างพลังอาํนาจครู 
ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการวางแผน ดา้นความปราดเปร่ืองในเชิงความคิด 
ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน การบริหาร ดา้นการมองผูอ่ื้นในแง่ดี ดา้นจริยธรรมและ
คุณธรรมในการทาํงาน ดา้นความสามารถในการบริหารคนและบริหารงาน ดา้นการมีทศันคติท่ีดี
ต่อตนเองและต่องาน ดา้นความประพฤติท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี และดา้นความสามารถในการช้ีนาํผูอ่ื้น 
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จนัทร์ลอย เครือเชา้ (2543: 122) ไดว้ิจยัเร่ือง ผูบ้ริหารกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัราชบุรี พบวา่ 

1. ระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครู โดยภาพรวม
และรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผูบ้ริหารท่ีมีความแตกต่างทางดา้นเพศและระดบัการศึกษา มีการเสริมสร้างพลงั
อํานาจอํานาจแตกต่างกัน  โดยผู ้บริหารท่ีมีความแตกต่างทางด้านอายุ อายุราชการ  และ
ประสบการณ์การบริหาร มีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี 
ผูบ้ริหารท่ีมีอายรุาชการมากกวา่ 20 ปี และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การบริหารมากกวา่ 15 ปี มีการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจมากท่ีสุด 

ชยัสิทธ์ิ หลา้ธรรม (2543: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง การใชพ้ลงัอาํนาจของหัวหน้า
การประถมศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ เขตการศึกษา 11 พบวา่  

1. การใชพ้ลงัอาํนาจของหวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภออยูใ่นระดบัมาก  
2. ระดบัคุณภาพของสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชพ้ลงัอาํนาจของหัวหนา้การประถมศึกษาอาํเภอกบั

คุณภาพของสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ โดยรวมและรายดา้นพบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
อยูใ่นระดบัมาก  

4. การใชพ้ลงัอาํนาจของหัวหน้าการประถมศึกษาอาํเภอ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
สาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอ โดยรวมคือ พลงัอาํนาจโดยรวม พลงัอาํนาจข่าวสาร และพลงั
อาํนาจตามกฎหมาย 

ศิริรัตน์ จุลษร (2554: 59) ไดว้ิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบวา่  

1. ระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2. ระดบัผลสัมฤทธ์ิของงานและความกา้วหน้าของการปฏิรูปงานของขา้ราชการ

สายสนบัสนุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
3. การเสริมสร้างพลังอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานและ

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานของขา้ราชการสายสนบัสนุน ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะ (การติดต่อส่ือสาร 
การวางแผน และการจดัการ การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ) ดา้นคุณลกัษณะ (ความซ่ือตรง ความ
เป็นผูใ้หญ่ ความมีจิตใจกวา้ง) และดา้นคาํมัน่สัญญาแห่งความสาํเร็จ (กาํหนดแผนงาน การกาํหนด
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แนวทางการดาํเนินงาน การกาํหนดทรัพยากร การกาํหนดการตรวจสอบ และการสรุปผลการ
ดาํเนินงาน) 

จุฑารัตน์ ชาํนาญกิจ (2554: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง พลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษาจงัหวดัพงังา พบวา่  

1. พลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้อาํนาจการบงัคบั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. พลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการโรงเรียน โดยภาพรวมมีสองดา้น คือ พลงัอาํนาจการให้รางวลั และพลงัอาํนาจ
ตามกฎหมาย 

สมชาย บุญศิริเภสัช (2548: 83-85) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจการทาํงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจยัพบวา่  

1. ปัจจัยพื้นฐานของครูในการเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน  กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอาํนาจในงานและพลังอาํนาจการทาํงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 8 อยูใ่นระดบัดี  

2. พลงัอาํนาจการทาํงานของครู มีความสมัพนัธ์กบัทุกดา้นในปัจจยัพื้นฐานของครู
และทุกดา้นในกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครูในสถานศึกษา  

3. ปัจจยัพื้นฐานของครู โดยรวมทุกดา้นในเขตอาํเภอเมืองและในเขตอาํเภอรอบ
นอก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าปัจจยัพื้นฐานของครูมีผลต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
งานมาก  

4. โรงเรียนในเขตอาํเภอเมือง พบว่าเฉพาะกระบวนการประเมินตนเอง และพร้อม
รับการตรวจสอบเท่านั้น ท่ีสามารถเพ่ือการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ส่วนโรงเรียนในเขตอาํเภอรอบนอก กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานทั้งหมด ซ่ึง
ไดแ้ก่ กระบวนการทาํงานอย่างมีอิสระ กระบวนการมีส่วนร่วมในการทาํงาน และกระบวนการ
ประเมินตนเอง และพร้อมรับการตรวจสอบต่างก็สามารถอธิบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน
เพิ่มได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือรวมโรงเรียนทั้งหมดของการวิเคราะห์เขา้ดว้ยกนั ผลท่ีได้
เป็นเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ของโรงเรียนในเขตอาํเภอรอบนอก คือ กระบวนการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจในงานทั้ง 3 กระบวนการ สามารถเพ่ิมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของครูไดอ้ย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติ โดยเฉพาะกระบวนการดา้นการประเมินตนเอง และพร้อมรับการตรวจสอบ 
สามารถอธิบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานของครูไดม้ากกวา่กระบวนการอ่ืน ๆ 

วิลาวรรณ เพ็ชรร่ืน (2551: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้
พลงัอาํนาจของผูบ้ริหารกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการสอนโรงเรียนประถมศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ พบวา่  

1. พลงัอาํนาจการบงัคบัตามกฎหมายอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีการใช้
พลงัอาํนาจมากท่ีสุด คือ พลงัอาํนาจการใหร้างวลั  

2. แรงจูงใจในการในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการสอนในการปฏิบติังานมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการสมัพนัธ์  

3. พลงัอาํนาจบริหารงานของผูบ้ริหารและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งสูง 

ดิเรก สุขสุนยั และคณะ (2552: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะและทกัษะของ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะและทกัษะท่ีสําคญัของ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษามี 9 ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ ความใฝ่รู้ และพฒันาตนเอง การเป็นผูส้ร้างสรรค ์ความเป็นวิชาชีพ ความ
เป็นผูแ้กปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ ความเป็นผูป้ระกอบการ การเคารพใน
คุณค่าของบุคคลอ่ืน และทกัษะการส่ือสารในการทาํงานเป็นทีม 

ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจครู ประกอบดว้ย 2 มิติ (มิติกระบวนการและมิติผลลพัธ์) 13 องคป์ระกอบ 
102 ตวับ่งช้ี จดัอนัดบัความสาํคญัตามนํ้าหนกัองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจในงาน การสร้าง
ภาวะผูน้าํ การสร้างทีมงาน ความผกูพนัต่อวิชาชีพครู ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ การ
ให้โอกาส การมีส่วนร่วมตดัสินใจ การสร้างแรงจูงใจ สถานภาพครู ความเช่ือมัน่ในตนเอง การให้
การสนบัสนุน และความรู้สึกมีคุณค่าในตน 

สมรัตน์ ภาคีชีพ (2547: บทคดัย่อ) ให้วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บ
การสร้างพลงัอาํนาจกบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชลบุรี 
พบว่า ระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจดา้นการไดรั้บอาํนาจและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดา้นการ
ไดรั้บโอกาส อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนระดบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูง 
และการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสม 
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สุพรรร หารธุจิต (2547: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการและการ
ได้รับมอบอาํนาจและแนวทางการกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานประถมศึกษาจงัหวดัในเขตการศึกษา 12 ใน 14 ดา้น 
คือ ดา้นการแสวงหาบุคคล ดา้นการพฒันาบุคคล ดา้นการธาํรงรักษาบุคคล และดา้นการให้บุคคล
พน้จากงาน พบว่า ความตอ้งการได้รับมอบอาํนาจการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับมอบอาํนาจการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย 

จนัทร์ฉาย วิเศษสุวรรณ (2547: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและแนวทาง
เสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลยั
บูรพา พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลยับูรพา ในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ การควบคุม ดูแล แนะนาํ ให้คาํปรึกษา 
ให้คาํช้ีแนะเม่ือเกิดปัญหา ดา้นความกา้วหน้า ไดแ้ก่ ควรมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีการศึกษา
เพิ่มเติม หรือการเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้และคุณวุฒิดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ไดแ้ก่ 
ควรปรับปรุงสวสัดิการต่างๆ ของบุคลากรใหเ้พียงพอและเหมาะสม ดา้นความพร้อมของเคร่ืองมือ
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมอุปกรณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เพียงพอกบังานท่ีปฏิบติั ดา้นการ
ยอมรับทางสังคม ไดแ้ก่ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ดา้นความ
มัน่คงในอาชีพ ไดแ้ก่ ควรใหค้วามคุม้ครองและรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นความ
ตอ้งการอาํนาจบารมี ไดแ้ก่ ควรปลูกฝังในเร่ืองจริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร
อยา่งสมํ่าเสมอ 

กาญจนา ทรรพนันท์ (2547: 116-117) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานกับความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์ พบว่า ระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานและระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและโดยรวม 

จารุวรรณ รัตนโภคา (2551: 162-169) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้หลกัสูตรสมรรถนะวิชาชีพหตัถกรรมโดยภูมิปัญญาไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สภาพการจดัการความรู้ พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในวิชาชีพหตัถกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย
และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพหัตถกรรมเคร่ืองถม ผลการวิจยัพบว่า มีรูปแบบการ
จดัการความรู้หลกัสูตรวิชาชีพหัตถกรรมโดยภูมิปัญญาไทยท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) 
รูปแบบการจดัการความรู้วิชาชีพหตัถกรรม 2) รูปแบบปฏิสัมพนัธ์การจดัการความรู้วิชาหตัถกรรม 
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3) รูปแบบการจดัการความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพหัตถกรรม 4) รูปแบบการจดัการความรู้
การสร้างชุดฝึกอบรมวิชาชีพหตัถกรรม 5) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเคร่ือง
ถม 6) รูปแบบความสัมพนัธ์การจดัการความรู้หลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะ(Competency-based 
Learning) วิชาชีพหัตถกรรมซ่ึงหลกัสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพหัตถกรรม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตาม
แนวทางของรูปแบบการจดัการความรู้มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการจดัทาํ
หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้
ใหก้บัชุมชน องคก์รและประเทศชาติ 

วลยัลกัษณ์ อริยสัจจเวคิน (2552: 149-153 ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา: ผา้จกคูบวั ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทชุมชนในดา้นการผลิตผา้จกคูบวั การผลิตและการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการ
ผลิตผา้จก และการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา้จกคูบวั ผลการวิจยัพบว่า ในท่ามกลางความ
หลากหลายและบริบทของสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ชุมชนไท-ยวน ยงัคงไวซ่ึ้ง
วฒันธรรมท่ีชุมชนผลิตข้ึนมาใชเ้อง และแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน ซ่ึงไดแ้ก่ ภูมิปัญญา
การทอผา้จก มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็นชุมชน รวมถึงการเปิดรับความรู้จากภายนอก
เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความรู้ภูมิปัญญาการทอผา้จกของตนเอง โดยมีการจดัการความรู้
เร่ืองผา้จก มีการจดัพิมพอ์งคค์วามรู้ในลกัษณะของหนงัสือ นาํเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์มาใช้
จดัเกบ็องคค์วามรู้และเป็นส่ือการเรียนการสอน สร้างพิพิธภณัฑร์วบรวมวตัถุท่ีเป็นตวัแทนขององค์
ความรู้ ดา้นการกระจายองคค์วามรู้สู่ชุมชน เช่น มีการจดัตั้งสถานท่ีทอผา้จก มีการเสริมหลกัสูตร
การเรียนการสอนทอผา้จกภายในและภายนอกชุมชน และโครงสร้างศกัยภาพการทอผา้ให้กับ
ช่างฝีมือทอผา้จกในตาํบลคูบวั 

สุภาวดี เจริญเศรษฐมห (2553: 269-275) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้ขององคก์รอาชีพทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการ
ความรู้ สร้างรูปแบบการจดัการความรู้และประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ขององค์กรอาชีพ 
ผลการวิจยัพบว่า องค์กรอาชีพทอ้งถ่ินทั้ง 4 องค์กร ท่ีเลือกมาศึกษาส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ดา้น
กระบวนการผลิต ดา้นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นประเภทและแหล่งวตัถุดิบ ดา้นแหล่ง
เงินทุน ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ด้านการบริหารการตลาดและผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการลูกค้าและผูม้าติดต่อ โดยได้จัดทํา
ฐานขอ้มูลความรู้ไวใ้นรูปเอกสาร แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ มีการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การวิเคราะห์และสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ การประยกุตแ์ละทาํความรู้ใหถู้กตอ้ง
กบังานโดยการแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างทาํงาน ส่วนการจดัเก็บความรู้พบว่า องคก์รอาชีพ
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ทอ้งถ่ินทั้ง 4 องคก์ร มีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ไวใ้นตวับุคคลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการจดัเก็บขอ้มูล
ความรู้ไวใ้นรูปเอกสารบา้งแต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ดา้นปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
ความรู้ ก็พบว่า ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลยี ปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ การส่งเสริมการจดัการความรู้จากหน่วยงานภายนอก การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ีคู่แข่ง และภาวะเศรษฐกิจลว้นแต่มีผลต่อการจดัการความรู้ขององคก์รอาชีพทอ้งถ่ินทั้ง 
4 องคก์ร 

พระรัฐกร สุขอว้น (2551: 179-184 )ไดท้าํการวิจยัเร่ืองภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาศิลปหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเชิงเศรษฐกิจชุมชนของจงัหวดัศรีสะเกษ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบา้นดา้นการทาํศิลปหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นบา้น 
ศึกษาถึงรูปแบบวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบา้น และแนวทางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาภูมิ
ปัญญาการทาํศิลปหัตถกรรมพ้ืนบา้นเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ในอดีต
ชุมชน บา้นโพนทราย หมู่ท่ี 7 บา้นโก หมู่ 3, 13 และบา้นโกแดงหมู่ 12 มีการประกอบอาชีพ
ศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปันดินเผา มาตั้งแต่สมยัโบราณก่อนยา้ยถ่ินฐานมาถึงปัจจุบนั และมีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นสืบต่อกนัมาตามสายเลือดของครอบครัวจากพ่อแม่สู่ลูกและหลานของ
ตนเอง ในอดีตใชก้ารถ่ายทอดความรู้ โดยวิธีการมุขปาฐะ ผูรั้บการถ่ายทอดจะสังเกต จดจาํ ทาํ
เลียนแบบ แต่วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การฝึกใหป้ฏิบติัจริง ผูรู้้ทาํการสอนตวัต่อตวั หรือครูพกั ลกัจาํ โดย
การเป็นลูกมือช่างและค่อยๆพัฒนาทักษะจนเกิดความชํานาญในอาชีพการทําหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา ช่างทาํหตัถกรรมตอ้งมีใจรัก พราะการฝึกการผลิตหตัถกรรม ตอ้งใชค้วามอดทน
และระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดทกัษะและความชาํนาญการจดัการผลิตจะมีลกัษณะของการทาํ
ภายในครอบครัวแบบครบทุกขั้นตอน แนวทางการพฒันาภูมิปัญญาพื้นบา้นในการอนุรักษฟ้ื์นฟู
และพฒันาศิลปหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ควรพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นดา้นอุปกรณ์ประดบั
ตกแต่งบา้น และสวนหรือของท่ีระลึก ภาครัฐควรเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายทั้ งในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมใหมี้การท่องเท่ียวชมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชน  

สามารถสรุปไดว้า่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาพื้นบา้นมีกระบวนการถ่ายทอด
กนัมาตามสายเลือดจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่การเลือกวสัดุ กระบวนการผลิต รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์โดยใชว้ิธีการสังเกต จดจาํ เลียนแบบและการฝึกปฏิบติัแลว้นาํมาพฒันาปรับปรุงต่อยอด
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั มีการอนุรักษ์โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขา้มาสนับสนุนส่งเสริมแหล่งทุน แหล่ง
จาํหน่าย เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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วรวฒิุ เพง็พนัธ์ (2548: 216-242) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์คุณค่า และบทบาท
ตลาดนํ้ าในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดนํ้ า อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงตลาดนํ้ าท่ีมีผลกระทบต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน วิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดนํ้ า และเสนอแนวทางการใชป้ระโยชน์ตลาดนํ้ าใน
ฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าและบทบาทของตลาดนํ้ า มีบทบาทใน ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมและการท่องเท่ียว และมีคุณค่าในดา้นจิตใจ ร่างกาย เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม ท่องเท่ียวและแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน แต่ในปัจจุบนัตลาดนํ้ าแต่ละแห่งเกิดการ
เปล่ียนแปลง คุณค่าและบทบาทตลาดนํ้ าในปัจจุบนัจึงเปล่ียนไป คือ ตลาดนํ้ าคลองลดัราชบุรี เหลือ
บทบาททางดา้นสังคมและวฒันธรรมเพียงอยา่งเดียวและเหลือคุณค่าในดา้นประวติัศาสตร์ สังคม
และวฒันธรรมเท่านั้น ตลาดนํ้ าคลองโพหกัสูญเสียบทบาทในดา้นการท่องเท่ียว คุณค่าในดา้นการ
ท่องเท่ียวจึงหายไปดว้ย แต่ตลาดนํ้าคลองตน้เขม็ยงัคงมีคุณค่าและบทบาทอยูเ่ช่นในอดีต ตลาดนํ้ ามี
คุณค่าและบทบาทในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนประเภทบุคคลประเภทส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานท่ีและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเ้ขา้กบัสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มได ้เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการและปลูกจิตสาํนึกใหรั้กทอ้งถ่ินมากข้ึน 

พระมหาสมนึก จนัทร์ทอง (2551: 161-171) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศิลปะปูนป้ันเมือง
เพชรบุรีกบัการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคค์วามรู้ภูมิ
ปัญญา แนวทางการสืบสานและการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า งานปูน
ป้ันเป็นงานศิลปะท่ีมีความสาํคญัและมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพชรบุรี ปูนป้ันเมืองเพชรเป็นการใชปู้น
สดท่ีมาจากการตาํของส่วนผสมต่างๆ ตามภูมิปัญญาของช่างปูนป้ัน ในดา้นคุณค่า ผลงานปูนป้ันมี
ความงดงามดา้นรูปแบบ การจดัองคป์ระกอบ และการถ่ายทอดความรู้ดา้นคุณค่าภูมิปัญญา ช่างปูน
ป้ันสามารถท่ีจะสร้างผลงานใหส้ะทอ้นความคิดทางปัญญา การสร้างสรรคแ์ละดา้นประวติัศาสตร์ 
เพื่อเป็นหลกัฐานสะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ของงานศิลป์ตามยุคตามสมยั และยงัสะทอ้นถึง
มรดกทางวฒันธรรมอนัจะเช่ือมโยงเขา้กบัขนบธรรมเนียม คติความเช่ือและหลกัธรรมตามแนวทาง
พุทธศาสนาไดเ้ป็นอย่างดี เม่ืองานศิลปะปูนป้ันเมืองเพชรบุรีไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมอย่าง
จริงจงัและมีการยอมรับมากข้ึนก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่มช่าง กลุ่มบุคคล สถานท่ีทัว่ไปท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือแสดงงานปูนป้ัน นอกนั้นแลว้งานปูนป้ันยงัก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้
การศึกษางานปูนป้ันจึงจาํเป็นตอ้งยกระดบัคุณภาพของผลงาน สามารถโนม้นา้วจิตใจคนรุ่นหลงัให้
มีความรู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่า เห็นความสาํคญั มีจิตใจท่ีจะร่วมกนัรักษาสืบทอดศิลปะปูนป้ันต่อไป 
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เปรมรัศมี ธรรมรัตน์ (2552: 241-249) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์คุณค่าและ
การดาํรงอยูข่องศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น: กรณีหนงัใหญ่วดัขนอน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์คุณค่าของศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ ศึกษาการดาํรงอยูแ่ละ
นาํเสนอแนวทางการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า ศิลปวฒันธรรม
พื้นบา้นหนังใหญ่ วดัขนอนมีคุณค่าท่ีสําคญั 2 ดา้นหลกัดงัน้ี 1) คุณค่าต่อการพฒันาบุคคล โดยผู ้
ท่ีมาสืบทอดและผูม้าชมการแสดงหนงัใหญ่จะไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาสติปัญญา การพฒันา
อารมณ์ การพฒันาจิตใจ การพฒันาร่างกายและการปรับตวัทางสังคมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินชีวิต 2) มีคุณค่าต่อการพฒันาทางสังคม โดยการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาในฐานะเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัของชุมชน ส่งเสริมดา้นจริยธรรมมีการสอดแทรกขอ้คิดในการประพฤติปฏิบติั
ตนตามหลกัศีลธรรม รู้จกัความดี ความชั่ว ส่งเสริมศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งหัตถศิลป์ คีตศิลป์ 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และดุริยางคศิลป์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
สร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงถึงพลังของชุมชนท่ีทาํให้เกิด
กระบวนการพฒันา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยูข่องศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ วดัขนอนมี
ดงัน้ี การเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ภายในชุมชน มีการปรับตวัทาง
สังคมทั้งรูปแบบและการถ่ายทอดความรู้และการแสดง ชุมชนมีการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัเห็นคุณค่า
ความสาํคญัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่  

สามารถสรุปไดว้่าระบบคุณค่า ประกอบดว้ยหลายดา้นแต่มีดา้นหลกัๆ ดงัน้ี 1)
คุณค่าต่อการพฒันาบุคคล เป็นการส่งเสริมการพฒันาสติปัญญา การพฒันาอารมณ์ การพฒันาจิตใจ 
การพฒันาร่างกายและการปรับตวัทางสังคมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต 2)คุณค่าต่อการ
พฒันาทางสังคม เป็นการส่งเสริมดา้นจริยธรรมมีการสอดแทรกขอ้คิดในการประพฤติปฏิบติัตน
ตามหลกัศีลธรรม ส่งเสริมศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งหัตถศิลป์ วรรณศิลป์และดุริยางคศิลป์ มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชน สร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอตัลกัษณ์
ของชุมชน แสดงถึงพลงัของชุมชนท่ีทาํให้เกิดกระบวนการพฒันาดา้นสังคม ดา้นการศึกษาดา้น
ประเพณีและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจและดา้นการท่องเท่ียว  

10.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
โฮลท,์ บาร์ทแซค, คลาร์ค และเทรนด ์(Holt, Bartczak, Clark and Trent, 2007: 75-

92) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง The Development of an Instrument to Measure Readiness for Knowledge 
Management เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดัความพร้อมของการจดัการความรู้ ซ่ึงไดข้อ้สรุป
จากการวิจยัวา่ การดาํเนินโครงการจดัการความรู้หรือปรัชญาการแบ่งปันความรู้ในองคก์รตอ้งอาศยั
การเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัในองคก์ร เพราะการจะทาํการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ียาก ผูน้าํองคก์ร
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มกัจะถูกทา้ทายใหเ้ตรียมองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลง ขณะท่ีพวกเขาเร่ิมตน้
ท่ีจะเป็นหน่ึงในการริเร่ิมเหล่าน้ี โดยในขั้นแรกของกระบวนการเปล่ียนแปลงน้ี ผูจ้ดัการควรท่ีจะได้
ตรวจสอบความพร้อมขององคก์รในการรับเอาความริเร่ิมใหม่ๆ เหล่าน้ี แต่เคร่ืองมือสําหรับวดั
ความพร้อมในการริเร่ิมการจดัการความรู้ขององคก์รไดก้ลายเป็นปัญหาทา้ทาย เพราะไม่สามารถจะ
หาเคร่ืองมือท่ีรู้จกัมาใชด้าํเนินการได ้เพราะฉะนั้น การพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อมในการจดัการ
ความรู้จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการตรวจสอบความพร้อมขององคก์รในดา้นต่างๆ ก่อนท่ีจะดาํเนินการ
จดัการความรู้ 

เคลน (Klein, 2008: 41-46) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Some Directions for Research in 
Knowledge Sharing เป็นการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการแบ่งปันความรู้ โดยทบทวนปัจจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้และกาํหนดแนวทางซ่ึงนกัวิจยัพิจารณาว่า น่าสนใจและมีประโยชน์
ต่อการนาํไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป โดยนกัวิจยัจะตอ้งตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความรู้ฝัง
ลึกและความรู้ชดัแจง้ และความสําคญัของการหาประสบการณ์ท่ีจะช่วยสร้างความรู้ฝังลึกของ
บุคคลไดอ้ยา่งโดดเด่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีถือว่าเป็นกลไกอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วย
ใหค้วามรู้ฝังลึกของบุคคลเกิดข้ึนได ้รวมทั้งวิธีการต่างๆ ของชุมชนแห่งการปฏิบติัท่ีช่วยสนบัสนุน
การแบ่งปันความรู้จะตอ้งถูกนาํมาอภิปรายและนกัวิจยัยงัจะตอ้งนาํเอาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
แข็งแกร่งของชุมชนแห่งการปฏิบัติในองค์กร ลักษณะการบันทึกความรู้ขององค์กร  และ
ความสามารถขององคก์รท่ีจะปฏิบติัอยา่งยดืหยุน่ มากาํหนดเป็นสมมติฐานของการวิจยัดว้ย 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ดงักล่าวท่ีไดน้าํเสนอไวข้า้งตน้ จะเห็น
ไดว้่า เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ท่ีไดน้าํไปทดลองใชใ้นพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีไดเ้ลือก
ไวแ้ลว้ ทาํใหไ้ดแ้ผนการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ รูปแบบการจดัการความรู้ ปัจจยัหรือเง่ือนไข
ของความสาํเร็จในการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ และการใชก้ารจดัการความรู้เป็น
เคร่ืองมือในการนาํภูมิปัญญามาออกแบบหรือสร้างความเป็นชุมชนใหเ้กิดอตัลกัษณ์ของชุมชนเพื่อ
สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยูแ่ละเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์และ
พฒันาประสิทธิภาพขององคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการต่าง ๆเหล่าน้ีเป็น
กระบวนการท่ีมีลาํดบัขั้นตอน วิธีการ กิจกรรม การดาํเนินการท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสภาพและ
ความตอ้งการในการจัดการความรู้ซ่ึงในแต่ละแห่งจะมีความตอ้งการในการจดัการความรู้ไม่
เหมือนกนั รวมทั้งประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละการวิเคราะห์สรุปผลของ
การวิจยั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการศึกษาวิจยั 

คลาร์ค (Clark, 1970: 276-A, อา้งถึงใน สมพิศ โสดารักษ,์ 2539: 55) ไดว้ิจยั
ประเมินผล เลือกวิธีการจดัอบรมครูประจาํการ โดยสอบถามครูใหญ่ โรงเรียนรัฐบาลโอคลาโฮมา 
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พบว่า วิธีการจดัอบรมส่งเสริมครูประจาํการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
และขอบเขตท่ีเหมาะสม โดยเสนอแนะว่าการวางแผนปรับปรุงคุณภาพครูประจาํการควรเร่ิมตน้
จากปัญหาและความตอ้งการของครู วิธีการต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมใหค้รูประจาํการควรไดมี้การกาํหนด
เป้าหมายเฉพาะอยา่ง และจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนในการประเมินผล อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แมคลาฟลิน และคนอ่ืนๆ (McLaughin et al., 1986: 420-426, อา้งถึงใน ศิริรัตน์ 
จุลษร, 2544: 48) ไดส้ัมภาษณ์ครู จาํนวน 85 คน โดยคาํนึงว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีทาํให้เขารู้สึกว่าเขา
ได้รับการเสริมสร้างพลังอาํนาจ จากการศึกษาพบว่า มีมิติท่ีสําคัญท่ีสุดจาํนวน 3 มิติ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพ ความสาํเร็จ ความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ซ่ึงมาจากคาํถามท่ีถามความรู้สึกของครู
ในเร่ืองความพึงพอใจในงาน สภาพการทาํงานท่ีทาํใหค้รูรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

เรย ์(Reyes, 1989: 62-69) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีอิสระทางวิชาการ 
และการตดัสินใจ ความยึดมัน่ผูกพนัในองคก์าร และความพึงพอใจในงานของครู และผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ทั้งสามประการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกสูง 
และพบว่า ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลในการทาํงานและการตดัสินใจสูงจะมีความยึดมัน่
ผกูพนักบัองคก์รสูงกวา่ครูและผูบ้ริหารท่ีมีอิสระในการทาํงานตํ่า 

เฟรช และโซเรนสัน (Frase and Sorenson, 1992: 37-43) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจของครูในโรงเรียนท่ีมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยได้
ปรับปรุงพฒันารูปแบบจากแนวความคิดของ แฮคแมน และโฮลแฮม (Hackman & Oldham) และ
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) พบว่า การใหแ้รงจูงใจท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ครู คือ การไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) จากเพื่อนครู และศึกษานิเทศก์ การมีอิสระในการ
ทาํงาน(Autonomy) ซ่ึงช่วยให้ครูสร้างสรรคก์ารทาํงานไดเ้ต็มท่ี และครูตอ้งการความกา้วหน้าใน
การทาํงาน (Growth need) และผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีสูงข้ึน 

ชอท เกรีย และเมลวิน (Short Greer and Melvin, 1994: 38-52) ไดส้ร้างรูปแบบ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
9 โรงเรียน ซ่ึงแต่ละโรงเรียนจะมีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัค่าจา้ง งบประมาณ และหลกัสูตรท่ี
ใช ้นอกจากนั้น ยงัมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน การช่วยเหลือใหค้รูไดเ้รียนรู้การตดัสินใจและ
การรับผดิชอบงาน รวมถึงการพฒันาบทบาทในการจดัการเรียนการสอนของครู การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัระหว่าง
โรงเรียนในโครงการ ผลจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจพบว่า มีจาํนวน 6 โรงเรียน ท่ีมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร และวฒันธรรมใน
การทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน แต่อีก 3 โรงเรียนท่ีเหลือ ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 
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คลีเกอร์ และโลดแมน (Klecker and Loadman, 1998: 10-13) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครู เฉพาะในระดบัประถมศึกษาใน 6 ดา้น ตามแบบวดัของ 
ไรน์ฮาร์ทและ ชอร์ท พบวา่ 

1. ด้านท่ีช่วยเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครูในระดับสูง ได้แก่ ด้าน
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและสถานภาพ 

2. ดา้นท่ีช่วยเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครูในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ดา้นผลกระทบ การมีส่วนร่วมตดัสินใจ และความเป็นอิสระในการทาํงาน 

3. สาํหรับคุณสมบติัเก่ียวกบัอาย ุประสบการณ์การสอน จะไม่มีผลแตกต่างกนัใน
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจการทาํงานของครู 

4. ครูเพศหญิงจะมีระดบัพลงัอาํนาจเพิ่มสูงกวา่ครูเพศชาย 
ไรน์ฮาร์ด และชอ้ร์ท (Rinehart and Short, 1998: 630) ไดศึ้กษาการเสริมสร้างพลงั

อาํนาจการทาํงานของครู พบว่า วิธีเสริมสร้างพลงัอาํนาจท่ีครูตอ้งการ คือ การไดรั้บโอกาสในการ
ตดัสินใจ ไดค้วบคุม ไดก้าํหนดการทาํงานของตนเอง ไดรั้บการพฒันายกระดบัความสามารถใน
การสอน และมีความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ผลการวิจยัสรุปว่า ความชาํนาญเป็นส่ิงสําคญัตามทฤษฎีทางสังคม ซ่ึงปรากฏใน
การวิเคราะห์ความถดถอย แต่ความน่าเช่ือถือ และการดึงดูดทางสังคมมีความสัมพนัธ์กับการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของครู 

สตีฟ (Steve, 2003: 160) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนรัฐบาล พบว่า ผูบ้ริหารใหท้ฤษฎีของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียของทั้งสองโรงเรียนในการสนบัสนุนการเลือกหลกัสูตร ซ่ึงส่งผลให ้ 

1. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชน ในการแสดงบทบาททางการศึกษาของนกัเรียน  
2. โรงเรียนของรัฐเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหาร และผูน้าํชุมชน มีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียน และการสร้างหลกัสูตร 
3. โรงเรียนของรัฐเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของครู เพ่ือให้ครูไดแ้สดงศกัยภาพทางดา้นความรู้ ทกัษะ
ความชํานาญ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าของครูโดยมุ่งผลเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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10. กรอบแนวคดิในการวจัิย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดน้าํเสนอแลว้นั้น ผูว้ิจยัได้

นาํมาปรับประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการการสร้างกรอบแนวคิดในการดาํเนินการวิจยัเร่ืองการ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ไดต้ามแผนภูมิท่ี 3 ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุ 
1.ความหมายของผูสู้งอาย ุ
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
3. ชมรมผูสู้งอาย ุ
4.ความรู้และการเสริมพลงัอาํนาจในผูสู้งอาย ุ
5. ความสาํคญัของการจดัการความรู้ในผูสู้งอาย 
6.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมพลงัอาํนาจ 
7.ปัญหาและอุปสรรคของพลงัอาํนาจ 

การเสริมสร้างพลังอํานาจ 

1. ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

2. องคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ 
4. เป้าหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการ
ทาํงาน 
5.ทฤษฎีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ร่างรูปแบบ 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ของผูสู้งอาย ุ
เพ่ือพฒันาชุมชน 

ตรวจสอบและรับรอง

รูปแบบการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจผูสู้งอายุ

เพ่ือพฒันาชุมชน 

ทดลองใชรู้ปแบบ 

เสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอาย ุ

ประเมินผลและ

ปรับปรุงรูปแบบ  การ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอาย ุ

รูปแบบ 
การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือ

พฒันาชุมชน 

ความต้องการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
1. ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ 
2.ทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ก  
3.ทฤษฎีความต้องการความสําเร็จของแมคคลี
แลนด ์ 
4.ทฤษฎีความตอ้งการของ แอลเดอร์เฟอร์ 

               คุณค่า 

1. ความหมายของคุณค่า 
2. ประเภทของคุณค่า 
3. ความสาํคญัของการวเิคราะห์คุณค่า 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบคุณค่ากบัผูสู้งอาย ุ     
 

รูปแบบ 
1. ความหมายของรูปแบบ 
2. ลกัษณะของรูปแบบ 
3. ประเภทของรูปแบบ 
4. การพฒันารูปแบบ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจัยเร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน ใช้
รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (Participation Action Research) และการวิจยัแบบพหุเทศะกรณีศึกษา (Multisite Multi-case 
Research) รวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. พืน้ทีใ่นการวจัิย 

พื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเจาะจงเลือกพื้นท่ี 3 จงัหวดัในภาคใต ้ ไดแ้ก่ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ดงัตารางท่ี 5 ขอ้มูลจากทาํเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัสงขลา (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556)  
มีจาํนวนผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนัออกไป ดงัตารางท่ี 3 โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ีไว้
ดงัน้ี 

1.1 เป็นจงัหวดัท่ีมีชมรมผูสู้งอายมุากท่ีสุดในภาคใต ้(ตั้งแต่ 100 ชมรมข้ึนไป) และมีช่ือ
อยูใ่นทะเบียนสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดันั้นๆ 

1.2 เป็นจังหวดัท่ีเป็นต้นแบบชมรมผูสู้งอายุของภาคใต้และมีประสบการณ์ชมรม
ผูสู้งอายมุากกวา่ 20 ปี 

1.3 เป็นจงัหวดัท่ีผูสู้งอายเุขา้มาเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายมุากและยงัคงไดรั้บความนิยม
อยา่งกวา้งขวาง 

1.4 เป็นจงัหวดัท่ีมีส่งเสริมชมรมผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



   135 
 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาจาํแนกตาม
เกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี 

 
จังหวดั ชมรมผู้สูงอายุ 

สุราษฎร์ธานี 185 
นครศรีธรรมราช 169 
สงขลา 112 

รวม 446 
 
2.  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยัดงัน้ี 
2.1 ประชากร(Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นชมรมผูสู้งอายุในพื้นท่ีจงัหวดั

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา จาํนวน 446 ชมรม ประกอบดว้ย ประธานชมรม สมาชิก
ในชมรม และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัชมรมผูสู้งอายุเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารงาน ดา้น
ผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชน และประชาชนทัว่ไป (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556) 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง (Samples) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ชมรมผูสู้งอายุในพื้นท่ีจงัหวดั    
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา จงัหวดัละ 73 ชมรม ดว้ยการคาํนวณตามสูตรของยามา
เน่ (Yamane, 1973: 580-581) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 จากการคาํนวณหาค่าขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งประธานชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีภาคใต ้3 จงัหวดั ค่าท่ีคาํนวณได ้เท่ากบั 210.87 ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประธานชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีภาคใต ้จาํนวน 220 ชมรม 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาอตัราในการตอบกลบัของแบบสอบถาม โดยแบ่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
จงัหวดั เพื่อใหข้อ้มูลมีการกระจายและครอบคลุม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ที ่ จังหวดั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 สุราษฎร์ธานี 185                  74 
2 นครศรีธรรมราช 169                  73 
3 สงขลา 112                  73 

รวม 446                220 
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ตารางท่ี 5  รายช่ือชมรมผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่ง 
 

ที ่ จังหวดั ช่ือชมรมผู้สูงอายุ ช่ือประธานชมรมผู้สูงอายุ 
1 สุราษฎร์ธานี ชมรมผู ้สูงอายุวพุทธิสมาคม

อาวโุสบา้นวดัมะปริง 
นายเขิม  แทนทว ี

2 นครศรีธรรมราช ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลพรหมคีรี นายจิรวฒัน์ ไกรกลู 
3 สงขลา ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ 
นางอุษณา ขวญัพรม 

 

 
2.3  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

2.3.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานผูสู้งอาย ุคุณค่าและการเสริม
พลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งหมด 30 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ประกอบดว้ย 

2.3.1.1 ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ หรือรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานจงัหวดั หรือประธานสภาจงัหวดั หรือนกัวิชาการ จงัหวดัละ 1 คน รวมจาํนวน 3 คน 

2.3.1.2 ประธาน หรือรองประธานชมรม หรือผูมี้ความรู้เก่ียวกับชมรม
ผูสู้งอายเุป็นอยา่งดี จงัหวดัละ 2 คน รวมจาํนวน 6 คน 

2.3.1.3 ผูน้ําชุมชนในชุมชนบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้ งของชมรมผูสู้งอายุ ได้แก่ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นพฒันาชุมชน จงัหวดั
ละ 2 คน รวมจาํนวน 6 คน  

2.3.1.4 เลขากรรมการหรือสมาชิกในชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดัละ 5 คน รวม
จาํนวน 15 คน 

2.3.2 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการทดลองในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุมชนเทศบาลตาํบลพรหม
คีรี หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ตามคุณสมบติัท่ีผูว้ิจยักาํหนด คือ เป็นชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เคย
ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ มีความถ่ีของผูม้าศึกษาดูงาน มีการส่งเสริมภูมิปัญญาผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง
และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั 

2.3.3 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย โดยใชก้าร
สนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย ชมรมผูสู้งอายุ สมาชิกในชมรม หรือผูมี้ความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายุเป็น
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อยา่งดี ผูบ้ริหารงานดา้นจงัหวดั ผูน้าํชุมชน และประชาชนในชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรหมคีรี 
หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
3.  ขั้นตอนดําเนินการวจัิย 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจัยจึงได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1  การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันา (Analysis : A)  

ขั้นตอนที่ 2  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D and D)  

ขั้นตอนที ่3  การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation : I) 

ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง    
(Evaluation: E) 
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สามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัแผนภูมิท่ี 6 ดงัน้ี  
         ปัจจัยนําเข้า                                  กระบวนการ                                                   ผลทีไ่ด้ 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 1 (R1)การ
วเิคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

- ออกแบบการวิจยั สังเคราะห์รูปแบบ
การเสริมพลงัอาํนาจ ผูสู้งอาย ุ
- พฒันานวตักรรม/เคร่ืองมือ 
- ร่ าง รูปแบบการ เสริมพลังอํานาจ 
ผูสู้งอาย ุ
 - ตรวจสอบ/รับรองรูปแบบด้วยการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
การนาํไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบโดย

ขั้นตอนท่ี 3 (R2) การ
ทดลองใชห้รือการ
นาํไปใช ้

- ได้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ก า ร วิ จั ย    
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-ได้รูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ ผูสู้งอาย ุ

-ประเมินผลจากแบบสอบถามความ   
พึงพอใจของประชาชนต่อกาการเสริม
พลงัอาํนาจ ผูสู้งอายตุ่อชมรมผูสู้งอาย ุ 
-ถอดบทเรียนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จากผูเ้ก่ียวขอ้งผูสู้งอาย ุ
-สรุปผล ปรับปรุงและพฒันา  

ขั้นตอนท่ี 4 (D2) เป็น
การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

-ได้ข้อมูลสภาพปัจ จุบัน
ของพลังอํานาจผู ้สูงอายุ
และแนวทางพฒันารูปแบบ 
-ได้ข้อมูลคุณค่าและการ
เสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

ขั้นตอนท่ี 2 (D1)              
การออกแบบและพฒันา
รูปแบบ 
 

- ไดผ้ลการอบรม 
-ไดย้กระดบัความรู้การเสริม
พลงัอาํนาจ ผูสู้งอาย ุ
-ไดผ้ลการขบัเคล่ือนการพลงั
อาํนาจชมรมผูสู้งอาย ุ 

-ไ ด้ ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการการเสริมพลัง
อาํนาจ ผูสู้งอายุ เพ่ือพฒันา
ชุมชนตน้แบบ 

-ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม  
-สาํรวจสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ ผูสู้งอายโุดยใชแ้บบสอบถาม การ
สัมภาษณ์  
- ศึกษาการให้คุณค่าและการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุโดยใชก้ารสัมภาษณ์  

- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ /สรุป
บทเรียน AAR 
- จั ด ก า ร อ บ ร ม /pre-test, post-test/
ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจหลงัการอบรม 
- จดัเวที Policy Meeting 
- ขับ เค ล่ื อนการ เส ริมพลังอําน าจ 
ผูสู้งอายชุมรมผูสู้งอาย ุ
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ขั้นตอนในการดําเนินงานวจัิย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1    การวิจยั (Research: R1)  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) 

การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา
ชุมชน  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ

พฒันาชุมชน  
2.  เพื่อศึกษาคุณค่าผูสู้งอายแุละการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายชุมรมผูสู้งอาย ุ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงั

อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
วธีิการดําเนินการ 
1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากการคน้ควา้ศึกษาเอกสาร ตาํรา หนังสือ วารสาร ขอ้มูล

สารสนเทศงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ทาํการแจกแจง จดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปผลเพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการวิจยั 

2.  ศึกษาสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุดว้ยการวิจยัเชิงสํารวจดว้ย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ขอ้มูลและแนวทางในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ

3. สังเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการจดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายใุนขั้นตอนท่ี 1 ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ทั้งสองวิธีคือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัซ่ึงจะทาํให้ไดผ้ล
การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุท่ีมีความหนัก
แน่นมากยิ่งข้ึน จากนั้นนาํมาสังเคราะห์รวมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํโครงร่างรูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ประกอบดว้ย ประธานชมรมผูสู้งอายุ เลขา
ชมรม กรรมการ และสมาชิกในชมรม 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอาย ุ
ประธานชมรมผูสู้งอายุ เลขาชมรม กรรมการ และสมาชิกในชมรมหรือผูมี้ความรู้เก่ียวกบัชมรม
ผูสู้งอายเุป็นอยา่งดี   
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา

ชุมชนมีดงัน้ี 
1.  แบบสอบถาม  
2.  แบบสมัภาษณ์ 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
1.  เคร่ืองมือเชิงปริมาณ ท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเพ่ือใชส้อบถาม

เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนดาํเนินการดงัน้ี 
1.1  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบั

ความตอ้งการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
1.2  สร้างแบบสอบถามการประเมินความตอ้งการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ

เพื่อพฒันาชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  ทั้งน้ีแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และคาํถามปลายเปิด  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา
ชุมชนซ่ึงมีลกัษณะคาํถามท่ีมีรูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual-response Format) เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั   โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงัน้ี  

สภาพการณ์การจดัการความรู้ท่ีเป็นอยูจ่ริง      
ระดบั  5   หมายถึง  มีการดาํเนินการมากท่ีสุด 
ระดบั  4   หมายถึง  มีการดาํเนินการมาก  
ระดบั  3   หมายถึง  มีการดาํเนินการปานกลาง  
ระดบั  2   หมายถึง  มีการดาํเนินการนอ้ย 
ระดบั  1   หมายถึง  มีการดาํเนินการนอ้ยท่ีสุด 

สภาพปัจจุบนัจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอายท่ีุตอ้งการหรือคาดหวงั   
ระดบั  5   หมายถึง  มีความตอ้งการดาํเนินการมากท่ีสุด 
ระดบั  4   หมายถึง  มีความตอ้งการดาํเนินการมาก  
ระดบั  3   หมายถึง  มีความตอ้งการดาํเนินการปานกลาง   
ระดบั  2  หมายถึง  มีความตอ้งการดาํเนินการนอ้ย 



141 

ระดบั  1   หมายถึง  มีความตอ้งการดาํเนินการนอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา

ชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการให้
ความหมายดงัน้ี  

ระดบั  5   หมายถึง  มีปัญหามากท่ีสุด 
ระดบั  4   หมายถึง  มีปัญหามาก  
ระดบั  3   หมายถึง  มีปัญหาปานกลาง  
ระดบั  2   หมายถึง  มีปัญหานอ้ย 
ระดบั  1   หมายถึง  มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี  4  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาแนวทางในการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ

เพื่อพฒันาชุมชนซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 
1.3  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และ

นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) 
ภาษา โดยใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั คือ เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่เหมาะสม (-1) เป็น
เคร่ืองมือในการประเมิน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item 
Objective Congruence or IOC) ไดค่้าดชันี  IOC ตอ้งมากกวา่ 0.5 (IOC > 0.5) ซ่ึงหมายถึงขอ้คาํถาม
นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั โดยใชสู้ตรและเกณฑใ์นการตรวจพิจารณา
ขอ้คาํถามดงัน้ี (Hemphill and Westie, 1950: 325-342)   

 
 ∑R     =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N   =  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  
 โดยกาํหนดเกณฑพ์ิจารณาขอ้คาํถาม ดงัน้ี  
    ขอ้คาํถามเหมาะสม   ใหค้ะแนน +1 
    ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน   0 
    ขอ้คาํถามไม่เหมาะสม  ใหค้ะแนน  -1 

IOC = ∑R  

  N 
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1.4 จากนั้นนาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาคาํนวณค่า IOC เป็นราย
ขอ้ และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า
ระหวา่ง 0.76-1.00  

1.5 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขและ 
ขอความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนจะนาํมาจดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อเตรียม
เกบ็ขอ้มูล 

1.6 นาํแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กบัชมรมผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะเช่นเดียวกนั
กบัชมรมผูสู้งอายุและไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (Cronbach, 1970: 161) ดงัสูตร 
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เม่ือ  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 n แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 
 S2

i แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9059 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

กาํหนดขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือกบัชมรมผูสู้งอายใุนการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัเก็บ

ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากชมรมผูสู้งอายุและสมาชิกใน

ชมรมผู ้สูงอายุมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  โดยทําการคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์เท่านั้น 

3. นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้ทาํการคดัเลือกแลว้มาจดัระเบียบขอ้มูลและทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดว้ยแบบสอบถาม แบ่ง

การวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลกัษณะของ

ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนคาํถามปลายเปิดจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชนซ่ึงประกอบดว้ย สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน
ท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบนัและสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนท่ี
ตอ้งการหรือคาดหวงั  ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทั้ง 2 สภาพ  แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดงัน้ี 
(Best, 1981: 179-187)   

ค่าเฉล่ีย   เกณฑก์ารแปลความหมาย 
4.50-5.00 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีการดาํเนินงานในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบันอ้ยท่ีสุด 
การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการในการเสริมสร้างพลังอํานาจ  (Needs 

Prioritization)  เป็นขั้นตอนท่ีทาํให้ทราบถึงความตอ้งการจาํเป็นท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเร่งด่วนเป็น
อนัดบัแรก สาํหรับการวิจยั คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการในการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายโุดยวิธี Priority Need Index (PNI Modified) ท่ีปรับปรุงโดยนงลกัษณ์ วิรัช
ชยั และสุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 18) ซ่ึงเป็นวิธีการหาค่าความแตกต่างของสภาพท่ี
เป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็น แลว้หารดว้ยสภาพท่ีเป็นอยูเ่พ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการในการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ทั้งน้ีเพื่อควบคุมขนาดของความตอ้งการในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้อยู่
ในช่วงพิสยัท่ีไม่มากเกินไป โดยใชสู้ตรในการคาํนวณ ดงัน้ี 
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    PNIModified = (I-D)/D 
  เม่ือ PNI หมายถึง ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการในการ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
    I  หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น 
    D  หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู ่

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพปัญหาในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
ผูสู้งอาย ุ ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้
นาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงัน้ี (Best, 1981: 179-187)   

ค่าเฉล่ีย   เกณฑก์ารแปลความหมาย 
4.50 -5.00 หมายถึง  มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด  
3.50-4.49 หมายถึง  มีปัญหาในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง  มีปัญหาในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง  มีปัญหาในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง  มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ ดว้ยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
2.  เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ  ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้

สาํรวจขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุทั้งน้ีผูว้ิจยัจะเกบ็ขอ้มูลจาก
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยผูว้ิจยัจะเกบ็ขอ้มูลจนไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวัจึงยติุการเกบ็ขอ้มูล   

2.1  แบบสมัภาษณ์ ดาํเนินการดงัน้ี 
2.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการเสริมพลงั

อาํนาจผูสู้งอาย ุ
2.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยั

และผลการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นการศึกษา 
เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ทั้งน้ีแบบสัมภาษณ์
แบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
  ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชมรมผูสู้งอาย ุ
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
2.1.3 นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ

นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
ภาษา  

2.1.4 นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการปรับปรุง
แกไ้ขและขอความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนาํมาจดัพิมพแ์บบสัมภาษณ์เพื่อ
เตรียมเกบ็ขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การถอดความบนัทึกเสียงของการสัมภาษณ์ออกมาเป็นภาษาเขียนด้วยตวัผูว้ิจัย

รวมทั้งทวนความกบัเสียงบนัทึกเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการถอดความและศึกษาทาํความ
เขา้ใจเพื่อทาํการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจดัประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็น
สาํคญัแลว้เขียนพรรณนา 

2. การสังเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุในขั้นตอนท่ี 1 ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนาํมาสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนั จากนั้นนาํมาสังเคราะห์รวมกบัขอ้มูลจาก
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางประกอบการจดัทาํโครงร่าง
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
วัตถุประสงค์ที่  2  เพื่อศึกษาคุณค่าและการเสริมพลังอํานาจผู ้สูงอายุผู ้สูงอาย ุ

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
วธีิการดําเนินการ 
1. สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยมีประเด็นเก่ียวกบัการให้คุณค่า/ประโยชน์จาก

ชมรมผูสู้งอายุในดา้นการพฒันาบุคคล และคุณค่า /ประโยชน์จากการให้ความรู้ในดา้นการพฒันา
สงัคมและแนวทางการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

2. สงัเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าและเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แบบสมัภาษณ์  
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. แบบสมัภาษณ์ ดาํเนินการดงัน้ี 
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1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้คุณค่าผูสู้งอายุและการเสริมพลังอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ

1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นเก่ียวกบัการให้คุณค่า/ประโยชน์ในดา้น
การพฒันาบุคคลและคุณค่า /ประโยชน์จากการใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการดา้นพฒันาสังคมและ 
แนวทางการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

1.3 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) และภาษา  

1.4 นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขและ 
ขอความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนาํมาจดัพิมพแ์บบสัมภาษณ์เพื่อเตรียมเก็บ
ขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การถอดความบนัทึกเสียงของการสัมภาษณ์ออกมาเป็นภาษาเขียนดว้ยผูว้ิจยัรวมทั้ง

ทวนความกบัเสียงบนัทึกเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการถอดความและศึกษาทาํความเขา้ใจเพ่ือ
ทาํการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยการจดัประเดน็ความคิด วิเคราะห์ประเด็นสาํคญัแลว้
เขียนพรรณนา 

2. สังเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณค่าและการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา
ชุมชน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
จากขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเสริม
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

- ศึกษาเอกสาร - เอกสาร  ตํารา 
หนังสือ งานวิจยั 
ขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า 
(content analysis) และ
นาํเสนอแบบพรรณนา 

- ข้อมูลเ ก่ียวกับแนวคิด 
ทฤษ ฎี  และง านวิ จัย ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเสริมพลังอํานาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการเสริม
พลังอํานาจผู ้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชน 
เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชน 
 
 
 
 

-สอบถามเ ก่ียวกับ
การประเ มินความ
ต้องการ เสริมพลัง
อาํนาจ  
- การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล
หลกั  
 

-ประธานชมรม 
-เลขา 
-กรรมการ 
และสมาชิกใน
ชมรมผูสู้งอาย ุ 
-กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั 

-แบบสอบถาม 
-แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
-ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
- จดัลาํดับความสําคัญ
ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จาํเป็น  ดว้ยดชันี PNI  
-การวเิคราะห์เน้ือหา 

ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัการ
การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชน  

2. เพื่อศึกษาคุณค่าและการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
  

-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
หลกั 
 

-ก ลุ่ ม ผู ้ ใ ห้
ขอ้มูลหลกั 
 

-การวเิคราะห์เน้ือหา  
 

ขอ้มูลการให้คุณค่าและ
การการเสริมพลังอํานาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา(Design and 

Development: D and D)  
วตัถุประสงค์  
เพื่อออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
วธีิการดําเนินการ 
1. การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  
2. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
3. ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. รูปแบบการการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ไปใชใ้นการดาํเนินงานชมรมผู ้

อาย ุ 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีต่อรูปแบบการการเสริม
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนพฒันาข้ึนโดย

มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
1.1 นาํขอ้มูลพื้นฐานจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา

ชุมชน ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เขา้กบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสาร ตาํรา วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อนาํมาร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

1.2 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีชดัเจน 

1.3 นาํร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ตอ้งมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าระหว่าง 
0.76-1.00 และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดภาษาของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

1.4 นาํร่างรูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปประเมินหาค่าความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงโดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน  

2. การตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน  

วตัถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติั และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน  
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วธีิการดําเนินการ 
การนาํเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปใชส้อบถามผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดย

การประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของ
รูปแบบ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน รายละเอียดดงัน้ี  

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยมี

เกณฑใ์นการคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุดงัน้ี 
ดา้นผูสู้งอาย ุจาํนวน 2 คน  
1. เป็นผูมี้ประสบการณ์ตรงในการทาํงานดา้นพฒันาชุมชน มากกวา่ 5 ปี  
2. เป็นผูมี้บทบาททางวิชาการเก่ียวกบัดา้นผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ มีผลงานวิจยั ตาํรา   การเขา้

ร่วมประชุม / การสมัมนาเก่ียวกบัพฒันาชุมชนดา้นผูสู้งอาย ุ มากกวา่ 5 ปี  
ดา้นชมรมผูสู้งอาย ุจาํนวน 3 คน  
1. เป็นผูมี้ประสบการณ์ตรงในการทาํงานดา้นชมรมผูสู้งอาย ุมากกวา่ 5 ปี 
2. เป็นผูมี้บทบาททางวิชาการเก่ียวกบัชมรมผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ มีผลงานวิจยั ตาํรา การเขา้

ร่วมประชุม / การสมัมนาเก่ียวกบัชมรมผูสู้งอาย ุ มากกวา่ 5 ปี 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน มีขั้นตอน
การสร้างดงัน้ี  

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  

2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและ
การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน เป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ทั้งน้ีแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์น
การใหค้วามหมายดงัน้ี  
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ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
   การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
   การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
   การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
   การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. การตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือ
พฒันาชุมชน โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

ในทางปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือ
พฒันาชุมชน แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลกัษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ดว้ยการวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปล
ความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงัน้ี (Best, 1981: 179-187)   

ค่าเฉล่ียเกณฑก์ารแปลความหมาย  
4.50 - 5.00 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการนาํไปใช ้
  ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  การนาํไปใช ้

  ประโยชน์ไดจ้ริงและความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  
2.50 - 3.49 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การนาํไปใช ้

  ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบัปานกลาง 
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1.50 - 2.49 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การนาํไปใช ้
  ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ย  
1.00 - 1.49 มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การนาํไปใช ้
  ประโยชน์ไดจ้ริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อรูปแบบ

การจัดการการเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนเป็นคาํถามปลายเปิด ด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหา 

จากขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุพื่อพฒันาชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development 
: D and D) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได ้ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 7  สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design 

and Development: D and D) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน  

- สร้างรูปแบบการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ลั ง
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน  

 - ร่างรูปแบบการการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

- ร่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร
เสริมสร้างพลังอํานาจ
ผู ้ สู ง อ า ยุ เ พื่ อ พัฒน า
ชุมชน  

2. การตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบ 

- สอบถามเพื่อประเมิน
ความเหมาะสม  ความ
เป็นไปได้ ในก า ร
นําไปปฏิบัติ และ
ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้จริง
ของรูปแบบการสริม
สร้างพลงัอาํนาจ 

- ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
จาํนวน 5 คน 

- แบบสอบถาม 
- ค่ า เฉ ล่ีย  ค่ า ร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
-วเิคราะห์เน้ือหา 

รูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง 

 
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (research: R2) การทดลองใช้ หรือนําเคร่ืองมือท่ีได้ไปใช ้

(Implementation: I)  
วตัถุประสงค์ 
เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
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วธีิการดําเนินการ 
นาํไปใชก้บัชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กลุ่มทดลองทีใ่ช้ในการวจัิย(Experimental Group) 
ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรหมคีรี หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามคุณสมบติัท่ี
ผูว้ิจยักาํหนด คือ เป็นชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เคยไดรั้บรางวลัระดบัชาติ มีความถ่ีของผูม้า
ศึกษาดูงาน มีการส่งเสริมภูมิปัญญาผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ืองและมีความยินดีให้ความร่วมมือในการ
วิจยั 

ขั้นตอนการดาํเนินการทดลอง 
เป็นการนาํรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

ไปทดลองใชใ้นชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรหมคีรี ดงัน้ี 
1.  การจัดเวทีเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัต ิ

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
เป็นการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practices: COPs) 

เป็นการจดัเวทีสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
กลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ เช่น ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ

เลขาชมรม กรรมการ สมาชิกชมรมหรือผูรู้้เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ ผูน้าํชุมชน นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เป็นตน้ 

วธีิดําเนินการ  
1. ทาํหนงัสือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ 
2. จดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั ในชุมชนบา้นตาํบลพรหมคีรี จดั

เวที 3 คร้ัง กาํหนดระยะเวลาห่างกนัรอบละ 1 เดือน คร้ังละ 1 วนั หรือตามท่ีผูร่้วมจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้กาํหนด โดยเนน้การจดัแบบไม่เป็นทางการแต่ให้ไดก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ขอ้มูลท่ีสามารถนาํกลบัไปปรับปรุงพฒันาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  ดงัน้ี  

2.1 คร้ังท่ี 1 เดือนท่ี 1 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นนาํเสนอภาพรวมของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมทั้งการนาํเสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนตน้แบบ 
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2.2 คร้ังท่ี 2 เดือนท่ี 2 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
และแนวทางในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน และติดตามผลการดาํเนินงาน
ในรอบท่ี 1  การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

2.3 คร้ังท่ี 3 เดือนท่ี 3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นภาพรวมการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุรวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงานการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพ่ือนาํไปสู่การ
ขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาชุมชน เทศบาลตาํบลพรหมคีรี  

3. ประเมินผลการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใชก้ารบนัทึกเทป จดบนัทึกภาคสนาม
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและภาพถ่ายกิจกรรม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใชก้ารบนัทึกเทป จด

บนัทึกภาคสนาม การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และภาพถ่ายกิจกรรม  
การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และพรรณนาความตาม

ประเดน็ท่ีกาํหนดและการสรุปบทเรียนหลงักิจกรรม (After Action Review-AAR) 
2. การจัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้ในการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา

ชุมชน ดาํเนินการดงัน้ี 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
เทปบนัทึกเสียง วีดีโอ การประชุมกลุ่ม เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม  
ผูอ้บรมประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ ไดแ้ก่ ประธานชมรม สมาชิกชมรม 

หรือผูรู้้เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นตน้ 
วธีิดําเนินการ  
1. กาํหนดการจดัอบรมใหค้วามรู้ จาํนวน 1 วนั ตามกรอบและวตัถุประสงคข์องการวิจยั

ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
1.1 กาํหนดหวัขอ้การจดัอบรมใหค้วามรู้  
1.2 ทาํหนงัสือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอาย ุ 

2. จดัเตรียมเอกสาร กาํหนดวนัเวลา สถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ประสานและเชิญวิทยากร 
จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอาย ุ จดัอบรมในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นเทศบาล
ตาํบลพรหมคีรี  
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2.1 ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรหมคีรี 
หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.2 จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม  
2.3 การติดต่อวิทยากรใหก้ารอบรม  
2.4 กาํหนดตารางการอบรม ภาคเชา้เป็นทฤษฎี 3 ชัว่โมง 

3.  ประเมินผลการจดัอบรม ดว้ยการใชแ้บบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลงัการอบรม ( Pre – test  และ 
Post - test) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม และการติดตามผลหลงัการอบรมในการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยมีวิธีดาํเนินการ ดงัน้ี 

3.1 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม  ดาํเนินการดงัน้ี 
3.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
3.1.2 สร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาเป็นแบบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลือกใชท้ดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม วิธีการตรวจให้
คะแนนตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

3.1.3 นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) 
ภาษาโดยใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั คือ เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่เหมาะสม (-1) เป็น
เคร่ืองมือในการประเมิน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item 
Objective Congruence or IOC) ไดค่้าดชันี IOC  ตอ้งมากกวา่ 0.5 (IOC > 0.5) ซ่ึงหมายถึงขอ้คาํถาม
นั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั  

3.1.4 จากนั้นนาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาคาํนวณค่า IOC เป็น
รายขอ้และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมี
ค่าระหวา่ง 0.67-1.00 

3.1.5 นาํแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน  แล้วหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสู้ตรของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20: KR-20) (Kuder and 
Richardson, 1937: 151-160) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.761 

3.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม ดาํเนินการดงัน้ี 
3.2.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้

รับการอบรม 
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3.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งน้ี
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมการความรู้
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงัน้ี  

ระดบั  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดบั  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
ระดบั  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
ระดบั  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย  
ระดบั  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะในการอบรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ

พฒันาชุมชน มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายเปิด 
3.2.3 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ภาษา โดย
ใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั คือ เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) และ ไม่เหมาะสม (-1) เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมิน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective 
Congruence or IOC) ไดค่้าดชันี IOC ตอ้งมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) ซ่ึงหมายถึงขอ้คาํถามนั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั  

3.2.4 จากนั้นนาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาคาํนวณค่า IOC เป็น
รายขอ้และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมี
ค่าระหวา่ง 0.67-1.00 

3.2.5 นาํแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการคาํนวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  (Cronbach, 1970: 161)ไดค่้า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.874 
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การรวบรวมข้อมูล   
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลงัการอบรม  (Pre – test  และ Post - 

test)   แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการอบรม  ทั้ง  2  ชุด ดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  2  ชุด ไดแ้ก่  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการ

อบรม (Pre-test & Post-test) ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ค่าดว้ย t-test for Dependent 
Samples  

2. แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจดัอบรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชนในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนของความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการ
อบรมวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํ
ค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงัน้ี (Best, 1981: 179-187)   

ค่าเฉล่ีย เกณฑก์ารแปลความหมาย 
4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนขอ้คาํถามปลายเปิด ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
3. การประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา

ชุมชน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
เป็นการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting)  เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

กลุ่มเป้าหมาย 
ในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายการจดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนกบัชมรมผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย ประธานชมรม สมาชิกชมรม 
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หรือผูรู้้เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานดา้น
ผูสู้งอาย ุและประชาชนในชุมชน   

วธีิดําเนินการ  
1. ทาํหนงัสือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ 
2. จดัเวทีการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายการจดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา

ชุมชน หาขอ้เสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting)  
3. ประสานสถานท่ีจดัประชุม อาหาร เคร่ืองด่ืม เทศบาลตาํบลพรหมคีรี ตาํบลพรมโลก 

อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
4. กาํหนดประเด็นและเน้ือหาการจดัเวทีขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ

เพื่อพฒันาชุมชน โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอายใุนการพฒันาการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในการกาํหนดยุทธ์ศาสตร์ การพฒันาการการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ  

5. ระยะเวลาการดาํเนินการ 1 วนั ตามกรอบและวตัถุประสงคข์องการวิจยัหลงัจากเสร็จ
ส้ินกระบวนการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สถานท่ีจดัในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี  

6. จดัเตรียมเอกสาร จดัทาํเอกสารและประสานผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

7. สรุปผลจากการจดัเวทีการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชนท่ีไดจ้ากการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มเพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย ดว้ยการบนัทึก

เทป MP3 การสนทนากลุ่ม ถอดเทป และ MP 3  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
จาก ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  
ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation: I) สามารถสรุป

เป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation: I)   
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.  การจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ชุมชนนกัปฏิบติั 

-- การจดัเวทีเลกเปล่ียน
เรียนรู้  (COPs) 
- สรุปบทเรียนหลงั
กิจกรรม (AAR) 

-ผูน้าํชุมชน 
 -ชมรมผูสู้งอาย ุ
-ผูเ้กีย่วขอ้ง   

- การวเิคราะห์เน้ือหา 
- สรุปบทเรียนหลงั
กิจกรรม (AAR) 
 

-ไดมี้การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 
-ไดข้มุความรู้  

2.การจดัอบรมเพื่อยกระดบัความรู้
ในการ เสริมสร้า งพลังอํ านาจ
ผูส้งูอายุเพือ่พฒันาชุมชน  

-  Pre-test & 
Post –test 
- ประเมินผลหลงั
การอบรม 

ผูอ้บรม 80 คน  
 

- ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและ 
t-test for Dependent 
Samples  
-การวเิคราะห์เน้ือหา 

-ไดอ้บรมใหค้วามรู้การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ
- ยกระดบัความรู้ชมรม
ผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน 

3. การขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย -ประชุม Policy 
Meeting  

ผูเ้ขา้ร่วม 80 
คน 

การวเิคราะห์เน้ือหา -ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบาย 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง 

(Evaluation: E) 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อประเมินผลและปรับปรุง  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. เคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกชมรมผูสู้งอายท่ีุมีต่อ

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  
2. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 

 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากกิจกรรมการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การอบรม การประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย การเรียนรู้ในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชน ของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชเ้ทปบนัทึกเสียง เพื่อช่วยในการเกบ็ขอ้มูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาํบล

พรหมคีรี หมู่ท่ี 6  ตาํบลพรมโลก  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราชใน ปี 2556 จาํนวน  588   
คน (สาํนกังานเทศบาลตาํบทพรหมคีรี, 2556)  

2. กลุ่มตัวอย่าง โดยการใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane 1973: 727-729)  ในการคาํนวณเพื่อ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพ้ืนท่ี  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95   ยอมใหมี้ความ
คลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 238 คน แต่การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 240 คน  
ดงัสูตร  

 
 
          

 
เม่ือ    n    แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N   แทน  ขนาดของประชากร 
e    แทน  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม  (0.05) 

 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบ  มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งน้ีแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงัน้ี  

ระดบั 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

N 
1+N (e)2 

n   = สูตร 
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ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนําเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ภาษา โดย
ใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั คือ เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) และ ไม่เหมาะสม (-1) เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมิน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective 
Congruence or IOC) ไดค่้าดชันี IOC ตอ้งมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) ซ่ึงหมายถึงขอ้คาํถามนั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั โดยใชสู้ตรและเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้คาํถาม
ดงัน้ี (Hemphill and Westie, 1950: 325-342) 

 
  
 ∑R     =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N   =  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  
 โดยกาํหนดเกณฑพ์ิจารณาขอ้คาํถาม ดงัน้ี  
    ขอ้คาํถามเหมาะสม   ใหค้ะแนน +1 
    ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน   0 
    ขอ้คาํถามไม่เหมาะสม  ใหค้ะแนน  -1 

4. จากนั้นนาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาคาํนวณค่า IOC เป็นรายขอ้
และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า
ระหวา่ง 0.74-1.00  

5. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขและขอ
ความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนจะนาํมาจดัพิมพแ์บบสอบถามเพ่ือเตรียมเก็บ
ขอ้มูล 

6. นาํแบบสอบถามไปทดลอง(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบัโดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1970: 161)  ดงัสูตร 

IOC = ∑R 

  N 
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  เม่ือ     แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
    n  แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 
    S2

i       แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
   ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9038 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

กาํหนดขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ทาํหนังสือขอความร่วมมือกบัชมรมผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพรหมคีรีในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   โดยผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากประชาชนมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยทาํการคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์
เท่านั้น 

3. นาํแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดม้าทาํการคดัเลือกแลว้มาจดัระเบียบขอ้มูลและทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถาม แบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลกัษณะของ

ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลังอาํนาจ

ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน ดว้ยการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) Analysis) แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการให้ความหมาย ดงัน้ี 
(Best, 1981: 179-187)  

ค่าเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
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1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดจะใชว้ิธีการ 

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ  
ถอดบทเรียนจากกระบวนการดาํเนินการวิจัยการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการ

ประยุกตก์ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากเวทีเครือข่ายและขอ้เสนอแนะจากการสนทนา
กลุ่ม การจดักิจกรรม การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการอบรม การประชุมขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา  

1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต จากการจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of Practices) การอบบรมและการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

2. ผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถว้นของเน้ือหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต จากการจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรมและการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใชก้ระบวนการถอดบทเรียน แบบ After Action Review : AAR ถอดบทเรียนท่ีได ้

สรุปผลและเขียนรายงาน 
จากขั้นตอนการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ

ผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  
ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง 

(Evaluation: E) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 9 สรุปขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง 
(Evaluation: E) 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

การประเมินผลและปรับปรุง 
  -  เชิงปริมาณ 
 
 

-การใชแ้บบสอบ 
ถาม   สอบถาม
ความพึงพอใจ  
 

-สมาชิกชมรม
ผูสู้งอายุ 240 
คน  
 

-ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ 
ค่ า เ ฉ ล่ี ย แ ล ะ ส่ ว น
เบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การวเิคราะห์เน้ือหา  
 

ได้ทราบความพึงพอใจ
ของสมาชิกชมรมท่ีมีต่อ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

  - เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ  โ ด ย ก า ร ถ อ ด
บทเรียนในการวจิยั 

- ถอดบทเรียนสรุป
ความจากประเด็น
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ขบัเคล่ือนเวที 

- ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ก า ร จั ด ก า ร
คว าม รู้ ชมรม
ผู ้ สู ง อ า ยุ
โครงการวจิยั 

ส รุ ป บ ท เ รี ย น ห ลั ง
กิจกรรม (AAR) การ
จดัการความรู้ด้วยการ
วเิคราะห์เน้ือหา 

ได้ทราบผลการถอด
บทเรียนการวจิยั 
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บทที ่4 

สภาพทัว่ไปของชมรมผู้สูงอายุและบริบทชุมชน 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชมรมผูสู้งอายุ เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อให้ทราบถึง
สภาพบริบทโดยทัว่ไปของชมรมผูสู้งอายุ  รวมทั้งการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนเทศบาลตาํบล
บา้นพรหมคีรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการทดลองใชรู้ปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน  

 
สภาพทัว่ไปของชมรมผู้สูงอายุและบริบทชุมชน 

การศึกษาสภาพทัว่ไปของชมรมผูสู้งอายทุั้ง 3 ชมรม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูว้ิจยั
แบ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ชมรม ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1. ชมรมผู้สูงอายุอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัชมรมผูสู้งอายุอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีจะ

นาํเสนอมีประเดน็ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี   
ที่ตั้งของ ชมรมผูสู้งอายวุพุทธิสมาคมอาวุโสบา้นวดัมะปริง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี เลขท่ี 46/2 ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 
ชมรมผูสู้งอายท่ีุมีช่ือเสียงในวงการชมรมผูสู้งอายภุาคใต ้ช่ือนายเขิม แทนทวี คงอยู่

ในอนัดบัตน้ๆ ท่ีผูค้นกล่าวถึง บทบาทการผูน้าํชมรมผูสู้งอายุท่ีเป็นตวัของตวัเองคือ การถ่ายทอด
บทบาทประธานชมรมผูสู้งอายุอยา่งมีบทบาทและมีความรู้ในทางภูมิปัญญาในการถ่ายทอดให้แก่
ประชาชน จะมุ่งเนน้การส่งเสริมผูสู้งอายแุละการถ่ายทอดความรู้ทีมีอยูใ่นตวัท่ีมีอยูใ่นตวัท่านและ
ผูสู้งอายเุอาออกมา 

การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ บริหารจดัการภายใตก้ารนาํของประธาน ช่ือสาคร 
เหลืองปฎิภทัร 
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ภาพท่ี 1 ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลตาํบลพรหมคีรี อาํเภอเมืองพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

2.  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพรหมครีี อาํเภอเมืองพรหมครีี จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

เทศบาลตาํบลพรหมคีรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอ
พรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมเทศบาลตาํบลพรหมคีรี มีฐานะเป็น
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพรหมโลก ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได ้ ประกาศและกาํหนดให้มีฐานะเป็นองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตาํบล เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาไดมี้การเปล่ียนช่ือจดัตั้ง องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลพรหมโลก ข้ึนเป็น เทศบาลตาํบลพรหมคีรี โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี  
27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีการมีการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม พ.ศ.2553 

ลกัษณะท่ีตั้ ง สํานักงาน เทศบาลตาํบลพรหมคีรีตั้ งอยู่ หมู่ท่ี 6 ถนนนครศรี-นบพิตาํ 
ตาํบลพรหมโลก  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 8320โทรศพัท/์โทรสาร 075338385 ตั้งอยูห่่าง
จาก ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีรีโดยมีระยะทางห่างจาก ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีรี  ประมาณ 4 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเกาะ เทศบาลตาํบลพรหมโลก 

อาํเภอพรหมคีรี และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางคอ้ม อาํเภอพิปูน 

ทิศใต ้ ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าง้ิว อาํเภอเมือง องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลท่าดี และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา 
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ทิศตะวนัออก ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเกาะ และองค์การบริหารส่วน
ตาํบลนาเรียง อาํเภอพรหมคีรี  

ทิศตะวนัตก ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางคอ้ม อาํเภอพิปูน  

พืน้ทีก่ารบริหารงาน ลกัษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลพรหมคีรี มีพื้นท่ีการบริหารงานรวมทั้งส้ิน 71 ตารางกิโลเมตร มีจาํนวน

หมู่บา้น 6 หมู่บา้น โดยมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรหมคีรี เตม็พ้ืนท่ี 2 หมู่บา้นและมีพื้นท่ีอยูใ่นเขต
เทศบาลตาํบลพรหมคีรีบางส่วน 4 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 

หมู่บา้นอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรหมคีรี เตม็พ้ืนท่ีมี 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี    6    ช่ือ    บา้นในหมง 
หมู่ท่ี    7    ช่ือ    บา้นตลาดศุกร์ 

หมู่บา้นอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรหมคีรี บางส่วนมี 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี    3    ช่ือ    บา้นในทบั 
หมู่ท่ี    4    ช่ือ    บา้นศาลาใหม่ 
หมู่ท่ี    5    ช่ือ    บา้นปลายอวน 
หมู่ท่ี    8    ช่ือ    บา้นเขาปูน 

ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลพรหมคีรี มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 71 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนหน่ึงประมาณ 38 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีภูเขา อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา ดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัเทือกเขาหลวง มี
นํ้ าตกสวยงามเหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว และประกอบอาชีพทาํสวนผลไม้ และ
การเกษตร 

ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน มีฝนตกตลอดทั้งปี โดยปริมาณฝนสูงสุดอยู่
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม และเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกสูงท่ีสุดในรอบ 1 ปี 
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ตารางท่ี  10  ขอ้มูลจาํนวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพรหมคีรี 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวนเยาวชน จํานวนผู้สูงอายุ 

รวม 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

3 บา้นในทบั 162 119 16 32 3 22 354 
4 บา้นศาลาใหม่ 292 300 19 29 5 19 664 
5 บา้นปลายอวน 299 295 35 16 6 20 671 
6 บา้นในหมง 636 595 12 39 3 23 1,308 
7 บา้นตลาดศุกร์ 327 273 17 31 2 21 671 
8 บา้นเขาปูน 426 367 19 38 6 26 882 

รวม 2,142 1,949 118 185 25 131 4,550 

 
ข้อมูลจํานวนประชากรในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลพรหมครีี 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการทาํสวนผลไม ้สวน

ยางพารา ปลูกพืชไร่ เล้ียงสตัว ์และอาชีพรับจา้งทัว่ไป  
สภาพทางสังคม 
การสาธารณสุข 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็    จาํนวน 2 แห่ง 
2. โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส  จาํนวน 1 แห่ง 
3. ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น  จาํนวน 6 แห่ง 
4. สถานีอนามยัประจาํตาํบล 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 6  

สถาบันทางศาสนา 
1. วดัพรมโลก 1 แห่ง พรมโลก หมู่ท่ี 1 
2. สาํนกัสงฆ ์2 แห่ง คลองแคว หมู่ท่ี 4 
3. เขาลอ้ม หมู่ท่ี 7 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 
เทศบาลตาํบลพรหมคีรี มีหน่วยบริการใหค้วามปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน ไดแ้ก่ มีท่ีพกัสายตรวจประจาํตาํบล 1 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 และศูนย ์อปพร.ตาํบลพรหม
โลก ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ซ่ึงมีสมาชิก อปพร. จาํนวน 20 นาย สบัเปล่ียนกนัประจําศูนย์ดังกล่าว 
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การบริการขั้นพืน้ฐาน 
การคมนาคม ถนนสายหลกัท่ีใชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวก มีสายต่างๆ ดงัน้ี 

1. ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 4016 นครศรี–นบพิตาํ 
2. ถนนสายบา้นปลายอวน 
3. ถนนสายบา้นในหมง 
4. ถนนสายเขาปูน-กาํแพงถม 
5. ถนนสายยอ่ยในหมู่บา้น 

การโทรคมนาคม 
1. มีโทรศพัทส์ารธารณะ 10 แห่ง 
2. สญัญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลตาํบลพรหมคีรี 
3. มีการขนส่งทางไปรษณียส์ะดวกถึงท่ีหมาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลพรหมคีรี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญั คือ ทรัพยากร ป่าไม ้

โดยมีพื้นท่ีในเขตอุทยาน 38 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ส่งผลมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ เช่น นํ้ าตกพรหมโลก และเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาหลวง ใน
ทอ้งถ่ินมีการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชมรมอนุรักษธ์รรมชาติบา้นปลายอวน และมีผลไม้
มากมาย เช่น มงัคุดเงาะ, ทุเรียน 

บริบทชุมชนเทศบาลตําบลพรหมครีี 
ชุมชนผูสู้งอายุบา้นพรมโลกตั้งอยู่หมู่ท่ี6เทศบาลตาํบลพรคีรีอาํเภอพรหมคีรี จงัหวดั

นครศรีธรรมราช โดยมีระยะทางห่างจาก ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีรี ประมาณ 4 กิโลเมตร 
อาณาเขตการบริหารงาน 
ทิศเหนือ ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเกาะ เทศบาลตาํบลพรหมโลก 

อําเภอพรหมคีรี  และองค์การบริหารส่วนตําบลยางค้อม     
อาํเภอพิปูน 

ทิศใต ้ ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าง้ิว อาํเภอเมือง องคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลท่าดี  และองค์การบริหารส่วนตําบลกําโลน           
อาํเภอลานสกา 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเกาะ และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลนาเรียง อาํเภอพรหมคีรี  

ทิศตะวนัตก ติดต่อ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางคอ้ม อาํเภอพิปูน  
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ชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรีเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบระดบัมัง่มีศรีสุข  
ไดรั้บรางวลัเกียรติยศมากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ่ืนๆ ในภาคใตแ้ละสถาบนัการศึกษาเพ่ือ
เป็นตน้แบบการพฒันา และยงัไดรั้บความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการกา้วไปสู่
หมู่บา้นพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งดา้นการบริหารจดัการชุมชน ผูน้าํควบคู่ไปกบัการพฒันา อนั
เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ (Identity) ของชุมชนและวิสัยทศัน์ (Vision) ผูน้าํท่ีจะไปสู่ชุมชน
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Communities) (เทศบาลตาํบล พรมโลก, 2542) 

วสัิยทศัน์ (Vision) ของหมู่บ้าน  
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย ์ประชาชนอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื  
อตัลกัษณ์ (Identity)  
ประชาชนใฝ่รู้ประกอบอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนยเ์รียนรู้

ชุมชน เป็นศูนยร์วมของคน ร่วมกนัจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนเป็นศูนยฝึ์กอบรมและเป็นท่ีศึกษาดู
งาน  

สภาพทัว่ไป 
เทศบาลตําบลพรหมคีรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพรหม

คีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมเทศบาลตาํบลพรหมคีรี มีฐานะเป็นองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลพรหมโลก ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได ้ ประกาศและกาํหนดใหมี้ฐานะเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตาํบล เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาไดมี้การเปล่ียนช่ือจดัตั้ง องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลพรหมโลก ข้ึนเป็น เทศบาลตาํบลพรหมคีรี โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552  

เทศบาลตาํบลพรหมคีรีตั้งอยู ่หมู่ท่ี 6 บา้นในหมง ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยมีระยะทางห่างจาก ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีรี ประมาณ 4 กิโลเมตร 

รางวลัเกยีรติยศระดับประเทศ-จังหวดั-อาํเภอ  
1. รางวลัพระราชทานแหวนทองคาํเชิดชูเกียรติ “คนขยนัของชาติ” คือ นายขวญั จนัทร์

จรุง  
2. รางวลัโล่เกียรติยศบุคคลท่ีปฏิบติัตนตามแนวปรัชญา ศพพ.ระดบัจงัหวดั คือ นาย

สมบูรณ์ จนัทร์จรุง  
3. รางวลัชนะเลิศ หมู่บา้น อพป. ดีเด่นระดบัจงัหวดั ปี 2535  
4. รางวลัชนะเลิศ หมู่บา้น อพป. ดีเด่นระดบัเขต ปี 2536  
5. เกียรติบตัร โครงการส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง อยูเ่ยน็ เป็นสุข  
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ภาพท่ี 2 โครงการส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แหล่งเรียนรู้ 
เทศบาลตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี ไดค้น้ควา้สรุปบทเรียนถอดองคค์วามรู้ชุมชน

โดยแกนนาํชุมชนร่วมกนัจดัเวทีประชาคมพดูคุยแสวงหาแนวทางในการขบัเคล่ือน ถอดบทเรียนท่ี
ดีของปราชญ์ชาวบา้น วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ย วิกฤตและโอกาส ของชุมชนพร้อมจดัทาํ
ขอ้บงัคบัและระเบียบการดาํเนินงานของศูนย ์ฯ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปัจจุบนัมี
สมาชิกหลากหลายทั้งปัจเจกคน กลุ่มองคก์รและปราชญช์าวบา้น โดยมีศูนยเ์รียนรู้เทศบาลตาํบล
พรมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบั
หมู่บา้น เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาและศูนยก์ลางในการจดัการความรู้เพื่อพฒันาคนบา้นเทศบาล
ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี ให้เกิดปัญญา เรียนรู้ เพื่อพฒันาคน ครอบครัว กลุ่มองคก์รและ
เครือข่ายชุมชนในพื้นท่ี ปัจจุบนัมีผูส้นใจเขา้ศึกษาดูงาน ผลสาํเร็จของชุมชนเทศบาลตาํบลพรมโลก 
อาํเภอพรมมากมาย โดยมีศูนยเ์รียนรู้น้ีเป็นแหล่งรองรับการเรียนรู้และถ่ายทอดวิถีบา้นเทศบาล
ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรีแก่ผูส้นใจ จุดน่าสนใจและไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูม้าเยือนคือ
องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บทเรียนจากชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี 
อาทิเช่น  

1. กลุ่มบา้นเกาะนางแกว้ มีการเรียนรู้ถ่ายทอดกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ ศูนยเ์รียนรู้
โรงเรียนคุณอาํนวย ท่ีทาํการประชาคมหมู่บา้น การทาํแผนชีวิตขบัเคล่ือนกิจกรรม แผนชุมชน ศูนย์
วฒันธรรมชุมชน แม่นางแกว้ ศูนยป์ระชาธิปไตยเป็นท่ีประชุมหมู่บา้นทุก ๆ วนัท่ี 5 ของเดือนเวลา 
13.00-15.00 น. มีศูนยเ์รียนรู้ช่วยกิจกรรมเยาวชน หตัถกรรมกะลา การเล้ียงกบและกีฬานนัทนาการ
ของหมู่บา้น 
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2. กลุ่มบา้นบ่อนํ้าซบั ประกอบดว้ยศูนยเ์รียนรู้ประวติับ่อนํ้าซบั ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อสวสัดิการ ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ 

3. กลุ่มบา้นหนา้วดัไทรงาม ประกอบดว้ยศูนยเ์รียนรู้ลานคา้ชะอม การฝีมือช่างปูน การ
ขยายพนัธ์ุพืชระบบไอทีและบา้นพกัพอเพียง 

4. บ้านทางชักพระ  ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกชะอม ครอบครัวตัวอย่าง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. กลุ่มบา้นนอกไร่ ประกอบดว้ยศูนยเ์รียนรู้เกษตรอินทรียสิ์นสมบูรณ์ การเจาะบ่อ
บาดาลคนจน หมอต่อกระดูก การแปรรูปสมุนไพร บา้นพอเพียง 

6. กลุ่มบา้นหนองหลุม ประกอบดว้ยศูนยเ์รียนรู้การเผาถ่านนํ้ าส้มควนัไม ้แพทยแ์ผน
ไทย  หมอพื้นบา้นสมุนไพรไทย ครอบครัวตวัอยา่ง เศรษฐกิจพอเพียง 

7. กลุ่มบา้นหนองอ่าง ประกอบดว้ยศูนยเ์รียนรู้วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง การ
แปรรูปสมุนไพร การแปรรูปผลิตอาหารเป็นยา การผลิตของใชล้ดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ร้านคา้
ชุมชน ห้องสมุดชุมชน การผลิตกอ้นเห็ดดว้ยข้ีเล่ือยไมย้าง การปลูกพืช 7 ชั้น ประโยชน์ 6 อย่าง 
เกษตรผสมผสาน บา้นพกัพอเพียงตน้แบบ การผลิตแก๊สจากขยะอินทรีย ์ตลอดถึงการกรองนํ้ ากิน
นํ้าใชแ้บบภูมิปัญญาไทย 

3.  ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบ้านพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
ประวติัความเป็นมาของเมืองบา้นพรุนั้นไม่ไดมี้การจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่ง

ชดัเจนเพียงพอท่ีจะนาํมาอา้งถึงทางวิชาการไดเ้น่ืองจากขอ้มูลทีมีอยูเ่ป็นเพียงการบอกเล่าจากผูเ้ฒ่า
ผูแ้ก่สืบต่อๆ กนัมาหลายชัว่อายคุน และเท่าท่ีคน้พบหลกัฐาน ท่ีเป็นการบนัทึก ระบุว่าช่ือของตาํบล
บา้นพรุนั้นมีท่ีมาจากภูมิประเทศอนัเป็นท่ีตั้งซ่ึงเม่ือก่อนมีสภาพเป็น “พรุ” กระจายอยู่ ทัว่ไป 
ปัจจุบนัพรุก็ยงัหลงเหลืออยู่ เช่นพรุพลี พรุคา้งคาว เป็นตน้ สมาชิกคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานใน
บา้นพรุ ตามคาํบอกเล่ากนัมา ระบุว่า “ตางกเงก็” ท่ีมีบา้นเดิมอยูท่ี่ควนจง โดยเขา้มาบุกเบิกถางพง
เพื่อสร้างบา้นเรือนเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน เพราะพ้ืนท่ีของบา้นพรุนั้นเหมาะสําหรับการทาํ
การเกษตร ไม่วา่จะเป็นการเพาะปลูก ทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน หรือการเล้ียงสัตว ์ท่ีเหมาะกว่าควนจง ท่ี
เป็นท่ีดอน ซ่ึงหลงัจาก ตางกเง็กเขา้มาบุกเบิกระยะหน่ึง ลูกหลานและเพ่ือนบา้นแถบควนจง และ
ใกลเ้คียงยา้ยถ่ินฐานเขา้มาปักหลกัเพิ่มข้ึน จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ข้ึน และกลายเป็นหมู่บา้น
และตาํบลจนถึงปัจจุบนั จากคาํบอกเล่าต่อ ๆ กนัมาบอกว่า เม่ือก่อนท่ีน่ีไม่มีกาํนนั ไม่มีผูใ้หญ่บา้น 
มีแต่ “หัวบา้น”แต่ต่อมาหลงัจากท่ีมีกฎหมายปกครองทอ้งถ่ินเกิดข้ึน จึงไดมี้การแต่งตั้ง กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นข้ึน ซ่ึงมี “นายบุญทอง ศรีสุวรรณโณ” เป็นกาํนนัคนแรกของตาํบลบา้นพรุ ความเจริญ
ของตาํบลบา้นพรุท่ีมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามการขยายตวัของชุมชน กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศ
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ตั้งตาํบลบา้นพรุ ยกฐานะเป็น ‘’สุขาภิบาลบา้นพรุ’’ ตามประกาศลงวนัท่ี15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 82 ตอนท่ี 103 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดย
กาํหนดใหมี้กรรมการสุขาภิบาล 11 คน มาจากการแต่งตั้ง 7 คน และอีก 4 คน เป็นกรรมการท่ีไดม้า
จากการเลือกตั้งของประชาชน ต่อมาใน พ.ศ. 2530 สุขาภิบาลไดมี้ประธานท่ีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน โดยมีนายอาํเภอเป็นท่ีปรึกษา อย่างไรก็ตามความเจริญของบา้นพรุก็ยงัดาํเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง กระทัง่ไดมี้การยกฐานะจากสุขาภิบาลบา้นพรุ เป็น “เทศบาลตาํบลบา้นพรุ” ตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งชุมชนในตาํบลบา้นพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2536 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 223 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบงัคบั
ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ. 2537 และไดย้กฐานะเป็น “เทศบาลเมืองบา้นพรุ” ตามพระราชกฤษฎีกา 
จดัตั้งเทศบาลเมืองบา้นพรุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนท่ี 53ก ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2545 มีพื้นท่ี 17.97 ตารางกิโลเมตร 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
เทศบาลเมืองบา้นพรุ ตั้งอยูใ่นตาํบลบา้นพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยูห่่างจาก

ท่ีวา่การอาํเภอหาดใหญ่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร อยูห่่างจากจงัหวดัสงขลา
ประมาณ 38 กิโลเมตร และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 965 กิโลเมตร มีอาณาเขตและเขต
การปกครองจาํนวน 17.97 ตารางกิโลเมตร ดงัน้ี 

1. ทิศเหนือ จด เทศบาลเมืองคอหงส์ 
2. ทิศตะวนัออก จด เทศบาลตาํบลบา้นพรุ 
3. ทิศใต ้จด จด เทศบาลตาํบลบา้นพรุ 
4. ทิศตะวนัตก จด เทศบาลเมืองควนลงั, จด เทศบาลตาํบลบา้นพรุ, องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทุ่งลาน 
ภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศ เทศบาลเมืองบา้นพรุตั้งอยูท่ี่ราบ โดยทิศตะวนัออกเป็นเนินแลว้ค่อย 

ๆลาดตํ่าไปทางทิศตะวนัตกจนจดคลองอู่ตะเภาและทิศใตเ้ป็นท่ีสูงแลว้ค่อย ๆ ลาดตํ่าไปทางทิศ
เหนือ สภาพภูมิอากาศ เทศบาลเมืองบา้นพรุ มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งเป็น 2 ฤดู 
คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน 
แต่เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบา้นพรุอยูใ่กลภู้เขาและไม่ห่างจากทะเลสาบสงขลา
และอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกมากนกั รวมทั้งสภาพพ้ืนท่ีเป็นเขตป่าสวนยางทัว่ไป ทาํให้สภาพอากาศ
ไม่ร้อนจดั ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกต่อเน่ืองกนัและโดยทัว่ไปจะมีฝนตกหนกั
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ถึงหนกัมากเป็นบางช่วง เทศบาลเมืองบา้นพรุ มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรวมตลอดปีประมาณ 2, 268.8 
มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 187 วนั ฝนตกมากท่ีสุดในช่วงเดือนตุลาคม วดัไดป้ระมาณ 27 
มิลลิเมตร ฝนตกนอ้ยท่ีสุดในช่วงเดือนเมษายน วดัไดป้ระมาณ 5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุดทั้งปี
ประมาณ 22.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดทั้งปีประมาณ 35.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด
ในเดือนธนัวาคมเฉล่ีย 21.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมีนาคมเฉล่ีย 36.7 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสมัพทัธ์ทั้งปีตํ่าสุดเฉล่ียทั้งปี 55 % ความช้ืนสมัพทัธ์ทั้งปีสูงสุดเฉล่ีย 95 % 

แหล่งนํา้และทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีธารนํ้ าท่ีสําคญั คือ คลองอู่ตะเภา คลองหามนม คลองหมอ และคลองวดัพระบาท มี

พรุ (ท่ีลุ่มมีนํ้ าขงั) ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ไดแ้ก่ พรุคา้งคาว และพรุพลี สาํหรับทรัพยากรป่าไม ้ลกัษณะ
ป่าไมม้กัเป็นสวนยางพารา สวนผลไม ้ซ่ึงไม่ใช่ป่าไมต้ามความ หมายป่าธรรมชาติ แต่เป็นพื้นท่ีสี
เขียว ซ่ึงยงัมีอยูม่ากบริเวณฝ่ังตะวนัออกของถนนกาญจนวนิช และบริเวณริมคลองอู่ตะเภา 

ประชากร 

ตารางท่ี 11 แสดงจาํนวนประชากรเทศบาลเมืองบา้นพรุ (รายปี) 

ประชากรเทศบาลเมืองบ้านพรุ (รายปี) 

พ.ศ. 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
ประชากร 15,731 16,012 16,379 16,941 17,492 17,919 17,952 18,567 19,275 19,835 20,388 

ขอ้มูล: จากสาํนกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
 

การคมนาคม 
เสน้ทางคมนาคมหลกัๆ ในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ ซ่ึงเป็นเสน้ทางติดต่อกบัอาํเภอ

ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 
1. ถนนกาญจนวนิช หรือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-คลองพรวน เป็น

เสน้ทางสายหลกัเช่ือมระหวา่งอาํเภอหาดใหญ่มุ่งสู่ประเทศมาเลเซียท่ีด่านพรมแดนด่านนอกและ
ด่านพรมแดนปาดงัเบซาร์ 

2. ถนนเอเซีย หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 บา้นคลองหวะ-จะนะ เป็นถนนท่ี
ผา่นทางทิศเหนือสุดของเขตเทศบาลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองบา้นพรุกบัเทศบาลเมือง
คอหงส์ 
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3. ถนนสายโปะหมอ-บา้นหร่ัง เป็นถนนท่ีเช่ือมเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุกบัเขตอาํเภอ
คลองหอยโข่ง ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นทางลดัไปสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ไดอี้กเสน้ทางหน่ึง 

เศรษฐกจิ 
ลกัษณะพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองบา้นพรุ เป็นท่ีราบลุ่มจึงเหมาะสําหรับการประกอบ

เกษตรกรรม ทาํไร่ ทาํสวน ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพ ทาํไร่ ทาํสวน โดยท่ีเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
มีพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจ จึงมีประชากรบางส่วนประกอบ
อาชีพประกอบการคา้และรับจา้งรองลงมา จากการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2547 ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนจงัหวดัสงขลาเฉล่ีย 14,738 บาท/เดือน รายไดเ้ฉล่ีย 15,481บาท/
เดือน อตัราของครัวเรือนท่ีมีหน้ีสิน ร้อยละ 45.80 สภาพทางสังคม ราษฎรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พทุธประมาณ 85% นบัถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 14% และนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณ 1% ไม่มี
ปัญหาประชาชนกลุ่มนอ้ย 

เขตการปกครอง 
ดว้ยเทศบาลเมืองบา้นพรุไดด้าํเนินการจดัตั้งและปรับเปล่ียนแนวเขตชุมชนใหม่จากเดิม 

14 ชุมชน เป็น 10 เขตการปกครอง เพื่อความเหมาะสมของพ้ืนท่ีรวมตลอดตั้งการบริหารจดัการ
ชุมชนของเทศบาล เขตการปกครองใหม่ 

การศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนวยัเรียน ระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา มีทั้งโรงเรียนในสงักดัรัฐบาลและเอกชน โดยมีสถานศึกษาท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล
เมืองบา้นพรุ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12 สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ 

สถานศึกษา/ระดับการศึกษา จํานวนครู 
จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 
ระดบัปริญญาตรี 

- 
- 

1 
1 

14 
14 

2. โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ 
ระดบัมธัยมศึกษา 

171 
171 

69 
69 

3,113 
3,113 

3. โรงเรียนบ้านโปะหมอ 
ระดบัอนุบาล 
ระดบัประถมศึกษา 

30 
- 

30 

19 
- 

19 

556 
129 
427 

4. โรงเรียนวดัเทพชุมนุม 
ระดบัอนุบาล 
ระดบัประถมศึกษา 

33 
5 
28 

22 
5 
17 

627 
146 
481 

5. โรงเรียนกติติวทิย์บ้านพรุ (เอกชน) 
ระดบัอนุบาล 
ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา 

93 
23 
42 
28 

65 
17 
28 
20 

1,824 
328 
925 
571 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
ศูนยท่ี์ 1 
ศูนยท่ี์ 2 
ศูนยท่ี์ 3 

21 
8 
8 
5 

10 
4 
4 
2 

262 
105 
104 
53 

รวม 328 180 6,296 
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วฒันธรรม ประเพณ ีและศิลปะการละเล่น 
วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นประเพณีท่ีเก่ียวกบัศาสนา วนัสาํคญัทาง

ศาสนาและงานเทศกาลต่างๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัวิสาขบูชา การสมโภชน์และถวาย
เทียนพรรษา ประเพณีชกัพระ วนัลอยกระทง การทอดผา้ป่า ทอดกฐิน วนัเมาลิค วนัฮารีรายอ วนั
เทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน นอกจากน้ีชาวบา้นพรุยงัมีวฒันธรรมท่ีนับถือเคารพบรรพบุรุษ 
ปู่ยา่ตายายอยา่งค่อนขา้งเหนียวแน่น ซ่ึงแสดงให้เห็นในประเพณีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งคือ ประเพณีวนั
ว่าง และ ประเพณีทาํบุญเดือนสิบ และบางตระกูลก็มีความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอตายาย ตายายโนรา 
ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ทาํให้ความสัมพนัธ์ของผูค้นในลกัษณะความเป็นเครือญาติ ยงัคงมีอยู่มากในสังคม
ชาวบา้นพรุ วฒันธรรมประเพณีส่วนบุคคล ไดแ้ก่ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ี
ชาวบา้นพรุถือว่าเป็นส่ิงดีงามของชีวิต ซ่ึงมีการถือปฏิบติั และประกอบพิธีกรรมโดยได้มีการ
ปรับปรุงพิธีกรรมใหง้ดงามยิง่ข้ึนเร่ือยๆ ศิลปะการละเล่นในทอ้งถ่ิน ชาวบา้นพรุเป็นผูท่ี้มีความนิยม
และช่ืนชอบในศิลปะการละเล่นอยู่ไม่น้อย โดย 2 สาขาของศิลปพื้นบา้นท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมคือ 
มโนราห์ และหนังตะลุง ต่อมาระยะหลงัก็มีการละเล่นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนมาในสังคม เช่น ดนตรีไทย 
กลองยาว บางยคุเคยมีวงดนตรีสากล (ลูกทุ่ง) อีกดว้ย มโนราห์ มโนราห์ดั้งเดิมของตาํบลบา้นพรุมี 
3 คณะ คือ คณะมโนราห์แสง รักษว์งศ,์ คณะมโนราห์ไล่ จนัทร์ประทีป และ คณะมโนราห์อํ่า อ่อน
สันต ์สาํหรับคณะมโนราห์แสง และมโนราห์ไล่ ขณะน้ีนายโรงไดเ้สียชีวิตไปแลว้ ทายาทรุ่นต่อมา
ก็มิไดรั้บงานแสดง ส่วนมโนราห์อํ่า อ่อนสันต ์ก็เพ่ิงเสียชีวิต เม่ือประมาณกลางปี 2548 แต่มีนาย
เจริญ อ่อนสันต์ บุตรชายเป็นหัวหน้าคณะแทนและยงัรับงานมโนราห์ลงครูอยู่ นอกจากน้ีท่ี
โรงเรียนวดัเทพชุมนุม ขณะน้ีไดมี้การฝึกสอนมโนราห์แก่เด็กนกัเรียน โดยมีอาจารยว์ินสั ทองรัตน์ 
เป็นอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงนกัเรียนท่ีเรียนก็มีความสามารถแสดงไดเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม และไดรั้บ
การเชิญให้ไปแสดงตามงานต่างๆ อยูเ่สมอ หนงัตะลุง หนงัตะลุงรุ่นดั้งเดิมของตาํบลบา้นพรุ เท่าท่ี
หาขอ้มูลได้ ได้แก่ หนังคงทอง หนังเกตุ หนังสงค์ หนังนวน หนังหนูแก้ว หนังศรีทุ่ม ซ่ึงลว้น
เสียชีวิตไปหมดแลว้ สาํหรับยคุปัจจุบนัมีนายหนงัคนสาํคญัท่ีมาพาํนกัอาศยัอยูใ่นตาํบลบา้นพรุคือ 
นายหนังอาจารยน์ครินทร์ ชาทอง (ศิษยห์นังกั้น ทองหล่อ) ศิลปินผูมี้ช่ือเสียงและไดรั้บรางวลั
เกียรติยศหลายรางวลั อาจารยน์ครินทร์ไดส้อนลูกศิษยไ์วม้าก และหลายคนกลายเป็นนายหนงัผูมี้
ความสามารถและมีงานแสดงไม่ขาดสาย ซ่ึงในบา้นพรุปัจจุบนัมีหนงัตะลุงทั้งท่ีเป็นลูกศิษย ์และ
หลานศิษยข์องอาจารยน์ครินทร์ ประมาณ 15 โรง ดนตรีไทย ปัจจุบนัในเทศบาลบา้นพรุมีผูท้าํ
กิจกรรมดนตรีไทยอยู ่2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม “วงศาคณาญาติ” มีนายปรีชา มุสิกะไชย เป็นหวัหนา้กลุ่ม 
ไดร้วมตวัผูส้นใจและมีความสามารถทางดนตรี ร่วมฝึกซอ้มและแสดงช่วยเหลือตามงานศพของ
ญาติมิตรในเทศบาลบา้นพรุ ในลกัษณะการช่วยงาน มิใช่การรับจา้ง ลกัษณะวงดนตรีเป็นเคร่ือง
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ดนตรีไทยผสมกบัเคร่ืองดนตรีสากล 2. กลุ่ม “สินพฒันวิทย”์ มีนายสาย จนัทรพฒัน์ เป็นบุคลากร
หลกัลกัษณะกิจกรรมมุ่งไปทางดา้นการสอนดนตรีไทย แก่เยาวชนกลุ่มน้ีไม่ค่อยออกแสดงมากนกั 
แต่เนน้การสร้างเยาวชน โดยในปี 2546 ไดส่้งวงเขา้ประกวดในระดบัภาคใต ้กลองยาว ปัจจุบนัมี
ผูส้นใจกิจกรรมกลองยาวไดร้วมกลุ่มฝึกซอ้มจนสามารถออกแสดงตามงานต่างๆ อยู ่2 กลุ่มคือ-
คณะแม่เรือน (นางบุญเรือน งามศิริ)-คณะหนงัหนุง้ (นายจุมพล หนูอุไร) 

การกฬีา / นันทนาการ 
ชาวบา้นพรุเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการเล่นกีฬามานานแลว้ ส่ิงท่ียนืยนัคือการจดักีฬาบา้นพรุ

เกมส์ ซ่ึงเป็นกีฬาประเพณีสาํคญัของชาวบา้นพรุท่ีจดัต่อเน่ืองโดยไม่ขาดสายมาเป็นเวลาถึง 36 ปี 
สมยัก่อนเป็นการแข่งขนักีฬาระหวา่งหมู่บา้น ปัจจุบนัเป็นการแข่งขนักีฬาระหวา่งชุมชน ในปี 2548 
น้ี จะจดัเป็นปีท่ี 38 โดยเทศบาลกีฬาบา้นพรุเกมส์น้ี จะเร่ิมตั้งแต่ตน้เดือนตุลาคม ส้ินสุดในวนัท่ี 31 
ธนัวาคมของทุกปี ประกอบดว้ยการแข่งขนักีฬาหลายประเภท ซ่ึงประเภทท่ีสาํคญัและไดรั้บความ
สนใจมากท่ีสุด คือ กีฬาฟุตบอล ซ่ึงจะมีทั้งฟุตบอลเยาวชนและฟุตบอลผูสู้งอายุ สําหรับสถานท่ี
สาํหรับเล่นกีฬาของชาวบา้นพรุ ปัจจุบนัมีสถานท่ีค่อนขา้งมีความพร้อมสูง คือ สนามกีฬาเมืองหลกั
พรุคา้งคาว ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค ์อยูใ่นความ
ดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย สถานท่ีออกกาํลงักายอ่ืนๆ ของชาวบา้นพรุ ไดแ้ก่ สนามฟุตบอล
วดัเทพชุมนุม สนามฟุตบอลโรงเรียนบา้นโปะหมอ สนามฟุตบอลสถานีรถไฟบา้นพรุ นอกจากน้ียงั
มีลานกีฬา และสวนหยอ่มต่างๆ อีก 10 แห่ง ส่วนสถานท่ีสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวบา้นพรุท่ี
สาํคญัคือ สวนสาธารณะพรุคา้งคาว ซ่ึงมีเน้ือท่ีทั้งส้ินประมาณ 250 ไร่ เป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์
ท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นสวน สาธารณะ โดยเทศบาลเมืองบา้นพรุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  

การกฬีาและนันทนาการ 
สนามกีฬาเอนกประสงค ์จาํนวน 1 แห่ง (สนามกีฬาเมืองหลกัภาคใตพ้รุคา้งคาว) ลาน

กีฬา จาํนวน 2 แห่ง สนามฟุตบอล จาํนวน 4 แห่ง สระวา่ยนํ้า จาํนวน 2 แห่ง สวนสาธารณะ จาํนวน 
1 แห่ง (สวนสาธารณะพรุคา้งคาว) 

สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวดัสงขลา  
ก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 6 มกราคม 2549 ปัจจุบนัไดมี้สมาชิกชมรมต่างๆ รวม 250 ชมรม ใน 16 

อาํเภอของจงัหวดัสงขลา เดิมช่ือว่า ศูนยเ์ครือข่ายสุขภาพผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา เร่ิมตน้มาจาก มติ
ในการจดัประชุมโครงการพฒันาเครือข่ายองคก์รปฏิบติังานดา้นผูสู้งอายุจงัหวดัสงขลา ท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จดัข้ึน เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2543 และมีการดาํเนินการ
ต่อเน่ืองในรูปโครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายสุขภาพผูสู้งอายุจงัหวดัสงขลา ท่ีมีการรวมกลุ่มของ
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หน่วยงานด้านผูสู้งอายุทั้ งภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัสงขลาทุกหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย
จะตอ้งมีความร่วมมือร่วมแรง และร่วมใจในการดาํเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งจริงจงั  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2549ทางศูนยฯ์ ไดข้อจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสมาคม ใชช่ื้อว่า 
“สมาคมเครือข่ายสุขภาพผูสู้งอายุจงัหวดัสงขลา” และในปีน้ีทางสมาคมฯ ไดรั้บงบประมาณ
อุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ช่วยใหก้ารดาํเนินงานและกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ปัจจุบนัสมาคมฯ มีสมาชิกชมรมต่างๆ ในทุกอาํเภอของจงัหวดัสงขลา จาํนวน 225 
ชมรม มีการบริหารงานท่ียึดนโยบายของจงัหวดัสงขลา อบจ. จงัหวดัสงขลา และสมาคมสภา
ผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีคณะกรรมการ
จากหลายภาคส่วน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชใ้นการบริหารงาน มีแผนการ
ดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวดัสงขลา 
1. นางเสาวนีย ์ ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา 
2. นายอนนัต ์ ดิสระ อุปนายก 1 
3. นายอรัญ กัว่พานิชย ์ อุปนายก 2 
4. พนัเอกสุรศกัด์ิ สวนวจิิตร์  เลขานุการสมาคมฯ 
5. นางปราณี มณีดุลย ์ ฝ่ายแผนงาน/โครงการ 
6. นางประภา ปัญญวรรณศิริ ฝ่ายทะเบียน 
7. นางนิภา วิเศษสาธร เหรัญญิก 
8. นางสาวจิระวฒัน ์จนัทร์เพญ็ สวสัดิการ 
9. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
10. นางสงขลา พิษฐานพร ฝ่ายวิจยัและประเมินผล 
วสัิยทศัน์ (Vision) 
“ผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีและเป็นสุข” 
พนัธกจิ (Mission) 
1. พฒันาศกัยภาพชมรมผูสู้งอายใุหเ้ขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมมีความรู้ ทกัษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุขภาพทางสงัคม และสุขภาพทางปัญญา 
3. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการและองคก์รต่างๆ ในการจดักิจกรรม หรือ

บาํเพญ็สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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4. ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นวิชาการ และการวิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
5. ประสานความช่วยเหลือผูสู้งอายุยากไร้ ถูกทอดท้ิงและพิการกบัองคก์ารต่างๆ ท่ีมี

หนา้ท่ีดูแลผูสู้งอาย ุ
6. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกผูสู้งอายอุอกกาํลงักาย เล่นกีฬาเพื่อการเสริมสร้าง

สุขภาพ และการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสามคัคี 
7. การจดัทาํฐานขอ้มูลผูสู้งอายใุนจงัหวดัสงขลา 
เป้าหมาย (Target) 
1. มีสมาชิกชมรมในจงัหวดัสงขลาท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ผูสู้งอายุในชมรมท่ีเป็นสมาชิก มีความรู้ ทกัษะ ในการดูแลสุขภาพตนเองและของ

สมาชิก 
3. หน่วยประสานงานท่ีเช่ือมโยงกบัส่วนราชการ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
4. ประสานและสนบัสนุนใหมี้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายยุากไร้ถูกทอดท้ิง และพิการ 
วตัถุประสงค์ 
1. ใหค้าํแนะนาํแก่สมาชิกในการจดัตั้งและพฒันาองคก์รใหเ้กิดความมัน่คงและอาํนวย

ประโยชนแ์ก่สมาชิก 
2. ใหก้ารฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะความรู้ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต สงัคม และปัญญา 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ และการวิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกผูสู้งอายอุอกกาํลงักาย เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

และจดัใหมี้การแข่งขนักีฬาเช่ือมความสามคัคีเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่เยาวชน 
รูปแบบกจิกรรมและการทาํงาน 
ระยะ 3 (พ.ศ.2552-ปัจจุบนั) สมาคมเครือข่ายฯ ไดด้าํเนินงานดา้นผูสู้งอายโุดยจดัใหมี้

กิจกรรม ดงัน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูล 

1.1 จาํนวนสมาชิกชมรม แยกชาย หญิง 
1.2 จาํนวนผูสู้งอายยุากไร้ 
1.3 ผูสู้งอาย ุ100 ปี ข้ึนไป 

2. จดักิจกรรมเขา้เฝ้าถวายพระพรและทศันศึกษา 
3. จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายแุห่งชาติถ่ายทอดภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ
4. จดัการแข่งขนักีฬาผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา “ช่อลาํดวนเกมส์” 
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5. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพชมรมใหเ้ขม้แขง็   
6. กิจกรรมเยีย่มใหข้วญักาํลงัใจแจกถุงยงัชีพแก่ผูสู้งอายยุากไร้ 
7. กิจกรรมพฒันาจิตและฝึกปฏิบติัธรรม 
8. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
9. จดัทาํโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ
10. กิจกรรมจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟสุูขภาพผูสู้งอายชุุมชน 
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บทที ่5 

สภาพปัจจุบันของพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่การพฒันาชุมชน 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คุณค่าผูสู้งอาย ุเพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุและแนวทางการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ผูสู้งอาย ุ 

การนาํเสนอเน้ือหาในบทน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย
สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดงัน้ี 
 
สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 

การศึกษาปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเป็นการเก็บขอ้มูล ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนที ่1 ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 

สําหรับผลการวิจยัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณดว้ยแบบสอบถามชมรมผูสู้งอายุในภาคใต ้จาํนวน 220 คน โดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้ตามแนวคิดของมาราลี (Marali, 2001: 44-45) มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002: 29-30) และ
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552: 50-51) และทาํการศึกษาตามกระบวนการจดัการความรู้ 6 
กระบวนการ คือ การกาํหนดความรู้ การสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายุ การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 
และการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการประเมิน การ
จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นและผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ดงัน้ี 
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1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นชมรมผูสู้งอายุ

ในภาคใต ้จาํนวน 220 คน โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งในชมรม การอบรม
และความสนใจในการเสริมพลงัอาํนาจ ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี  13 

ตารางท่ี 13  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ( n = 220) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 99 45.0 
 หญิง 121 55.0 
อาย ุ    
 31-40 ปี 17 7.7 
 41-50 ปี  40 18.2 
 51-60 ปี  40 18.2 
 มากกวา่  60 ปี  123 55.9 
    
การศึกษา     
 ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 43 19.55 
 ประถมศึกษา 49 22.27 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 34 15.45 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 27 12.27 
 อนุปริญญา/ปวส. 23 10.45 
 ปริญญาตรี 35 15.91 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 9 4.09 
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ตารางท่ี 13  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 ( n = 220) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
รายไดต่้อเดือน   
 นอ้ยกวา่/เท่ากบั5,000บาท 16 7.3 
 5,001-10,000 บาท 49 22.3 
 10,001 – 15,000 บาท 63 28.6 
 15,001 – 20,000 บาท 19 8.6 
 20,001 บาทข้ึนไป 73 33.2 
ตาํแหน่งในชมรม   
 ประธานชมรม 23 10.5 
 สมาชิก 173 78.6 
 อ่ืนๆ  24 10.9 
การฝึกอบรมการเสริมพลงัอาํนาจพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ   
 เคย 118 53.6 
 ไม่เคย 102 46.4 
ความสนใจในการเสริมพลงัอาํนาจพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ   
 สนใจ 178 80.9 
 ไม่สนใจ 42 19.1 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่าขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุจาํนวน 220 คน เป็นเพศชาย จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และ
เป็นเพศหญิง 121 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายมุากกว่า 60 ปี จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 
รองลงมาคือ อายุ 41-50 และ 51-60 ปี มี 40 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาจาํนวนมากท่ีสุด คือ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าประถมศึกษา 
จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.2 รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตาํแหน่งในชมรม
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาคือมีตาํแหน่งเป็น
อ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการ/เจา้หนา้ท่ี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ส่วนใหญ่เคยการฝึกอบรม
การเสริมพลงัอาํนาจพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมาคือ
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ไม่เคยฝึกอบรม จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และส่วนใหญ่มีความสนใจในการเสริมพลงั
อาํนาจพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอายจุาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 รองลงมาคือไม่สนใจ จาํนวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 

2. ผลการประเมินการจัดลาํดับความต้องการจําเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ  
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ และผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
ดงัน้ี 

2.1 ความต้องการจําเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 
การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) สภาพการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุท่ีเป็นจริง และ 2) สภาพการ
เสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุคาดหวงั ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทั้ง 2 สภาพ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 14-20 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมและรายดา้น 

  (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดับ 

ค่าสถิต ิ แปล
ผล 

ลาํ 
ดับ X  S.D.. X  S.D.. 

1.  ดา้นการกาํหนดความรู้ 3.97 0.691 มาก 2 4.09 0.529 มาก 4 
2.  ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ

3.87 0.589 มาก 3 4.10 0.515 มาก 3 

3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกผูสู้งอาย ุ

3.76 0.693 มาก 5 3.90 0.425 มาก 6 

4.  ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก 3.82 0.786 มาก 4 4.03 0.435 มาก 5 
5.  ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 4.01 0.764 มาก 1 4.19 0.444 มาก 1 
6.  ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้ 3.87 0.752 มาก 3 4.18 0.542 มาก 2 

รวม 3.88 0.719 มาก - 4.08 0.493 มาก - 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของผูสู้งอายตุ่อความตอ้งการจาํเป็นในการเสริม
พลังอาํนาจผูสู้งอายุตามสภาพท่ีเป็นจริงทั้ ง 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88, 
S.D.=0.719) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.493) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สภาพความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุเป็นจริงอยู่
ในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ชมรม ( X = 4.01, S.D. = 0.764) อนัดบั 2 คือ ดา้นการกาํหนดความรู้ ( X = 3.97, S.D. = 0.691) 
อนัดบั3 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ดา้น คือ ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ( X = 3.87, 
S.D. = 0.589)  และดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้( X = 3.87, S.D. = 0.752)   ลาํดบั 4 ดา้น
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก ( X = 3.82, S.D. = 0.786)  อนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ( X = 3.76, S.D. = 0.693) และสภาพการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทั้ง 6 ดา้นเช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
อนัดบั 1 ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ( X  = 4.19 , S.D. = 0.444) อนัดบั 2 ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไป
ประยกุตใ์ช ้( X = 4.18 ,S.D. = 0.542) อนัดบั 3 ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
( X = 4.10, S.D. = 0.515)  อนัดบั 4  ดา้นการสร้างความรู้  ( X = 4.09, S.D. = 0.529) อนัดบั 5 ดา้น
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก ( X = 4.03 , S.D. = 0.435) อนัดบั 6 ดา้นการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ( X  = 3.90 ,S.D. = 0.425) 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการกาํหนดความรู้ 

 (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D.. X  S.D.. 

1.   ชมรมผูสู้งอายมีุการร่วมประชุม ระดมความคิด 
วเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

3.95 1.165 มาก 3 4.50 0.814 มาก
ท่ีสุด 

1 

2. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านเปิดโอกาสใหส้มาชิกมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดความรู้ในการพฒันางาน
ชมรมผูสู้งอาย ุ

4.03 0.702 มาก 1 4.04 0.611 มาก 2 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการกาํหนดความรู้ (ต่อ) 

 (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D.. X  S.D.. 

3. ชมรมผูสู้งอายใุหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้น
ชมรมผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการ
พฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ

3.98 0.926 มาก 2 3.91 0.667 มาก 4 

4. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุเป็นผูน้าํในการกาํหนด
ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ

3.93 0.862 มาก 4 3.92 0.717 มาก 3 

รวม 3.97 0.691 มาก - 4.09 0.529 มาก - 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็น

จริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการกาํหนดความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97, S.D. = 
0.691) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.529) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้สภาพท่ีเป็นจริง พบว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือชมรมผูสู้งอาย ุเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ( X = 4.03 S.D. = 0.702) อนัดบั 2 ชมรม
ผูสู้งอายใุหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้นชมรมผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันา
งานของชมรมผูสู้งอาย ุ( X = 3.98, S.D. = 0.926) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายมีุการร่วมประชุม ระดม
ความคิด วิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอาย ุ( X  = 3.95, S.D. = 1.165) 
และอนัดบั 4  ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ เป็นผูน้าํในการกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ ( X  = 3.93, S.D. = 0.862) และสภาพการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุดา้นการกาํหนด
ความรู้ท่ีคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 
ชมรมผูสู้งอายุมีการร่วมประชุม ระดมความคิด วิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อความสําเร็จของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ ( X = 4.50, S.D. = 0.814) อนัดบั 2 ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ( X  = 4.04, S.D. = 0.611) อนัดบั 3 
ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ เป็นผูน้าํในการกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ
( X  = 3.92, S.D. = 0.717) และอนัดบั 4 คือ ชมรมผูสู้งอายใุหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้นชมรม
ผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ( X =3.91, S.D. = 0.667) 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั 
อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบั
พลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

 n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D.. X  S.D.. 

5. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุมีการพดูคุยถึงวธีิการ
เผยแพร่ความรู้หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใน
ชมรมเป็นประจาํ 

4.07 0.876 มาก 1 4.45 0.599 มาก 1 

6. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุช่วยในการเสริมสร้าง
กาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่สมาชิกผูสู้งอาย ุ

3.90 0.727 มาก 2 4.03 0.727 มาก 3 

7. ชมรมช่วยสนบัสนุนใหส้มาชิกผูสู้งอายทุาํงานจน
ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย เช่น จดัหาส่ืออุปกรณ์
และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนใหแ้ก่สมาชิก 

3.69 0.744 มาก 4 3.83 0.853 มาก 4 

8. ชมรมผูสู้งอายมีุการโนม้นา้วใหผู้สู้งอายไุด้
มองเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ 

3.84 1.021 มาก 3 4.09 0.844 มาก 2 

รวม 3.87 0.589 มาก - 4.10 0.515 มาก - 

 
จากตารางท่ี 16 พบวา่ สภาพท่ีเป็นจริงของการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็น

จริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.589) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10, 
S.D. = 0.515) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพท่ีเป็นจริงพบว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายมีุค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือประธานชมรม
ผูสู้งอาย ุมีการพูดคุยถึงวิธีการเผยแพร่ความรู้หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชมรมเป็นประจาํ 
( X =4.07, S.D. = 0.876) อนัดบั 2 ประธานชมรมผูสู้งอาย ุช่วยในการเสริมสร้างกาํลงัใจในการ
ทาํงานให้แก่สมาชิกผูสู้งอาย ุ( X =3.90, S.D. = 0.727) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายมีุการโนม้นา้วให้
ผูสู้งอายไุดม้องเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ ( X  = 3.84, S.D. = 1.021) และอนัดบั 4 ชมรมช่วย
สนับสนุนให้สมาชิกผูสู้งอายุทาํงานจนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น จดัหาส่ืออุปกรณ์และ
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนใหแ้ก่สมาชิก ( X  = 3.69, S.D. = 0.744) และ สภาพท่ีคาดหวงัดา้น
การสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 ประธานชมรมผูสู้งอายุ มีการพูดคุยถึงวิธีการเผยแพร่ความรู้หรือ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชมรมเป็นประจาํ ( X =4.45,S.D. = 0.599)  อนัดบั 2 ชมรมผูสู้งอายมีุ
การโนม้นา้วใหผู้สู้งอายไุดม้องเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ ( X  = 4.09, S.D. = 0.844)  อนัดบั 3 
ประธานชมรมผูสู้งอายุ ช่วยในการเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงานให้แก่สมาชิกผูสู้งอายุ ( X  = 
4.03, S.D. = 0.727) และอนัดบั 4 คือ ชมรมช่วยสนบัสนุนให้สมาชิกผูสู้งอายุทาํงานจนประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น จัดหาส่ืออุปกรณ์และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนให้แก่สมาชิก
( X =3.83, S.D. = 0.853) 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั 
 อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 
 ศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ 
 (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D.. X  S.D.. 

9. ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับสมาชิก เช่น 
หอ้งสมุดสาํหรับผูสู้งอาย ุหอ้งอินเตอร์เน็ต จดั
อบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นตน้ 

3.85 1.132 มาก 3 3.99 1.077 มาก 3 

10. ชมรมเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาผูสู้งอาย ุ
เช่น ใหจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการเขา้รับ
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

4.08 1.046 มาก 1 4.38 0.634 มาก 1 

11. ชมรมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุปนาํเสนอผลงาน 
หรือ เป็นวทิยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
เขตพื้นท่ีชมรม 

3.66 0.700 มาก 4 4.03 0.619 มาก 2 

12. ชมรมผูสู้งอายมีุการส่งเสริมบรรยากาศในการ
ทาํงานเพ่ือใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 

3.92 0.908 มาก 2 3.58 0.726 มาก 4 

13. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการพฒันาและนาํ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการเผยแพร่หรือ
ปฏิบติังาน 

3.30 0.876 ปาน
กลาง 

5 3.52 0.791 มาก 5 

รวม 3.76 0.693 มาก - 3.90 0.425 มาก - 
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จากตารางท่ี 17 พบวา่ สภาพท่ีเป็นจริงของการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็น
จริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.693) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90, 
S.D. = 0.425) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพท่ีเป็นจริงพบว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายสุ่วนใหญ่
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือ ชมรมเห็น
ความสําคญัต่อการพฒันาผูสู้งอายุ เช่น ให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเขา้รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ( X =4.08, S.D. = 1.046) อนัดบั 2 ชมรมผูสู้งอายมีุการส่งเสริมบรรยากาศใน
การทาํงานเพ่ือให้เกิดแรงกระตุน้ให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ( X =3.92, S.D. = 0.908) 
อนัดบั 3 ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สําหรับสมาชิก เช่น ห้องสมุดสําหรับผูสู้งอายุ ห้องอินเตอร์เน็ต จดั
อบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นตน้ ( X  = 3.85, S.D. = 1.132) อนัดบั 4 ชมรมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายุ
ไปนาํเสนอผลงาน หรือ เป็นวิทยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีชมรม ( X  = 3.66, 
S.D. = 0.700) และอนัดบั 5 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสนบัสนุนเร่ือง
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพฒันาและนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการเผยแพร่
หรือปฏิบติังาน ( X  = 3.30, S.D. = 0.876) และ สภาพท่ีคาดหวงัดา้นการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 
1 ชมรมเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาผูสู้งอาย ุเช่น ใหจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการเขา้รับการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ( X =4.38,S.D. = 0.634) อนัดบั 2  ชมรมสนับสนุนให้ผูสู้งอายุไป
นาํเสนอผลงาน หรือ เป็นวิทยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเขตพ้ืนท่ีชมรม ( X  = 4.03, S.D. 
= 0.619) อนัดับ 3 ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สําหรับสมาชิก เช่น ห้องสมุดสําหรับผูสู้งอายุ ห้อง
อินเตอร์เน็ต จดัอบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นตน้ ( X  = 3.99, S.D. = 1.077) อนัดบั 4 คือ ชมรม
ผูสู้งอายุมีการส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงานเพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา ( X =3.58, S.D. = 0.726) และอนัดบั 5 ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพฒันาและนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเผยแพร่หรือ
ปฏิบติังาน ( X =3.52, S.D. = 0.791) 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั
อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน
สมาชิก  

 (n = 220) 
รายการ สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D.. X  S.D.. 

14. ชมรมผูสู้งอายทุุกคนเป็นเพ่ือนร่วมชมรมท่ีดี
ของขา้พเจา้ 

4.28 0.971 มาก 1 4.28 0.766 มาก 1 

15. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการบนัทึกประสบการณ์ และ
ความชาํนาญของสมาชิกเกบ็ไวใ้นส่ือต่าง ๆ เพ่ือ
นาํมาใชไ้ดอี้กภายหลงั 

3.69 1.041 มาก 2 4.05 0.681 มาก 2 

16. ชมรมผูสู้งอาย.ุมีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และรับผดิชอบ
ประจาํเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ

3.67 1.195 มาก 3 3.93 0.770 มาก 3 

17. ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร คอยให้
คาํแนะนาํในการทาํงานแก่สมาชิกอยูเ่สมอ 

3.65 0.833 มาก 4 3.87 0.645 มาก 4 

รวม 3.82 0.786 มาก - 4.03 0.435 มาก - 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั

อาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.87, 
S.D. = 0.589) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.786) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้สภาพท่ีเป็นจริงพบว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ทั้งหมด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือชมรมผูสู้งอายทุุกคนเป็นเพื่อนร่วม
ชมรมท่ีดีของขา้พเจา้ ( X =4.28, S.D. = 0.971) อนัดบั 2 ชมรมผูสู้งอาย ุมีการบนัทึกประสบการณ์ 
และความชาํนาญของสมาชิกเก็บไวใ้นส่ือต่างๆ เพื่อนาํมาใชไ้ดอี้กภายหลงั ( X =3.69, S.D. = 
1.041) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายุ.มีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรับผดิชอบประจาํเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ( X  = 3.67, S.D. = 1.195) และอนัดบั 
4 ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร คอยให้คาํแนะนาํในการทาํงานแก่สมาชิกอยูเ่สมอ ( X  = 
3.65, S.D. = 0.833) และ สภาพท่ีคาดหวงัดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายทุุกคนเป็นเพื่อนร่วม
ชมรมท่ีดีของขา้พเจา้ ( X =4.28, S.D. = 0.766)  อนัดบั 2  ชมรมผูสู้งอาย ุมีการบนัทึกประสบการณ์ 
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และความชาํนาญของสมาชิกเก็บไวใ้นส่ือต่าง ๆ เพื่อนาํมาใชไ้ดอี้กภายหลงั ( X  = 4.05, S.D. = 
0.681)  อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายุ.มีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรับผดิชอบประจาํเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ( X  = 3.93, S.D. = 0.770) และอนัดบั 
4 คือ ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร คอยให้คาํแนะนําในการทาํงานแก่สมาชิกอยู่เสมอ 
( X =3.87, S.D. = 0.645)  

 
ตารางท่ี 19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั 
 อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 
 (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D. X  S.D. 

18. ชมรมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู ่น่าพบปะ
สมาชิกมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

4.16 1.093 มาก 1 4.14 0.784 มาก 3 

19. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสร้างเครือข่ายความสมาชิก
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกต่างชมรมหรือ
หน่วยงานภายนอก 

3.73 0.804 มาก 4 4.00 0.731 มาก 4 

20. ชมรมมีวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีจาํเป็นใน
การจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มอยากจะทาํงานได้
อยา่งเหมาะสมสมกบับริบทของผูสู้งอาย ุ

4.15 1.004 มาก 2 4.42 0.646 มาก 1 

21. ชมรมผูสู้งอายมีุการแจง้สมาชิกในชมรมเก่ียวกบั
กิจกรรมต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 0.830 มาก 3 4.21 0.591 มาก 2 

รวม 4.01 0.764 มาก - 4.19 0.444 มาก - 

 
จากตารางท่ี 19 พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั

อาํนาจผูสู้งอาย ุดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.764) 
และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.444) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
สภาพท่ีเป็นจริงพบว่า การเสริมพลังอํานาจผูสู้งอายุมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้ งหมด โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือชมรมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าพบปะ
สมาชิกมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ( X =4.16, S.D. = 1.093) อนัดบั 2 ชมรมมีวสัดุ
อุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มอยากจะทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
สมกบับริบทของผูสู้งอาย ุ ( X =4.15, S.D. = 1.004) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายมีุการแจง้สมาชิกใน
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ชมรมเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 4.00, S.D. = 0.830)  และอนัดบั 
4 ชมรมผูสู้งอายุ มีการสร้างเครือข่ายความสมาชิกซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิกต่างชมรมหรือ
หน่วยงานภายนอก ( X  = 3.73, S.D. = 0.804) และ สภาพท่ีคาดหวงัดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมมีวสัดุอุปกรณ์ 
และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มอยากจะทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสมสมกบั
บริบทของผูสู้งอาย ุ ( X =4.42, S.D. = 0.646)  อนัดบั 2  ชมรมผูสู้งอายมีุการแจง้สมาชิกในชมรม
เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 4.21, S.D. = 0.591)  อนัดบั 3 ชมรม
สภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู ่ น่าพบปะสมาชิกมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ( X  = 4.14, 
S.D. = 0.784) และอนัดบั 4 คือ ชมรมผูสู้งอายุ มีการสร้างเครือข่ายความสมาชิกซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งสมาชิกต่างชมรมหรือหน่วยงานภายนอก ( X =4.00, S.D. = 0.731) 

 
ตารางท่ี 20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั 
 อาํนาจผูสู้งอายตุามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัดา้นการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
 (n = 220) 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั 

ค่าสถิติ แปล
ผล 

ลาํ 
ดบั X  S.D. X  S.D. 

22. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการนาํประสบการณ์
ผูสู้งอายท่ีุไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

3.95 1.030 มาก 2 4.28 0.689 มาก 1 

23.ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการใชป้ระโยชน์จาก
ประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชมรมช่วยในการตดัสินใจ
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งการปฏิบติังาน 

3.95 0.930 มาก 2 4.27 0.745 มาก 2 

24. ชมรมมีการดาํเนินงานท่ีกาํลงัพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสมและชมรมท่ีดีและมี
คุณภาพเม่ือเทียบกบัชมรมอ่ืนๆ 

4.08 0.790 มาก 1 4.01 0.767 มาก 4 

25. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการใชอ้งคค์วามรู้
สมยัใหม่พฒันาต่อยอดภมิูปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ

3.49 0.939 ปาน
กลาง 

3 4.15 0.830 มาก 3 

รวม 3.87 0.752 มาก - 4.18 0.542 มาก - 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงั

อาํนาจผูสู้งอาย ุดา้นการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87, S.D. = 
0.752) และสภาพท่ีคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.542) เม่ือพิจารณาเป็น
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รายขอ้สภาพท่ีเป็นจริงพบว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มี
จาํนวน 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือ ชมรมมีการดาํเนินงานท่ี
กาํลงัพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและชมรมท่ีดีและมีคุณภาพเม่ือเทียบกบัชมรมอ่ืนๆ 
( X = 4.08, S.D. = 0.790) อนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ คือ ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการนาํ
ประสบการณ์ผูสู้งอายท่ีุไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ( X =3.95, S.D. = 1.030) และ
ชมรมผูสู้งอายุ ของท่านมีการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในชมรมช่วยในการตดัสินใจ
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ระหวา่งการปฏิบติังาน ( X  = 3.95, S.D. = 0.930)  และอนัดบั 3  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่พฒันาต่อยอดภูมิปัญญา
ชมรมผูสู้งอาย ุ( X  = 3.49, S.D. = 0.939) และ สภาพท่ีคาดหวงัดา้นการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายขุอง
ท่านมีการนาํประสบการณ์ผูสู้งอายท่ีุไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ( X = 4.28, S.D. = 
0.689)  อนัดบั 2  ชมรมผูสู้งอายุ ของท่านมีการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชมรมช่วย
ในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบติังาน ( X  = 4.27, S.D. = 0.745) อนัดบั 3 
ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่พฒันาต่อยอดภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ( X  = 
4.15, S.D. = 0.830) และอนัดบั 4 คือ ชมรมมีการดาํเนินงานท่ีกาํลงัพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมและชมรมท่ีดีและมีคุณภาพเม่ือเทียบกบัชมรมอ่ืนๆ ( X =4.01, S.D. = 0.767) 

2.2. ผลการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างพลัง
อาํนาจผู้สูงอายุ 

ผลการจัดลาํดับความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
วิเคราะห์โดยวิธี Modified Priority Needs Index (PNIModified) เป็นการถ่วงนํ้ าหนกัโดยการหาร
ผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั (I) และสภาพท่ีเป็นจริง (D) ดว้ยค่าเฉล่ียของสภาพท่ี
เป็นจริง (D) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 21–27 
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ตารางท่ี 21 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมและรายดา้น 

 (n = 220) 
รายการ ค่าเฉลีย่สภาพที่

เป็นจริง 
ค่าเฉลีย่สภาพที่

คาดหวงั 
PNI ลาํดับ 

1.  ดา้นการกาํหนดความรู้ 3.97 4.09 0.03 5 
2.  ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ

3.87 4.10 0.06 2 

3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกผูสู้งอาย ุ

3.76 3.90 0.04 4 

4.  ดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก 3.82 4.03 0.06 2 
5.  ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 4.01 4.19 0.05 3 
6.  ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้ 3.87 4.18 0.08 1 

รวม 3.88 4.08 0.05 - 
 

จากตารางท่ี 21 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายุ ทั้ง 6 ดา้น พบว่า มีค่า PNI อยู่ระหว่าง 0.03-0.08 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้ (PNI = 0.08)  อนัดบั 2 มี 2 ดา้น คือ ดา้นการ
สร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุและดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก (PNI = 0.06) 
อนัดบั 3 ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม (PNI =0.05) และอนัดบั 4 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.04) ) และอนัดบั 5 ดา้นการกาํหนดความรู้ (PNI = 0.03)  
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ตารางท่ี 22 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 
ดา้นการกาํหนดความรู้ 

 (n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่

สภาพทีเ่ป็น
จริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

1.   ชมรมผูสู้งอายมีุการร่วมประชุม ระดมความคิด 
วิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

3.95 4.50 0.139 1 

2. ชมรมผูสู้งอายเุปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ

4.03 4.04 0.002 2 

3. ชมรมผูสู้งอายใุหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้น
ชมรมผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการ
พฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ

3.98 3.91 -0.018 3 

4. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุเป็นผูน้าํในการกาํหนด
ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ

3.93 3.92 -0.003 4 

รวม 3.97 4.09 0.030 - 
 

จากตารางท่ี 22 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุดา้นการกาํหนดความรู้ พบวา่ มีค่า PNI อยูร่ะหว่าง-0.003–0.139 โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายมีุการร่วมประชุม ระดมความคิด วิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ี
จาํเป็นต่อความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.139) อนัดบั 2  ชมรมผูสู้งอายุเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาํหนดความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.002) อนัดบั 3 
ชมรมผูสู้งอายใุหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้นชมรมผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการ
พฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ(PNI = -0.018) และอนัดบั 4 ประธานชมรมผูสู้งอาย ุเป็นผูน้าํในการ
กาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ(PNI = -0.003) 
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ตารางท่ี 23 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

 (n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

5. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุมีการพดูคุยถึงวธีิการ
เผยแพร่ความรู้หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใน
ชมรมเป็นประจาํ 

4.07 4.45 0.093 1 

6. ประธานชมรมผูสู้งอายุ ช่วยในการเสริมสร้าง
กาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่สมาชิกผูสู้งอาย ุ

3.9 4.03 0.033 4 

7. ชมรมช่วยสนบัสนุนใหส้มาชิกผูสู้งอายทุาํงานจน
ประสบผลสํา เ ร็จตามเป้าหมาย  เ ช่น  จัดหาส่ือ
อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนให้แก่
สมาชิก 

3.69 3.83 0.038 3 

8. ชมรมผู ้สูงอายุมีการโน้มน้าวให้ผู ้สูงอายุได้
มองเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ 

3.84 4.09 0.065 2 

รวม 3.87 4.1 0.059 - 
 

จากตารางท่ี 23 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ พบว่า มีค่า PNI อยู่ระหว่าง 
0.033-0.093 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 ประธานชมรมผูสู้งอายุ มีการพูดคุยถึง
วิธีการเผยแพร่ความรู้หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชมรมเป็นประจาํ (PNI = 0.093) อนัดบั 2 
ชมรมผูสู้งอายมีุการโนม้นา้วใหผู้สู้งอายไุดม้องเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ (PNI = 0.065) อนัดบั 
3  ชมรมช่วยสนบัสนุนให้สมาชิกผูสู้งอายุทาํงานจนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย เช่น จดัหาส่ือ
อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนให้แก่สมาชิก (PNI = 0.038) และอนัดบั 4 ประธาน
ชมรมผูสู้งอาย ุช่วยในการเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่สมาชิกผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.033) 
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ตารางท่ี 24 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ

     (n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

9. ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับสมาชิก เช่น หอ้งสมุด
สาํหรับผูสู้งอาย ุหอ้งอินเตอร์เน็ต จดัอบรมสมัมนา
ทางวิชาการ เป็นตน้ 

3.85 3.99 0.036 4 

10. ชมรมเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาผูสู้งอาย ุเช่น 
ใหจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการเขา้รับการ
อบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน 

4.08 4.38 0.074 2 

11. ชมรมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุปนาํเสนอผลงาน 
หรือ เป็นวิทยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
เขตพื้นท่ีชมรม 

3.66 4.03 0.101 1 

12. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการส่งเสริมบรรยากาศ
ในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหส้มาชิกเกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา 

3.92 3.58 -0.087 5 

13. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพฒันาและนาํ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการเผยแพร่หรือ
ปฏิบติังาน 

3.3 3.52 0.067 3 

รวม 3.76 3.9 0.037 - 
 

จากตารางท่ี 24 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายพุบว่า มีค่า PNI อยู่ระหว่าง       
-0.087-0.101 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุปนาํเสนอ
ผลงาน หรือ เป็นวิทยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีชมรม (PNI = 0.101) อนัดบั 2 
มีชมรมเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาผูสู้งอาย ุเช่น ให้จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการเขา้รับการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน (PNI = 0.074)  อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพฒันาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเผยแพร่หรือ
ปฏิบติังาน (PNI = 0.067) และอนัดบั 4 ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับสมาชิก เช่น หอ้งสมุดสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุหอ้งอินเตอร์เน็ต จดัอบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นตน้ (PNI = 0.036) และอนัดบัสุดทา้ย 
ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงานเพ่ือให้เกิดแรงกระตุน้ให้สมาชิกเกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา (PNI = -0.087)  
 
ตารางท่ี  25  การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ผูสู้งอาย ุดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก 
(n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

14. ชมรมผูสู้งอายทุุกคนเป็นเพื่อนร่วมชมรมท่ีดีของ
ขา้พเจา้ 

4.28 4.28 0.000 4 

15. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการบนัทึกประสบการณ์ และ
ความชาํนาญของสมาชิกเกบ็ไวใ้นส่ือต่าง ๆ เพื่อ
นาํมาใชไ้ดอี้กภายหลงั 

3.69 4.05 0.098 1 

16. ชมรมผูสู้งอายมีุสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และรับผดิชอบ
ประจาํเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ

3.67 3.93 0.071 2 

17. ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร คอยให้
คาํแนะนาํในการทาํงานแก่สมาชิกอยูเ่สมอ 

3.65 3.87 0.060 3 

รวม 3.82 4.03 0.055 - 
 

จากตารางท่ี 25 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก พบว่า มีค่า PNI  อยูร่ะหว่าง 0.000 – 0.098 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 มีชมรมผูสู้งอาย ุมีการบนัทึกประสบการณ์ และความ
ชาํนาญของสมาชิกเก็บไวใ้นส่ือต่างๆ เพื่อนาํมาใชไ้ดอี้กภายหลงั (PNI = 0.098) อนัดบั 2 ชมรม
ผูสู้งอายุมีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับผิดชอบประจาํ
เก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.071) อนัดบั 3 ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร 
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คอยให้คาํแนะนาํในการทาํงานแก่สมาชิกอยูเ่สมอ (PNI = 0.060) และอนัดบั 4 ชมรมผูสู้งอายทุุก
คนเป็นเพื่อนร่วมชมรมท่ีดีของขา้พเจา้ (PNI = 0.000)    
 
ตารางท่ี 26 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 
(n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่

สภาพทีเ่ป็น
จริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

18. ชมรมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู ่น่าพบปะ
สมาชิกมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

4.16 4.14 -0.005 4 

19. ชมรมผูสู้งอาย ุมีการสร้างเครือข่ายความเป็น
สมาชิกซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสมาชิกต่างชมรมหรือ
หน่วยงานภายนอก 

3.73 4.00 0.072 1 

20. ชมรมมีวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีจาํเป็นใน
การจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อมอยากจะทาํงานได้
อยา่งเหมาะสมสมกบับริบทของผูสู้งอาย ุ

4.15 4.42 0.065 2 

21. ชมรมผูสู้งอายมีุการแจง้สมาชิกในชมรมเก่ียวกบั
กิจกรรมต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 4.21 0.053 3 

รวม 4.01 4.19 0.045 - 
 

จากตารางท่ี 26 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม พบว่า มีค่า PNI อยูร่ะหว่าง -0.005 -0.072 โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี  อนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายมีุการสร้างเครือข่ายความเป็นสมาชิกซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งสมาชิกต่างชมรมหรือหน่วยงานภายนอก (PNI = 0.072) อนัดบั 2 ชมรมมีวสัดุอุปกรณ์ และ
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มอยากจะทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมสมกบับริบท
ของผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.065) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายมีุการแจง้สมาชิกในชมรมเก่ียวกบักิจกรรมต่าง 
ๆท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง (PNI = 0.053) และอนัดบั 4 ชมรมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู ่น่า
พบปะสมาชิกมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (PNI = -0.005) 
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ตารางท่ี 27 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 
ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้

(n = 220) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลีย่
สภาพที่
คาดหวงั 

PNI ลาํดับ 

22. ชมรมผูสู้งอายมีุการนาํประสบการณ์ผูสู้งอายท่ีุ
ไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

3.95 4.28 0.084 2 

23.ชมรมผูสู้งอาย ุมีการใชป้ระโยชน์จาก
ประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชมรมช่วยในการตดัสินใจ
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งการปฏิบติังาน 

3.95 4.27 0.081 3 

24. ชมรมมีการดาํเนินงานท่ีกาํลงัพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและชมรมท่ีดีและมี
คุณภาพเม่ือเทียบกบัชมรมอ่ืนๆ 

4.08 4.01 -0.017 4 

25. ชมรมผูสู้งอายมีุการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่
พฒันาต่อยอดภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ

3.49 4.15 0.189 1 

รวม 3.87 4.17 0.078 - 
 

จากตารางท่ี 27 การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้พบว่า มีค่า PNI  อยูร่ะหว่าง -0.017 – 0.189 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 มีชมรมผูสู้งอายมีุการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่พฒันาต่อ
ยอดภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ(PNI = 0.189) อนัดบั 2 ชมรมผูสู้งอายมีุการนาํประสบการณ์ผูสู้งอายุ
ท่ีไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน (PNI = 0.084) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายุ มีการใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชมรมช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ระหว่างการ
ปฏิบติังาน (PNI = 0.081) และอนัดบั 4 ชมรมมีการดาํเนินงานท่ีกาํลงัพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมและชมรมท่ีดีและมีคุณภาพเม่ือเทียบกบัชมรมอ่ืนๆ (PNI = -0.017) 
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3. สภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา

ชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูสู้งอาย ุจาํนวน 220 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D..) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 27 - 28 
 
ตารางท่ี 28 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
 ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวมและรายดา้น 

   (n = 220) 
รายการ X S.D.. แปลผล ลาํดบั 

1.  การกาํหนดความรู้ 3.86 0.856 มาก 4 
2.  การสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 3.97 0.879 มาก 1 
3. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ 3.87 0.802 มาก 3 
4. ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก 3.69 0.908 มาก 6 
5. สภาพแวดลอ้มชมรม 3.85 0.890 มาก 5 
6. การนาํพลงัอาํนาจไปประยกุตใ์ช ้ 3.89 0.815 มาก 2 

รวม 3.86 0.858 มาก - 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่า สภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา

ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.86, S.D.=0.858) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 การสร้างพลงัและแรง
ขับพลังอํานาจผู ้สูงอายุ ( X =3.97, S.D.=0.879) อันดับ  2 การนําพลังอํานาจไปประยุกต์ใช ้
( X =3.89, S.D.=0.815) อนัดับ 3 การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายุ ( X =3.87, 
S.D.=0.802) อนัดบั 4 การกาํหนดความรู้ ( X =3.86, S.D.=0.856) อนัดบั 5 สภาพแวดลอ้มชมรม 
( X =3.85, S.D.=0.890) และอนัดบั 6 ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก ( X = 3.69, S.D.=0.908) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

202 

ตารางท่ี 29 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

     (n = 220) 
รายการ X S.D.. แปลผล ลาํดบั 

การกาํหนดความรู้     
1. การสาํรวจความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ 4.00 1.031 มาก 1 
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็น 3.74 0.857 มาก 3 
3. ความตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัการความรู้ของสมาชิก 3.85 1.067 มาก 2 

รวม 3.86 0.856 มาก - 

การสร้างพลงัและแรงขับพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ     
4. การคิดคน้พลงัอาํนาจและวธีิการขบัเคล่ือนๆเก่ียวกบัชมรม 4.11 0.996 มาก 1 
5. การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิกในชมรมจากแหล่งภายใน
และภายนอกชมรม 

3.90 0.854 มาก 3 

6.  การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของสมาชิก 3.91 1.121 มาก 2 
รวม 3.97 0.879 มาก - 

การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ     
7. ชมรมมีการผสมผสานเทคโนโลยเีก่าและสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั 4.18 1.034 มาก 1 
8.  การกระตุน้หรือสนบัสนุนใหง้บประมาณใหส้มาชิกนาํความรู้และ
พลงัอาํนาจท่ีอยูใ่นตวัออกมาเป็นศกัยภาพของชมรม 

3.66 0.712 มาก 3 

9. การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการพฒันาเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

3.75 1.004 มาก 2 

รวม 3.87 0.802 มาก - 

ความสัมพนัธ์ที่ดกีบัเพือ่นสมาชิก     
10. การแลกเปล่ียนเรียนรู้พลงัอาํนาจผูสู้งอายรุ่วมกนัของสมาชิก 3.82 1.017 มาก 1 
11. การถ่ายทอดทกัษะเทคโนโลยทีั้งภายในชมรม 3.44 0.970 ปานกลาง 2 
12. การสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมกบัหน่วยงานภายนอก 3.82 1.199 มาก 1 

รวม 3.69 0.908 มาก - 

สภาพแวดล้อมชมรม     
13. ชมรมเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดักิจกรรมและบรรยากาศในชมรม 4.08 1.158 มาก 1 
14.  ความพร้อมในอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็ขอ้มูล
และการถ่ายทอดพลงัอาํนาจ 

3.45 0.937 ปานกลาง 3 

15. ความรู้ความชาํนาญของสมาชิกในการถ่ายทอดพลงัอาํนาจท่ีมีอยูใ่นตวั 4.04 1.029 มาก 2 
รวม 3.85 0.890 มาก - 
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ตารางท่ี 29  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน (ต่อ) 

     (n = 220) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดบั 

การนําพลงัอาํนาจไประยุกต์ใช้     
16.  การนาํประสบการณ์พลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุกาํหนดไวไ้ปปฏิบติัให้
บรรลุเป้าหมาย 

4.06 1.058 มาก 1 

17.  การนาํขั้นตอนพลงัผูสู้งอายมุาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชมรม 3.59 0.864 มาก 3 
18. การปรับปรุงประสบการณ์พลงัอาํนาจผูสู้งอายใุหท้นัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

4.03 0.919 มาก 2 

รวม 3.89 0.815 มาก - 

รวมทั้งหมด 3.86 0.858 มาก - 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นขอ้มูลสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ

เพื่อพฒันาชุมชนรายดา้น โดยมีขอ้มูลในแต่ละดา้นท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี   
ดา้นการกาํหนดความรู้ พบวา่  ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงั

อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.86, S.D. = 0.856) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ความตระหนกัถึงความสาํคญัใน
การจดัการความรู้ของสมาชิก ( X = 4.00, S.D. = 1.031) อนัดบั 2 การสาํรวจความรู้ในการพฒันา
งานชมรมผูสู้งอาย ุ( X = 3.85, S.D. = 1.067) และอนัดบั 3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
กาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็น ( X = 3.74, S.D. = 0.857)  

ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ พบว่า ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายุมี
ปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97, S.D. = 
0.879) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 การคิดคน้
พลงัอาํนาจและวิธีการขบัเคล่ือนๆเก่ียวกบัชมรม ( X = 4.11, S.D. = 0.996) อนัดบั  2 การใหค้วาม
ร่วมมือและการสนบัสนุนของสมาชิก ( X =3.91, S.D. = 1.121) และอนัดบั 3 การสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิกในชมรมจากแหล่งภายในและภายนอกชมรม ( X =3.90, S.D. = 0.854) 

ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุพบว่า ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายมีุ
ปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87, S.D. = 
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0.802) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมมี
การผสมผสานเทคโนโลยเีก่าและสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ( X = 4.18, S.D. = 1.034) อนัดบั  2 การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการพฒันาเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
( X =3.75, S.D. = 1.004) และอนัดบั 3 การกระตุน้หรือสนบัสนุนให้งบประมาณให้สมาชิกนาํ
ความรู้และพลงัอาํนาจท่ีอยูใ่นตวัออกมาเป็นศกัยภาพของชมรม ( X =3.66, S.D. = 0.712) 

ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก พบว่า ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.908) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากนั 2 ดา้น คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้พลงัอาํนาจผูสู้งอายุร่วมกนัของ
สมาชิก ( X = 3.82, S.D. = 1.017) และ การสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมกบัหน่วยงานภายนอก คณะ 
( X = 3.82 ,S.D. = 1.199) และอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การถ่ายทอดทกัษะเทคโนโลยทีั้ง
ภายในชมรม ( X = 3.44 ,S.D. = 0.970)  

ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม พบว่า ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายุมีปัญหาในการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.890) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น อนัดบั 1 คือ ชมรมเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดักิจกรรมและบรรยากาศในชมรม 
( X = 4.08, S.D. = 1.158) อนัดบั 2 ความรู้ความชาํนาญของสมาชิกในการถ่ายทอดพลงัอาํนาจท่ีมีอยูใ่น
ตวั   ( X = 4.04 ,S.D. = 1.029) และอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความพร้อมในอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็ขอ้มูลและการถ่ายทอดพลงัอาํนาจ ( X = 3.45 ,S.D. = 0.937)  

ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไประยุกต์ใช ้พบว่า ในภาพรวมชมรมผูสู้งอายุมีปัญหาในการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.815) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 การนาํประสบการณ์
พลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุกาํหนดไวไ้ปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย ( X = 4.06, S.D. =  1.058)  อนัดบั 2 
การปรับปรุงประสบการณ์พลงัอาํนาจผูสู้งอายใุหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ( X = 0.43, S.D. = 0.919) 
และอนัดบั 3 การปรับปรุงความรู้ใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ( X = 3.59, S.D. = 0.864)  
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ตอนที ่2 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
สําหรับผลการวิจยัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน 

(การกาํหนดการเสิมสร้างพลงัอาํนาจ ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู ้สูงอายุ ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนสมาชิก  ด้าน
สภาพแวดล้อมชมรม ด้านการนําพลังอาํนาจไประยุกต์ใช้) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา
ชุมชน และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสภาพการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน  
สาํหรับผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา

ชุมชน ในภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบนับทบาทชมรมผูสู้้อายุของภาคใตใ้นปัจจุบนัได้เปล่ียน
บทบาทไปตามสภาพสังคมมีการพฒันาไปตามยุคตามสมยั เช่น บทบาทในดา้นการศึกษานอก
รูปแบบแก่ประชาชน ในอดีตชมรมผูสู้งอายุทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารชาวบา้นมานานแลว้แต่
เป็นไปเองอยา่งบริสุทธ์ิโดยไม่รู้ตวั แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีบทบาทในลกัษณะท่ีเป็นชมรมมีรูปแบบและมี
เง่ือนไขผกูพนั โดยใชช้มรมผูสู้งอายเุป็นปัจจยัในการพฒันาสังคม บทบาทการนาํวิธีการของชมรม
ผูสู้งอายไุปใชก้บันวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยชมรมผูอ้ายจุะเปล่ียนรูปแบบชมรมผูอ้ายุ
มาทาง สถานท่ีราชการในการจดัชมรมผูสู้งอายมุากข้ึน และบทบาทของชมรมผูสู้งอายกุบักิจกรรม
สาธารณกุศลในปัจจุบนับทบาทลดนอ้ยลงไป ดงัท่ี ประธานชมรมผูสู้งอายบุา้นพรุสงขลา นางสุริน 
คณะชาติ กล่าวว่า “ โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดพลังอาํนาจหรือการทาํหน้าท่ี
บทบาทเหล่าน้ันในสังคมปัจจุบันมีน้อย รวมท้ังความเอาใจใส่ของหน่วยงานราชการกพ็บว่าลดน้อย
ไปมาก กลุ่มสมาชิกชมรมผู้ สูงอายุกมี็จาํนวนจาํกัดและถูกจาํกัดขอบเขตตามภาวการณ์ของสังคม 
เศรษฐกิจและการศึกษาลงไปเร่ือย ๆ ดังน้ันโอกาสท่ีชมรมผู้ สูงอายุจะได้แสดงบทบาทดังท่ีกล่าว
มาแล้วกล็ดน้อยลงตามไปด้วย”  

สอดรับกบันกัวิชาการการพฒันาชุมชนจงัหวดันครศรีธรรมราช กล่าววา่ สถานภาพของ 
ชมรมผู้ สูงอายุในปัจจุบนัอยู่ในสภาวะตกตํ่าหรือถดถอย เพราะพ้ืนท่ีของด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจสมยัใหม่และเหตุปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาแทนท่ี ดงัว่า “สถานภาพของชมรมผู้สูงอายใุนปัจจุบัน
อยู่ในสภาวะตกตํา่หรือถดถอยเพราะมีกิจกรรมด้านอ่ืนๆส่ือบันเทิงสมยัใหม่และเหตปัุจจัยอ่ืน ๆ เข้า
มาแทนท่ี เช่น ภาพยนตร์ ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต ยกเว้นชมรมผู้ สูงอายุท่ีมีสมาชิกท่ีเขม็แขง็จริงๆ 
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หรือประธานชมรมชมรุ่นใหม่ท่ีมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวท่ียังได้รับความน่าเช่ือถือจากสมาชิก”
สืบเน่ืองจากการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายท่ีุผา่นมา ยงัมีปัญหาท่ีสาํคญัหลายประการคือ การจดั
กิจกรรมของชมรมมีนอ้ยและไม่ต่อเน่ือง ขาดการติดต่อประสานงานกบัองคก์รชุมชนและเกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างสมาชิกภายในชมรม แต่อยา่งไรก็ตามชุมชนน้ียงัมีระบบความสัมพนัธ์และศกัยภาพ
ของกลุ่ม/องคก์รอยู่บา้งในการทาํกิจกรรมร่วมกนั จึงก่อให้เกิดกระบวนพฒันาชมรมผูสู้งอายุโดย
การดึงเอาศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์รและผูน้าํชุมชนพร้อมกบัหน่วยงานของรัฐท่ีมีอยูเ่ขา้ร่วมในการ
ดาํเนินงานโดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหาของชมรมผูสู้งอายุ
2) การกาํหนดแนวทางในการพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุ3) การดาํเนินงานตามแผน 4) การประเมินผล/
การสรุปบทเรียนและแนวทางในการพฒันาชมรมผูสู้งอายุดว้ย “ชมรมผูสู้งอายุ”ใน 3 จงัหวดั คือ 
สุราษฏร์ สงขลา นครศรีธรรมราช  

ในดา้นสภาพปัจจุบนัชมรมผูสู้งอายุในแต่ละจงัหวดัมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนเขา้ไป
ส่งเสริมสนบัสนุนแตกต่างกนั ดงัท่ีนาย นายเขิม แทนทวี ประธานชมรมผูสู้งอายทุ่านหน่ึง กล่าวว่า 
“จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีหน่วยงานภาครัฐ และท้องถ่ินให้การสนับสนุนในด้านต่างๆและทาง
เทศบาลยงัจัดให้มีการจัดกิจกรรมเป็นลานวัฒนธรรมทุก 2 สัปดาห์” ขณะท่ีนกัวิชาการพฒันชุมชน
จงัหวดัสงขลา กล่าวว่า จงัหวดัสงขลามีการประกวด ชมรมผูสู้งอาย ุ“จังหวัดสงขลามีการประกวด
ชมรมผูสู้งอาย ุในงานกาชาด รองผู้ ว่าราชการมีนโยบายให้มีการอบรมชมรมผูสู้งอาย ุปีละคร้ังโดย
ใช้งบ อบจ.”  

ส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้การส่งเสริมโดยการจดั
แข่งขนัในกิจกรรมดา้นผูสู้งอายทุุกปี ดงัคาํกล่าวของนกัวิชาการวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กล่าวว่า “ในงานสารทเดือนสิบของจังหวัดนครมีการประกวดชมรมผู้สุงอายใุนด้านกิจกรรมต่างๆ 
มาแข่งขนัและมาร่วมแสดงกันมากมาย” ปัญหาและอุปสรรคในการก่อตั้งและดาํเนินงาน 

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายุ/ชมรมผูสู้งอายุ (ผูน้าํและสมาชิก) ผูน้าํ หมู่บา้น 
กรรมการหมู่บา้น กลุ่มแม่บา้น อสม. อบต. เจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ ได้
เขา้ร่วมกระบวนการพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุโดยเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์ปัญหาของผูสู้งอาย ุกลุ่มได้
ประชุมกันการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นกลุ่มได้อภิปรายกันถึงปัญหาของชมรมตั้ งแต่ก่อตั้ งมา 
ประเด็นท่ีกลุ่มได้หยิบยกมาวิเคราะห์มีหลากหลาย เช่น สถานท่ีตั้ งชมรม การดาํเนินงานของ
กรรมการชมรม ปัญหาของสมาชิกชมรม กิจกรรมชมรม เงินทุนของชมรม ความร่วมมือขององคก์ร
ชุมชน ซ่ึงผลของการประชุมในประเดน็ดงักล่าวมีดงัน้ี 

สถานท่ีตั้งของชมรมสถานท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัของชมรมผูสู้งอายุ ตั้งอยู่ท่ีเทศบาล
พรหมคีรี ซ่ึงอยูห่่างจงัหวดันครศรีธรรมราชประมาณ 30 กิโลเมตรในการนดัหมายทาํกิจกรรมแต่
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ละคร้ัง ผูสู้งอายไุม่สามารถเดินไปร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชบ้ริการของรถโดยสาร
ประจาํทาง หรือบุตรหลานมาส่งจะมารับทุกเดือน และหลงัจากเสร็จกิจกรรมแลว้จะตอ้งใช้รถ
โดยสารประจาํทาง หรือบุตรหลานมาส่งจะมารับมาส่งในหมู่บา้น วนัไหนท่ีผูสู้งอายุมีภาระใน
ครอบครัวมากก็ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได ้เช่น ในครอบครัวขอนายสมปอง อินทช่วย และนาง
เพียงใจ บวัศรี ซ่ึงอยู่ดว้ยกนัเพียงสองตายาย ลูกหลานไปทาํงานท่ีอ่ืนและไปเรียนหนังสือ จะตอ้ง
ประกอบอาหารด้วยตนเอง ทาํงานหาเล้ียงชีพตามลาํพงั บางคร้ังในการไปร่วมกิจกรรมต้อง
ผลดัเปล่ียนกันไป มีน้อยคร้ังท่ีจะได้ไปพร้อมกันสองคน บางคร้ังตาไปพร้อมกับรถเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล แต่ยายยงัทาํงานบา้นยงัไม่เสร็จ เม่ือทาํงานบา้นเสร็จแลว้จะไปร่วมกิจกรรมก็ไม่มีรถ จะ
เดินไปก็ไกล ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที และอีกครอบครัวหน่ึง ครอบครัวของยายนาง อาย ุ68 ปี มี
อาการปวดเข่าเดินไปไหนไกล ๆ ไม่ได ้ดงันั้นในการไปร่วมกิจกรรมตอ้งให้ลูกหลานขบัรถไปส่ง 
บางคร้ังลูกหลานไม่วา่งทาํใหไ้ม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได ้

คณะกรรมการของชมรมผูสู้งอาย ุ
ในปี 2557 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอายบุา้นเทศบาลพรหมคีรี มี

คณะกรรมการทั้งหมด 7 คน โดยมีนายแสวง นวลหนุ เป็นประธานชมรม ครูแสวง นวลหนู เป็น
ขา้ราชการบาํนาญ เป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการทาํกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุในระยะแรก อีก
ท่านหน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญั คือนางนิตยา รอดงาม ทาํหนา้ท่ีเป็นขา้ราชการบาํนาญเช่นกนั เป็นผูท่ี้มี
บทบาทมากในชมรม และเป็นท่ีเคารพนับถือของสมาชิก สมาชิกทุกคนให้ความไวว้างใจ เพราะ
เป็นคนท่ีพูดจริงทาํจริงและเสียสละเพื่อชมรมเป็นอย่างมาก การดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ
ดาํเนินงานมาอยา่งราบร่ืนดี มีกิจกรรมท่ีใหส้มาชิกทาํร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาของสมาชิกชมรม 

สมาชิกของชมรมผูสู้งอายเุทศบาลตาํบลบา้นพรหมคีรี มีทั้งกลุ่มคนพ้ืนท่ีเดิม และยา้ย
มาจากเมืองอ่ืนในส่วนสมาชิกท่ีเป็นคนพ้ืนเมือง ท่ีไดจ่้ายเงินค่าสมาชิกรายเดือนให้กบัชมรมเดือน
ละ 10 บาท เพื่อสมคัรเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของผูสู้งอาย ุผูสู้งอายบุางคนไม่มีเงิน
ท่ีจะตอ้งจ่ายรายเดือน กไ็ม่สมคัรเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายกิุจกรรมของชมรม 

ชมรมผูสู้งอายุได้มีการทาํกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมประจาํเดือนการตรวจ
สุขภาพ และการออกกาํลงักาย ถึงแมว้า่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ
พยาบาลเป็นผูก้าํหนดให้ และเป็นผูจ้ดักิจกรรมให้กบัผูสู้งอายุ โดยท่ีผูส่้งอายุไม่ไดมี้ส่วนเขา้ไป
ช่วยเหลือ หรือแมแ้ต่ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกบักลุ่มยงัไม่เกิดข้ึน เพราะยงัไม่มีการจดั
กิจกรรมให้ผูสู้งอายุไดคิ้ดทาํกิจกรรมดว้ยตวัผูสู้งอายุเองเงินทุนของชมรมเงินท่ีทางชมรมไดเ้ก็บ
จากสมาชิกเพื่อใช้ในเร่ืองฌาปนกิจสงเคราะห์ผูสู้งอายุ เดือนละ 10 บาท มิได้มีวตัถุประสงค์
เพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นดา้นอ่ืน นอกจากสมาชิกชมรมเสียชีวิตจึงจะจ่ายใหร้ายละ 700 บาท เท่านั้น และ
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เงินท่ีเกบ็จากสมาชิกกน็าํไปฝากกบัธนาคารทั้งหมด ไม่ไดมี้การคิดร่วมกนัของสมาชิกวา่จะนาํมาใช้
เป็นทุนในการทาํกิจกรรมเพ่ือชมรม หรือแมแ้ต่การแสวงหาทุนจากแหล่งอ่ืน เพื่อท่ีจะนาํเงินมา
พฒันาชมรมให้กา้วหน้าต่อไป ยงัไม่มีสมาชิกของชมรมท่านใดไดเ้สนอหรือพูดออกมาเลยความ
ร่วมมือขององคก์รชุมชนเทศบาลตาํบลบา้นพรหมคีรี มีกลุ่มองคก์รชุมชน เช่น กรรมการหมู่บา้น 
อสม. กลุ่มแม่บา้น และ อบต. ท่ีมีความพร้อม ท่ีจะให้ความร่วมมือถา้ไดรั้บการร้องขอ โดยเฉพาะ
กลุ่มแม่บา้นท่ีมีประธานกลุ่มท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือกบักิจกรรมของ
ชุมชนเป็นอย่างดี แต่ชมรมผูสู้งอายุเองก็มิได้มีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กรใด ๆ ทาํ
กิจกรรมเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุด้วยกันเองและอยู่แต่ในเขตของโรงพยาบาลเท่านั้ น ดังนั้ นการ
ดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุจึงไดด้าํเนินงานร่วมกบัโรงพยาบาลเป็นสําคญัการสรุปบทเรียนใน
การดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

หลงัจากไดอ้ภิปรายในประเด็นต่าง ๆ แลว้กลุ่มไดมี้การสรุปประสบการณ์หรือบทเรียน
ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะปัญหาการดาํเนินงานของชมรม โดยใชว้ิธีการระดมสมอง คือ ให้สมาชิกกลุ่ม
บอกปัญหาของชมรมไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยไม่มีการอภิปรายในช่วงแรก ซ่ึงผูว้ิจยัไดช่้วยบนัทึกปัญหา
ในกระดาษท่ีติดไว ้อะไรคือปัญหา ในท่ีสุดก็ไดส้รุปปัญหาของชมรมซ่ึงไดจ้ากประสบการณ์ จาก
การดาํเนินงานของชมรม 10 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การรวมกลุ่มของผูอ้ายใุนชมรมผูสู้งอายมีุนอ้ย 
2. คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายมีุจาํนวนนอ้ย ยงัไม่เหมาะสม 
3. คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายไุม่รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
4. กิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายมีุนอ้ยและไม่ต่อเน่ือง 
5. สมาชิกของชมรมผูสู้งอายยุงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบของชมรม 
6. สมาชิกของชมรมผูสู้งอายยุงัไม่เขา้ใจเร่ืองการเก็บเงินของชมรมในเร่ือการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 
7. ชมรมผูสู้งอายยุงัไม่มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหผู้สู้งอาย ุ
8. สถานท่ีพบกลุ่มผูสู้งอายอุยูไ่กล 
9. ชมรมผูสู้งอายไุม่มีเงินทุนของชมรมในการทาํกิจกรรม 
10. ชมรมผูสู้งอายุขาดการติดต่อประสานงานกบักลุ่มองคก์รต่างๆ ภายในชุมชนและ

หน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการสนบัสนุนขอความช่วยเหลือ 
หลงัจากท่ีได้ปัญหาจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 10 ขอ้ กลุ่มได้มีการแก้ไข

ปัญหาทุกขอ้ มีบางปัญหาท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั จึงไดร้วมไวเ้ป็นขอ้เดียวกนั และกลุ่มไดต้กลงท่ี
จะดาํเนินการใน 6 ปัญหาตามลาํดบัน้ี 
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1. การขยายกลุ่มผูสู้งอาย ุ
2. การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน 

2.1 การจดักิจกรรมการเขา้วดัฟังธรรม 
2.2 การจดักิจกรรมรดนํ้าดาํหวั 
2.3 กิจกรรมประเพณีอ่ืนๆ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอาย ุและ การประชุมสมาชิกชมรม 
ผูสู้งอาย ุ

4. การตรวจสุขภาพและการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอาย ุ
5. การสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้น 
6. การประสานกบักลุ่มองคก์รภายในชุมชน 
ขั้นที ่2 การกาํหนดแนวทางในการพฒันาชมรมผู้สูงอายุ 
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการในการแก้ปัญหา กลุ่มได้ตกลงท่ีจะดาํเนินการใน 6 

ปัญหา โดยมีช่วงเวลาดาํเนินการดงัน้ี 
1. การขยายกลุ่มของผูสู้งอายุ เป็นกิจกรรมแรกท่ีกลุ่มจะดาํเนินการและจะตอ้งมีการ

คดัเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอายข้ึุนใหม่ เพื่อทดแทนคณะกรรมชมรมผูสู้งอายุเดิมท่ีมี
คณะกรรมการเพียง 7 ท่าน และเป็นตวักลางประสานการเพ่ิมสมาชิกชมรมผูสู้งอายจึุงไดก้าํหนดให้
มีการประชุมกลุ่มผูสู้งอายุข้ึน สถานท่ี คือ ห้องประชุมสาํนกังาเทศบาลตาํบลบา้นพรหมคีรี มีกลุ่ม
ผูสู้งอายุ กลุ่มแม่บา้น อสม. อบต. กรรมการหมู่บา้น กาํนัน ในส่วนการเพิ่มจาํนวนสมาชิกชมรม
ผูสู้งอาย ุไดต้ั้งเป้าหมายไว ้50 คน ระยะเวลา 3 เดือน มีนายแสวง นวลหนู ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ
การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน 

1.1 การจัดกิจกรรมการเขา้วดัฟังธรรม เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มได้ตกลงกันว่ากลุ่ม
ผูสู้งอายุจะเขา้วดัฟังธรรมทุกวนัพระข้ึน 15 คํ่า ของเดือน ท่ีวดัพรมโลก เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 
2556 เป็นตน้ไป โดยมีนางจารุวรรณ์ เลขวิจิตร รองประธานชมรมฯ นายนางยุพิน อนันทมาศ 
ประชาสมัพนัธ์ชมรมฯ และนางนางอารี วารีพจน์ ประธานกลุ่ม อสม. เป็นผูรั้บผดิชอบ 

1.2 การจดักิจกรรมรดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ ในวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ 15 เมษายน 2558
โดยนางจารุวรรณ์ เลขวิจิตร อบต.รอง ประธานกลุ่ม เป็นผูรั้บผดิชอบ และสาํนกังานเทศบาลพรหม
คีรี เป็นสถานท่ีจดังาน 

1.3 กิจกรรมการเตน็แอร์โรบิก เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มผูสู้งอายรุ่วมกนัจดัข้ึนพร้อมกบั
กิจกรรมการรดนํ้ าดาํหวัผูสู้งอาย ุในวนัท่ี 15 เมษายน 2558 ณ เทศบาลตาํบลบา้นพรหมคีรี โดยนาง
จารุวรรณ์ เลขวิจิตร อบต.รอง ประธานกลุ่ม เป็นผูรั้บผดิชอบ 
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1.4 กิจกรรมประเพณีอ่ืนๆ เช่น งานบุญข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งาน งานเขา้พรรษา 
งานออกพรรษา และงานลอยกระทง เป็นกิจกรรมประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในรอบปีและบาง
โอกาส จึงไดม้อบหมายให ้นายนางนิตยา รอดงาม เป็นผูรั้บผดิชอบ 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ การประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอายุ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมในวนัศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เวลา 
13.00 น. ท่ี เทศบาลตาํบลบา้นพรหมคีรี สาํหรับการประชุมสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ ไดก้าํหนดให้มี
การประชุมในวนัพระข้ึน 15 คํ่าของเดือน (พร้อมกบัการเขา้วดัฟังธรรม) ท่ีวดัพรมโลก โดยมีนาง
บุญรุ่ง รัตนโชติรอง ประธานชมรมฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ 

3. การตรวจสุขภาพและการออกกาํลงักายสําหรับผูสู้งอายุ เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มได้
กาํหนดให้วนัพระข้ึน 15 คํ่า ของเดือน (พร้อมกบัการเขา้วดัฟังธรรม) เป็นวนัท่ีมีการตรวจสุขภาพ
และออกกาํลงักาย ท่ีวดัสบป่อง โดยมีนางวไลพร คีรีเพช็ เหรัญญิกชมรมฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ 

4. การสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้น เป็นกิจกรรมการพฒันาวดัวดัพรมโลก 
กิจกรรมการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เช่น การปรับปรุงถนน การปลูกตน้ไม ้สร้างศาลากลางบา้น เป็นตน้ 
ผูสู้งอายุจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทให้การสนับสนุน เป็นท่ีปรึกษา โดยมีนายแสวง  นวลหนู ประธาน
ชมรมฯ และนายต๊ิบ  นวลคาํ รองประธานชมรมฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ 

5. การประสานงานกบัองคก์รภายในชุมชน กิจกรรมของชมรมท่ีจดัข้ึนจะมีผูรั้บผดิชอบ
ในการประสานงาน ไดแ้ก่ นายแสวง นวลหนู ประธานชมรมฯ นางวไลพร คีรีเพช็ เหรัญญิกชมรม
ฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ขั้นที ่3 การดําเนินงานตามแผน 
หลงัจากไดด้าํเนินการสรุปบทเรียนการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบล

พรหมคีรีท่ีผา่นมา ทางชมรมผูสู้งอายไุดเ้สนอแนวทางในการพฒันาชมรมผูสู้งอายไุวห้ลายแนวทาง 
และทางชมรมผูสู้งอายไุดด้าํเนินการพฒันาตามกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. การขยายกลุ่มผูสู้งอาย ุ
 การขยายกลุ่มน้ี กลุ่มตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มจาํนวนสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจาํนวน 50 

คน ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม–มีนาคม 2548 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผูสู้งอายเุพื่อดาํเนินการวางแผนเพ่ิมจาํนวนสมาชิกและขอความร่วมมือผา่น อสม. ช่วยสาํรวจ
ความตอ้งการของผูสู้งอายท่ีุจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขอมรมนางวไลพร คีรีเพช็ ประธานกลุ่มแม่บา้น
เป็นผูรั้บผิดชอบการขยายกลุ่มผูสู้งอายุในคร้ังน้ีเป็นการขยายจากกลุ่มผูสู้งอายุเดิมท่ีมีอยู่แลว้ ท่ี
ประสบกบั 
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1.1 ปัญหาหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ท่ีมี
อยู่เพียงจาํนวน 7 คน คือ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก จึงทาํให้ไม่มีความพร้อมท่ีจะบริหาร
ชมรมให้คงอยู่ต่อไปได ้ในส่วนของสมาชิกนบัวนัจะลดน้อยลงเร่ือย ๆ บางรายไดข้อลาออกจาก
การเป็นสมาชิกของชมรม และการทาํกิจกรรมร่วมกนัของชมรมในปัจจุบนัมีนอ้ยมาก กลุ่มผูสู้งอายุ
มีความเห็นว่ามีความสาํคญัมากในการเร่ิมตน้เพื่อท่ีจะทาํกิจกรรมต่อไปนั้นจะตอ้งมีกลุ่มก่อน โดย
ไดมี้การกาํหนดการวา่ทางกลุ่มผูสู้งอายจุะพร้อมกนัในวนัใดเพื่อทาํการประชุมกลุ่มสักหน่ึงวนั เพื่อ
คดัเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอายชุุดใหม่เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม โดยท่ีคณะ
กรรมการฯ ชุดเดิมพร้อมและเตม็ใจท่ีจะให้มีการเลือกตั้งใหม่กลุ่มผูสู้งอายท่ีุเป็นผูน้าํตามธรรมชาติ
ของผูสู้งอาย ุและกรรมการชมรมท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีไดห้ารือกนัว่าจะดาํเนินการประชุมกนัในวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2558 โดยขอใชห้้องประชุมของสาํนกังานเทศบาลตาํบลพรหมคีรีกิจกรรมท่ีกลุ่มผูสู้งอายุ
ไดม้าพูดคุยกนัถึงเร่ืองปัญหาของชมรมผูสู้งอายุ บทเรียนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และ
แนวทางในการท่ีจะพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุบทเรียนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา และแนวทางใน
การท่ีจะพฒันาชมรมผูสู้งอายุของ หมู่บา้น การรวมกลุ่มในคร้ังน้ีเน้นกิจกรรมหน่ึงท่ีผูสู้งอายุ
ตอ้งการการพฒันาผูน้าํ กลุ่มผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้วา่ผูน้าํท่ีดีมีลกัษณะมีการเสียสละ มีความ 

1.2 ตั้งใจ ให้การช่วยเหลือผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็น มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีการ
วางตวัท่ีเหมาะสมและสามารถติดต่อประสานงานกบัองคก์รอ่ืนไดดี้ นอกจากน้ียงัมีส่วนให้การ
ช่วยเหลือชมรมผูสู้งอายใุนทุก ๆ ดา้นท่ีจะทาํให้กลุ่มมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการพบปะกนัมาก
ข้ึน จึงทาํใหเ้ห็นขอ้แตกต่างอยา่งชดัเจนระหว่างผูน้าํชมรมผูสู้งอายใุนอดีตกบัผูน้าํชมรมในปัจจุบนั 
ดงันั้น ในการพฒันาชมรมผูสู้งอายุ ผูน้าํกลุ่มเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัมากในการท่ีจะทาํให้กลุ่มเกิด
กิจกรรมและทาํอย่างต่อเน่ือง การคดัเลือกผูน้าํท่ีดีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ชมรมมีกระบวนการ
ดาํเนินงานร่วมกนัต่อไปได ้ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมในการพฒันาผูน้าํเพื่อปรับเปล่ียนบทบาท
หนา้ท่ีในการทาํงาน และเป็นการสร้างผูน้าํให้เรียนรู้ในหลายบทบาทเพื่อทดแทนผูน้าํรุ่นเก่าหรือ
สืบทอดแนวทาง วิธีการในการพฒันาชมรมผูสู้งอายตุ่อไปวฒันาธรรมเดิมของชุมชน เป็นส่ิงท่ีคน
ในชุมชนมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายไุปทาํบุญท่ีวดัทุกวนัพระ เพื่อ
นาํอาหารไปถวายพระไปสนทนาธรรมและไปพบปะกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนัเอง ถึงแมจ้ะมีจาํนวนไม่
มากแต่ก็เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเม่ือมีกระบวนการพฒันาชมรม
ผูสู้งอาย ุกลุ่มไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมการเขา้วดัฟังธรรมข้ึน จึงไดรั้บความสนใจจากผูสู้งอายแุละเขา้ร่วม
กิจกรรมจาํนวนมากเป็นประจาํทุกเดือน แนวทางการจดักิจกรรมของชมรมผูสู้งอายตุ่อไป จึงควรมี
การส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน จะทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มไดง่้าย
ข้ึนและทาํให้การทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เกิดความสะดวกตามไปดว้ยโอกาสและสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั 
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ควรเร่ิมตั้งแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง สร้างเสริมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตลอดจนสร้างการยอมรับทั้งตวั
บุคคลและคนในชุมชน เปิดโอกาสในการตดัสินใจและส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอทั้งในและนอก
ชุมชน เช่น การศึกษาดูงาน การสมัมนา รวมถึงการส่งเสริมบทบาทผูสู้งอายตุลอดจนการเปิดโอกาส
ให้ผูสู้งอายุไดร่้วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสิน เป็นการหนุนเสริม และการเติมเต็มศกัยภาพท่ีม่ีอยู่ เช่น 
บทบาทครูภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของพ่อครู แม่ครูท่ีเป็นผูสู้งอายุ สร้างการมีส่วนร่วม
ดว้ยความเตม็ใจและผูสู้งอายใุชค้วามรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพ อีกทั้งเป็นการยกยอ่งและเชิด
ชูเกรียติแก่ผูสู้งอายใุนความเสียสละเพื่อการพฒันาชุมชนสร้างเสริมโอกาสการการมีส่วนร่วมและ
พื้นการเรียนรู้ระหว่างผูสู้งอายุ เด็กและเยาวชน เพราะความรู้ภูมิปัญญาท่ีกาํลงัจะสูญหายไปกบั
ผูสู้งอายุถา้ไม่มีการสืบสาน หรือไม่มีความต่อเน่ืองของกิจกรรม การพฒันาก็จะอยู่เพียงแค่การ
ก่อให้เกิด แต่ไม่เกิดการต่อยอดและความต่อเน่ืองของการพฒันาความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาผูสู้งอายใุนชุมชน ส่ิงท่ีสาํคญัคือความเสียสละของผูน้าํชมรมผูสู้งอาย ุความร่วมมือของ
คณะทานวิจยัในชุมชน ส่ิงท่ีสาํคญัคือความเสียสละของผูน้าํชมรมผูสู้งอายแุละองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลพรหมคีรี การทาํงานชุมชนเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตและความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน ซ่ึงไม่ควร
มุ่งเนน้แต่เร่ืองการสร้างองคก์ร สร้างกระบวนการ การทาํกิจกรรมหรือโครงการจะเกิดภายหลงัเป็น
ผลทางออ้มและเป็นผลพลอยไดท่ี้จะเกิดข้ึนในเวลาอนัเหมาะสม ควรเน้นการทาํความเขา้ใจกบั
กลุ่มเป้าหมายก่อนท่ีจะเร่ิมตน้จดัตั้งโครงสร้างแบบกลไก ประเดน็สาํคญัหลกัๆ ผลไดผ้ลเสียของคน
ในกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมิใช่นาํประเด็นตามแผนงานโครงการหรือตามกรอบงบประมาณท่ีมีอยู่ ควร
เก้ือหนุนใหก้ลุ่มเป้าหมายคน้หาคิดและริเร่ิมจากศกัยภาพของตนเองไม่ควรคิดแทนชาวบา้นและทาํ
แทนชาวบา้นแต่ควรนาํศกัยภาพท่ีมีอยู่ของชาวบา้นสร้างการมีส่วนร่วมไปพร้อมกบัการพฒันาท่ี
ต่อเน่ือง 

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจัยสามารถประมวลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั การเสริมพลงั
อํานาจผู ้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรวม  โดยผู ้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอออกเป็น  3 ส่วน 
ประกอบดว้ย 1.สภาพปัจจุบนัของชมรมผูสู้งอาย ุ2.การพฒันาแนวทางในการเสริมพลงัอาํนาจของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ3.ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน ดงัน้ี 

1. สภาพปัจจุบันของชมรมผู้สูงอายุสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ ไดด้งัน้ี 
1.1 การกําหนดความรู้ โดยการกาํหนดกลไกการทาํงานท่ีมุ่งเนน้การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง (Self-esteem) ของผูสู้งอายุเพื่อนาํไปสู่การสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัและการพฒันา
ผูสู้งอายใุนภาพรวม การมีส่วนร่วมในระดบัคณะทาํงานวิจยันั้นมาจากผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีจิตอาสา
และสมคัรใจท่ีร่วมกันทาํงานโดยผ่านขั้นตอนของการพฒันาศกัยภาพสร้างการยอมรับทั้งจาก
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ตนเองและผูอ่ื้น และหน่วยงานองค์กรในพื้นท่ีโดยกระบวนการสร้างการยอมรับนั้นได้พฒันา
ศกัยภาพสู่การเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดข้ึนนั้นการสร้างเร่ิมจากตวัผูสู้งอายุเองท่ีสร้าง
ความแขง็แกร่งภายในระเบิดแผ่พลงัสู่ภายนอก (Inner-out) เป็นหัวใจหลกัเพราะผูสู้งอายคืุอผูท่ี้มา
ดว้ยคุณค่าและเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถหลากหลายดา้น เม่ือกาลเวลาผา่นไปร่วมกบัอายท่ีุมาก
ข้ึน ลูกหลานหรือแมแ้ต่ผูสู้งอายเุองกาํหนดบทบาทเป็นเพียงผูดู้แลบา้นและหลายท่ีลูกนาํมาฝากให้
ดูแล ในช่วงเวลาท่ีออกไปทาํงาน จะเห็นไดจ้ากประเด็นปัญหาของผูสู้งอายุท่ีสาเหตุมาจากความ
เปล่ียนแปลงของชุมชนพบว่า “คนหนุ่มสาวในหมู่บา้นส่วนใหญ่นิยมเขา้ไปทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงผลใหบ้ทบาทของผูสู้งอายจึุงลดนอ้ยลงเป็นเพียงผูค้อยดูแลบา้นและหลาน” อีกทั้ง
การวิจัยยงัพบอีกว่า ปัญหาสุขภาพร่างกาย ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาด้านความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว ส่งผลต่อความรู้สึกของผูสู้งอายใุหม้องคุณค่าของตนเองลดนอ้ยลง ผลการศึกษาดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุชาดา กีระนันทน์ (2550) ยิ่งในยุคของการเปล่ียนแปลงในกระแส
โลกาวิวตัน์ทุกอยา่งจะมีราคาแพงข้ึนเป็นอยา่งมาก ทาํให้การจบัจ่ายใชส้อยไม่คล่องตวั ตวัอยา่งท่ี
เคยเป็น และยิ่งในสภาวะของผูสู้งอายท่ีุไม่ค่อยมีรายไดจึ้งเป็นเร่ืองท่ีลาํบากมากยิ่งข้ึนท่ีจะยอมจ่าย
ค่าอาหารท่ีมีคุณภาพใหก้บัตนเองแต่จะคาํนึงถึงลูกหลานท่ีตนเองดูแลอยูเ่ป็นสาํคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของผูสู้งอายุ นอกจากนั้นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยามีผลทาํให้
ผูสู้งอายมีุปัญหาสุขภาพไม่มากกน็อ้ย ซ่ึงหากผูใ้ดมีปัญหามากก็มกัจะส่งผลไปถึงจิตใจของผูสู้งอายุ
ไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2541) ท่ีสะทอ้นให้เห็นภาวะความกงัวล
ใจของผูสู้งอายุภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีกังวลว่าจะถูกทอดท้ิงจากลูกหลาน ด้วยความ
เจริญก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันผูสู้งอายุจึงเป็นแค่คนเฝ้าบ้านให้ลูกหลานและรับภาระเล้ียงดู
ลูกหลานท่ีถูกพ่อแม่ท้ิงไวใ้ห้ ดงันั้น การวิจยัเพ่ือนาํไปสู่แนวทางการพฒันาผูสู้งอายจึุงตอ้งกลบัมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการทาํงานเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ท่ีทาํให้ผูสู้งอายุเห็นถึงคุณค่าใน
ตนเอง (Self-esteem) ทั้งน้ีเพราะปัญหาสภาพร่างกาย เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีทาํใหผู้สู้งอายวุางกรอบชีวิตและบทบาทของตนเอง และการเรียนรู้นั้น
จะได้ผลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้ นเกิดข้ึนจากการรับรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของบุคคล ดังท่ี นัยนา ยุติศาสตร์      
(2545: 24) ไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งว่า การยอมรับ คือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจ ภายใน
บุคคลหลงัจากท่ีไดรั้บเก่ียวกบัส่ิงใหม่ ๆ โดยผา่นขั้นการตระหนกัเก่ียวกบันวตักรรม ขั้นการสนใจ
การประเมินผล การทดลองและการยอมรับในท่ีสุด เห็นดว้ยว่าดีมีประโยชน์เหมาะสมและเป็นจริง
ตามนั้น โดยไม่มีท่าท่ีคดัคา้นหรือต่อตา้นพร้อมท่ีจะนาํไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  

1.2 ด้านการเสริมสร้างพลังอํานาจและแรงขับพลังอํานาจผู้สูงอายุ การทาํให้
ผูสู้งอายุไดค้น้พบตนเองว่าการให้ความสําคญัดา้นการบริโภคอาหารและการออกกาํลงักายของ
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ตนเองอยู่ในระดบัใด แต่ละคนมีขอ้ดี ขอ้ดว้ยอย่างไรบา้ง และในขณะเดียวกนัก็จะส่งผลให้กลุ่ม
ผูสู้งอายเุกิดความอยากจะปรับเปล่ียนตนเองในการดาํเนินชีวิตต่อไป ซ่ึงใชว้ิธีการสร้างสมัพนัธภาพ
ท่ีดีในกลุ่มผูสู้งอายุไดรู้้จกักนั คุน้เคยกนั มีความเป็นมิตรและผูกพนักนัในกลุ่ม และการยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบักลุ่มผูสู้งอายวุ่าตนเองมีความสามารถท่ีจะ
ควบคุมและจดัการปัญหาต่าง ของตนเองได ้ตลอดจนมีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
จากอาหารและการออกกาํลงักายและสามารถเขา้ใจไดว้่าปัญหาดา้นสุขภาพของตนเอง สามารถ
แก้ไขได้พร้อมทั้งมีการตอบสนองในการแก้ไขวิถีการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ
บริโภคอาหารและการให้การออกกาํลงักายเพ่ือการป้องกนัโรคต่างๆ และมีกาํลงัใจในการกระทาํ
ของตนเองว่า สามารถทาํได ้หรือปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยเช่ือมโยงความสามารถ ความรู้เดิมของ
ตนเองและประสบการณ์เดิมมาใชแ้ละปรับปรุงใหดี้ข้ึน และเม่ือมีการไดรั้บคาํแนะนาํท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการปฏิบติัดา้นอาหารและการออกกาํลงักายไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพนารัตน์ เจนจบ (2542) ท่ีศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบูรมา
ตอยต ์พบว่า กิจกรรมสาํคญัท่ีใชส้นบัสนุนขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ 
การสร้างและคงไว้ซ่ึงสัมพันธภาพอันดี การยอมรับความเป็นบุคคลการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมเทคนิคการใชค้าํถาม การสนบัสนุนความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การ
อภิปรายปัญหาร่วมกนัการกระตุน้ให้มีการติดตามและประเมินผลตนเองอยา่งต่อเน่ือง การร่วมกนั
หาแนวทางเลือกเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ การให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการประเมินผล
ยอ้นกลบัเชิงบวก และยงัสอดคลอ้งกัน สายสิญจ์ เปรมเกิด (2543) ท่ีศึกษาการพฒันาศกัยภาพ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการดาํเนินงานป้องกนัควบคุมโรคเอดส์โดยใชก้ระบวนการสร้างพลงั 
ตาํบลนครป่าหมาก อาํเภอบางกรุทุ่ม จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า หลงัจากการพฒันาศกัยภาพ ในการ
ป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ โดยการใชก้ระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจมีการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นการรับรู้ โอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือเอสด์ การรับรู้ ความรุ่นแรงของโรคเอสด์เพิ่มข้ึน และยงั
สอดคลอ้งกบั นนัทวดี ปินปันคง (2548) ท่ีทาํการศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวี ของสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจสาํหรับผูติ้ด
เช่ือเอชไอวี/เอดส์ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 1) การศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูติ้ด
เช้ือเอชไอวี/เอดส์ 2) การคน้พบและยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 3) การสร้างความตระหนัก
และความเช่ือมัน่ในตนเอง 4) การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการรักษา 5) การสร้างความ
เขม้แข็ง อดทนในพฤติกรรมการรักษา และจากรูปแบบดงักล่าวทาํให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอสด์ เกิด
ความรู้สึกรักตนเอง มีการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง มีการรับรู้ประสิทธิภาพของตนและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองเพิ่มข้ึนดว้ย 
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1.3 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ การขบัเคล่ือนพฒันา
ผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมกลไกการขบัเคล่ือนในระดบัชุมชนนั้น การสร้างองคก์รกลางท่ีจะเป็นจุด
ประสานความร่วมมือระหว่างผูสู้งอายุและหน่วยงานองค์กรในพื้นท่ี และทาํให้หน่วยงานและ
องคก์รในพื้นท่ี เห็นถึงถึงศกัยภาพและความสามารถท่ีเป็นจุดร่วมในการพฒันาผูสู้งอายใุหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพและอยา่งต่อเน่ืองชมรมผูสู้งอายถืุอว่าเป็นหน่วยงานสาํคญัและเป็นตวัแทนของผูสู้งอายทุั้ง
ตาํบล จากเดิมท่ีเคยมีชมรมผูสู้งอายุมาก่อนแต่ขาดกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจึงทาํให้หยุดการดาํเนินการ
ของชมรม ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองจึงทาํการฟ้ืนฟูชมรมผูสู้งอาย ุและส่งเสริมบทบาท
การเป็นศูนยก์ลางของการประสานงาน และการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในชุมชนโดยนาํศกัยภาพ
ของผูสู้งอายท่ีุเป็นจุดเด่นในดา้นความรู้ภูมิปัญญาเป็นกลไกการกระตุน้ให้ผูสู้งอายเุกิดการต่ืนตวัมี
ส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพ การสร้างคุณค่าในตนเอง ความภาคภูมิใจ ท่ีร่วมกนัผลกัดนัและ
สร้างคุณประโยชน์ให้กบัชุมชนของตนเอง พร้อมกันนั้นยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ลูกหลาน และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินให้ดาํรงอยู่สืบต่อไปในชุมชนตลอดจนการ
ประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรในพื้นท่ีเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนัการทาํงานร่วมกนั
อย่างแทจ้ริงในระดบันโยบาย และการพฒันาผูสู้งอายุท่ีต่อเน่ือง การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ถือว่าเป็นเร่ืองสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิตยาเงิน
ประเสริฐศรี (2544: 61-62) กล่าวไวว้่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยทุธ์ท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพฒันา (Journey of Development) โดยมีการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ี
เป็นอยูไ่ปสู่ส่ิงท่ีสามารถเป็นไปได ้ทั้งในระดบัปัจเจกชนและระดบัสังคม โดยหวัใจสาํคญัของการ
เปล่ียนแปลงอยูท่ี่กระบวนการวิจยั ซ่ึงใชแ้นวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) ระหว่าง
นักวิจยักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ทั้งน้ีกระบวนการวิจยัจะตอ้งเป็นประชาธิปไตย 
ยุติธรรม มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมสังเกต
ตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ สะทอ้นความคิดเห็นและความตอ้งการของตน ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
อุปสรรคและปัญหาท่ีปรากฏอยู่ ตรวจสอบทางเลือกท่ีเป็นไปได ้และมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
จิตสาํนึกไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่  

1.4 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิก ผูสู้งอายุในวัยน้ีมักจะหลงลืมง่าย 
ความจาํเลอะเลือน มกัมีอารมณ์ไม่คงท่ี ชอบบ่น โกรธง่าย ใจน้อย วชิราภรณ์ (2546) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตก และภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า
ปัญหาท่ีพบบ่อยของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพปัญหาการอยูร่่วมกนั 
ความเหงาและวา้เหว่ ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาทด่าทอกนั พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุไดแ้ก่ความ
อิจฉาริษยาระหว่างผูสู้งอายุด้วยกัน ความแตกต่างด้านภูมิหลังของผูสู้งอายุ นิสัยส่วนตัวของ
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ผูสู้งอาย ุความไม่ชอบใจส่วนตวั การหลงลืม สาํหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นผู ้สูงอายไุม่เห็น
ความสําคญัของการทาํกิจกรรมท่ีสถานสงเคราะห์จดัข้ึนเพราะคิดว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมทาํให้
เสียเวลา ไม่ไดอ้ะไรตอบแทน และยงัพบว่าแรงจูงใจช่วยกระตุน้ให้ผูสู้งอายหุันมาสนใจในการทาํ
กิจกรรม 

1.5 ด้านการนําพลังอํานาจประยุกต์ใช้ ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะควบคุมจดัการ
สถานการณ์ได ้การมีการรับรู้ในศกัยภาพและความสามารถของตนเองในการเผชิญกบัสถานการณ์
ปัญหาการแกปั้ญหา จากการคน้พบสภาพการประกอบการท่ีผูสู้งอายนุาํความรู้และประสบการณ์ท่ี
มีอยู่เดิมและจากประสบการณ์จากกลุ่มผูสู้งอายุมาปรับผสมผสานนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน
ของผูสู้งอาย ุผูสู้งอายเุกิดความพึงพอใจในความสามารถของตนเองผูสู้งอายมีุความรู้สึกท่ีดีและเป็น
ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผูสู้งอายมีุความมัน่ใจในการปฏิบติักิจกรรมนั้นต่อไปทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ
บรรลุผลตามไดท่ี้ร่วมกนัวางไว ้ ผูสู้งอายุมีการพฒันาตนเองรับรู้ถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ลกัษณะส่วนตวัของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆไปสู่ส่ิงท่ีดีเหมาะสมและมีความถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงเป็น
การช่วยทาํให้ผูสู้งอายุรู้สึกมีความมัน่ใจในความสามารถเพิ่มข้ึน ผูสู้งอายุมีเป้าหมายและมี
ความหมายในชีวิตของตวัผูสู้งอายุเอง ยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณค่าความหมายของตนเอง 
เช่ือมัน่ในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง และผูสู้งอายไุดม้องเห็นความสาํคญั
ของตนเองต่องานในความรับผดิชอบของตวัผูสู้งอายแุละต่อผูอ่ื้น 

2. การพัฒนาแนวทางในการเสริมพลังอํานาจของชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  

2.1. การกําหนดความรู้ ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะควบคุมจดัการสถานการณ์ได ้การมี
การรับรู้ในศกัยภาพและความสามารถของตนเองในการเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาการแกปั้ญหา 
จากการคน้พบสภาพการประกอบการท่ีผูสู้งอายุนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมและจาก
ประสบการณ์จากกลุ่มผูสู้งอายมุาปรับผสมผสานนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนของผูสู้งอาย ุ

2.2 ด้านการสร้างพลังและแรงขับพลังอํานาจผู้สูงอายุ การเสริมสร้างพลงัและแรง
ขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดท้บทวนส่ิงท่ีเคยรู้เหตุการณ์จากประสบการณ์
ของตนเองหรือส่ิงท่ีผูสู้งอายคุนอ่ืนท่ีไดรู้้มา หรือท่ีเคยปฏิบติัแลว้ไดผ้ล เพื่อเป็นขอ้มูลในการปฏิบติั
และมีการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนการพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ท่ีจะ
นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกปฏิบติัท่ีเหมาะสม ซ่ึงเห็นไดจ้ากคาํพูดของผูสู้งอายุในกลุ่มท่ีเป็นผลมา
จากการใชค้าํถามการกระตุน้ความคิดความรู้สึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกุลราวี วิวฒันชีวิต 
(2541) ท่ีพบว่าการใชค้าํถาม ทาํให้ผูดู้แลหลกัในผูป่้วยเอดส์มีการสะทอ้นคิดดว้ยตนเองไดดี้ท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรางคณา ชชัเวช (2546) ท่ีพบว่าการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
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คุมกาํเนิดของสตรี ทาํให้สตรีไดคิ้ดและเลือกวิธีการคุมกาํเนิดท่ีเหมาะสมกบัตนเองและตนเองพึง
พอใจความสามารถในการคิดดว้ยตนเอง ทาํใหส้ตรีไดคิ้ดและเลือกวิธีการคุมกาํเนิดท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองและตนเองพึงพอใจ ความสามารถในการคิดดว้ยตนเอง 

2.3 การส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผูสู้งอายเุกิดความ
พึงพอใจในความสามารถของตนเองผูสู้งอายมีุความรู้สึกท่ีดีและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผูสู้งอายมีุ
ความมัน่ใจในการปฏิบติักิจกรรมนั้นต่อไปทาํให้ประสบความสาํเร็จบรรลุผลตามไดท่ี้ร่วมกนัวาง
ไว ้ 

2.4 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิก การปรับตวัทางจิตใจกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีจิตใจเบิกบาน ยิ้มแยม้แจ่มใส รู้จกัใชค้าํพูดท่ีสุภาพ สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีสติ
สามารถยอมรับและเผชิญกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนได ้ การปรับตวัทางอารมณ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอารมณ์ดีข้ึนไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนสามารถปรับอารมณ์และเผชิญกบัปัญหาต่างๆได้
เป็นอยา่งอยา่งดี  ในจาํนวนน้ีบางคนยงัคงเป็นคนมีอารมณ์ขนั แต่กย็งัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ียงัคง
มีความขดัแยง้กบัผูสู้งอายอ่ืุนอยูด่ว้ยมีสาเหตุมาจากความโกรธ การปรับตวัทางสงัคม กลุ่มตวัอยา่งมี
การปรับตวัเขา้กบัผูสู้งอายุอ่ืนไดดี้มากข้ึน มีความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาน
สงเคราะห์ฯ จดัข้ึน การจดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทาํใหผู้สู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งมีความสนิทสนมกนั
มากยิง่ข้ึน การปรับตวัทางจิตวิญญาณ กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจในการไปทาํบุญท่ีวดัมากข้ึน คือ มี
ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เท่าทนัถึงความจริงแทต้ามธรรมชาติ ชีวิตมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสติและปัญญา
สามารถแยกแยะส่ิงดี ส่ิงชัว่ บาป บุญ คุณโทษไดย้ดึมัน่ในสจัธรรมะความจริง  ลดความเห็นแก่ตวั  

2.5 การนําพลงัอาํนาจไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจทั้งหมดท่ีจดัข้ึน เกิดจากการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายตุั้งแต่ การคดัเลือก การวางแผนกิจกรรม
ไปจนส้ินสุดกิจกรรม ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีผูสู้งอายุเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จาก
การศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุพบว่ากระบวนการมี
ส่วนร่วม ช่วยเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้ผูสู้งอายุในระดบัสูง เพราะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ผูสู้งอายทุาํให้ผูสู้งอายมีุความรู้สึกถึงการไดเ้ป็นเจา้ของ กล่าวคือ ไดมี้ส่วนร่วมในการคิด คดัเลือก 
และนาํไปปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ( 2530 ) ว่าเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริม ชกันาํ 
สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบา้นทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายกิจกรรม โดยจะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ และท่ีสาํคญัการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวิต ความจาํเป็น ความตอ้งการ และ
วฒันธรรมดว้ย และสอดคลอ้งกบั สมประสงค ์ พนัธุประยูร ( 2538 ) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสนับสนุนให้ผูสู้งอายุในชนบทมีชีวิตยืนยาว 



 

 

218 

และทรงศกัด์ิ มีชยั ( 2544 ) ท่ีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในชมรมผูสู้งอายบุา้นป่าขาม อาํเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ ลกัษณะการมีส่วนร่วมในดา้นพ้ืนฐานการเขา้ร่วมของผูสู้งอายจุะเขา้ร่วม
ดว้ยความสมคัรใจและเต็มใจ มีความกระตือรือร้น ในการเขา้ร่วมใจกิจกรรมทุกคร้ัง เน้นให้เกิด
ความอิสระในการดาํเนินกิจกรรม และในการท่ีผูสู้งอายุเขา้ร่วมทุกขั้นตอน ทาํให้เกิดการเรียนรู้
พฒันาศกัยภาพของตนเอง และกลุ่มอนัเป็นแนวทางท่ีจะทาํใหผู้สู้งอายเุขา้มามีส่วนร่วมในระระยาว
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการศึกษาปัญหาและความตอ้งการในเร่ืองสุขภาพ ของ
สถาบนัวิจยัและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล ( 2547 ) ท่ีพบว่าการจดักิจกรรมมุ่งหวงัให้ผูสู้งอายุได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด (Participation) และการจดักิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายเุป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูสู้งอาย ุ และตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้  

3. ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน  สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

3.1 ดา้นบุคคล (ภาวะผูน้าํ) การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย จิตใจ สังคม) มีการ
วางแผนดาํเนินการ เพื่อคดัเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม โดยท่ีประชุมไดม้อบหมายให้ผูน้าํ
ชุมชนแต่ละหมู่บา้น ไปประชาสมัพนัธ์ชมรมผูสู้งอายใุนหมู่บา้นของตนเอง เพื่อใหส้มาชิกคดัเลือก
ตวัแทนผูสู้งอายุหมู่บา้นละ 1 คน เขา้ร่วมเป็นกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอายุระดับตาํบล ซ่ึง
ประธานและเลขานุการชมรมยงัคดัเลือกคนเดิม เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผูท่ี้เสียสละ มุ่งมัน่ในการ
พฒันาชมรม และเป็นขา้ราชการเกษียณท่ียงัคงมีบทบาทสําคญัในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการได้ และได้มีการคดัเลือกคณะกรรมการชมรมเพิ่ม เช่น รองประธานชมรม 
เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสมัพนัธ์ และตาํแหน่งอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 15 ตาํแหน่ง ตามขอ้กาํหนดของสภา
ผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย มีการกาํหนดคุณสมบติัของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ โดยการกาํหนดอายุ
สมาชิกตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป เพื่อให้ชุมชนมีหลากหลายวยั มีแนวคิดท่ีหลากหลาย เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํให้ชมรมศกัยภาพมากข้ึน ละยงัเป็นการสร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างผูสู้งอายุและคนหนุ่มสาว รวมทั้งช่วยเป็นแรงผลกัดนักิจกรรมของชมรมให้
พฒันาไดง่้ายข้ึน  ไดร่้วมกนัพิจารณาการจดัตั้งกองทุน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต จดัทาํระเบียบขอ้บงัคบัการบริหารจดัการ การประชุม และมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีตามความเหมาะสมให้กบักรรมการบริหารชมรม เช่น มอบหมายให้เลขานุการ
ชมรมเป็นผูรั้บผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และการของบประมาณสนบัสนุนการทาํกิจกรรม
ของชมรมจากเทศบาล เป็นตน้ 
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3.2 ความรู้หรือภูมิปัญญา /กิจกรรม การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ผู ้
ให้บริการเห็นว่า จะดาํเนินการโดยผ่านชมรม ผูสู้งอายุตาํบลธงธานี มีหลายกิจกรรม เช่น การให้
ความรู้ดา้นสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การออกกาํลงักาย กิจกรรมทางดา้นศาสนา ซ่ึงผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่ให้ความสําคญัและเขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมทางดา้นสาสนา หรือกิจกรรมตาม
ประเพณีวฒันธรรม แต่การจดักิจกรรมดงักล่าวไม่ต่อเน่ือง จดัเป็นคร้ังคราวในวนัสาํคญัต่างๆ เช่น 
ประเพณีรดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ กิจกรรมวนัแม่ โดยไม่มีแผนปฏิบติัการต่อเน่ืองตลอดปี และบาง
กิจกรรมบางอย่างซํ้ าซ้อนกับเทศบาล เช่น ประเพณีรดนํ้ าดําหัวผูสู้งอายุ กิจกรรมวันแม่ ท่ี
โรงพยาบาลและเทศบาลแยกการจดักิจกรรม ทาํให้เพิ่มภาระให้กบัผูสู้งอายุท่ีตอ้งเดินทางไปร่วม
กิจกรรมทั้ง 2 แห่ง บางคนไม่สะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจากไม่มีบุตรหลานไปคอยรับส่ง 
สําหรับการให้บริการในโรงพยาบาลยงัไม่ไดแ้ยกคลินิกให้บริการผูสู้งอายุโดยเฉพาะเน่ืองจากมี
ขอ้จาํกดัดา้นอาคารสถานท่ี และอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีจะใหบ้ริการ ส่วนผูสู้งอายท่ีุเจบ็ป่วยดว้ยโรค
เร้ือรังในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลไดรั้บการดูแลท่ีบา้นไม่ต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูสู้งอายแุละผูน้าํ
ชุมชนเห็นพอ้งกนัว่า การัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความหลากหลายกิจกรรม และจดัในชุมชน
ของตนเองทาํให้ผูสู้งอายเุดินทางไปร่วมกิจกรรมไดส้ะดวก แต่ควรเพิ่มกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายุท่ี
ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมให้ไดมี้โอกาสพบปะกนัอย่างสมํ่าเสมอ ตอ้งการให้ชมรมผูสู้งอายุและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุหม้ากข้ึน และตอ้งการ
มีท่ีทาํการของชมรมให้มีสถานท่ีกวา้งขวางข้ึน เพ่ือสะดวกต่อการพบปะกนัและใชแ้สดงกิจกรรม
ของชมรม นอกจากน้ียงัตอ้งการให้สมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีหลากหลายวยั  มีกองทุนช่วยเหลือ
สมาชิก เพื่อใหส้มาชิกเห็นความสาํคญัและชมรมผูสู้งอายมีุความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 

3.3 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ผูสู้งอายุและผูน้าํชุมชนมีความเห็นพร้อง
กนัว่า เทศบาลควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการทาํกิจกรมสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน
ให้มากกว่าปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนงบประมาณให้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกชมรม
ผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งอายไุดพ้บปะกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง มีกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือให้ผูสู้งอายุ
มีสุขภาพดีทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ และควรมีการจัดกิจกรรมเน่ืองในวนัสําคญัต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวนัแม่ วนัพ่อ การปฏิบติัธรรม การฟังเทศน์ในวนัพระในช่วงเขา้พรรษา ซ่ึงเทศบาลไดต้ั้ง
งบประมาณไวแ้ลว้ แต่บางกิจกรรมยงัไม่เกิดข้ึนในชุมชน ผูสู้งอายแุละผูน้าํชุมชนจึงมองว่าเทศบาล
ให้การสนับสนุนงบประมาณน้อย งบประมารการสร้างเสริมสุขภาพ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะไดจ้าก
โรงพยาบาล  การทาํงานร่วมกบัเทศบาลในภาพรวมยงัมีลกัษณะต่างคนต่างทาํ ขาดการเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งหน่วยงานดา้นสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาล
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ส่วนมากเป็นเพียงการสนบัสนุนงบประมาณ ยงัขาดการเขา้ร่วมศึกษาผลของการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
ทาํใหข้าดการประเมินผลโครงการเพื่อนาํไปใชใ้นการวางแผนกิจกรรมต่อเน่ือง 

การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบประชากรในพ้ืนท่ี ยงัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณนอ้ย นอกจากน้ีสมาชิกสภา
เทศบาลบางคนยงัไม่เขา้ใจหรือรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของเทศาลไม่ชดัเจน ซ่ึงเป็นปัจจยัเง่ือนไขใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุในชุมชนขาดความต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูสู้งอายุ
และผูน้าํชุมชนเห็นว่า งบประมาณสาํหรับทาํกิจกรรมส่วนใหญ่ไดรั้บจากโรงพยาบาล จึงตอ้งการ
ให้เทศบาลจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนชุมชนมากกว่า
ในปัจจุบนั โดยสนบัสนุนกิจกรรมเน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนนัทนาการ 
เพื่อใหผู้สู้งอายไุดพ้บปะกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

3.4 การบริหารงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารงาน การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผูสู้งอายยุงัขาดการทาํงานเป็นทีม และขาดการบูรณาการงานร่วมกนั ใน
ขณะเดียวกนัผูใ้หบ้ริการบางคนยงัเขา้ใจแนวคิดการทาํงานเชิงรุกไม่ถูกตอ้ง ส่วนการทาํงานร่วมกบั
เทศบาล ยงัมีลกัษณะต่างคนต่างทาํ ขาดการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมและการประเมินผลเพื่อนาํมาใชใ้น
การวางแผนกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง นอกจากน้ีสมาชิกสภาเทศบาลบางคนยงัไม่ทราบบทบาทหนา้ท่ีของ
เทศบาล ในการจดับริการดา้นสาธารณสุขในชุมชน ทาํให้เขา้ใจว่าเป็นงานเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลท่ี
ตอ้งดาํเนินการร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายแุละชุมชนยงัมีนอ้ย การ
คน้หาปัญหา ความตอ้งการและการวางแผนจดักิจกรรม ผูสู้งอาย ุผูน้าํชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วม
บางกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมเฉพาะการเข้ามีส่วนร่วมในวันดําเนินกิจกรรม ทําให้ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการอย่างทัว่ถึง ผูสู้งอายุบางส่วนจึงไม่เห็นความสําคญั ทาํให้กิจกรรมไม่
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื ในขณะท่ีผูสู้งอายแุละผูน้าํชุมชนเห็นวา่ การวางแผนจดักิจกรรมผูสู้งอายใุนส่วน
ของโรงพยาบาล ผูสู้งอายแุละผูน้าํชุมชนจะมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม สาํหรับการเขา้ร่วมกิจกรรม
มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกคนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ ส่วนเทศบาลผู ้
ใหบ้ริการจะเป็นผูว้างแผนกาํหนดกิจกรรมและจดักิจกรรมข้ึน แลว้เชิญชวนหรือกาํหนดใหเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ทาํให้ผูสู้งอายุและชุมชนมีส่วนร่วมน้อย และบางกิจกรรมยงัซํ้ าซ้อนกับกิจกรรมท่ี
โรงพยาบาลจดัข้ึน 

3.5 การนําพลังอํานาจไปประยุกต์ใช้ กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพื่อการ
ปรับตวัหลงัจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายมีุทั้งหมด 5 ดา้นประกอบดว้ย  

1. การปรับตวัทางร่างกาย กลุ่มตวัอยา่งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีความ
พยายามท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีดีข้ึน ให้ความสนใจและให้ความสาํคญักบัการ
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ออกกาํลงักาย เห็นว่าการออกกาํลงักายมีประโยชน์ ผลของการออกกาํลงักายนอกจากทาํใหร่้างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์แลว้  ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพดา้นอ่ืนดว้ย  เช่น การนอนหลบัพกัผ่อนการ
ขบัถ่าย เป็นตน้ 

2. การปรับตวัทางจิตใจกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจิตใจเบิกบาน ยิม้แยม้แจ่มใส 
รู้จกัใชค้าํพูดท่ีสุภาพ สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีสติสามารถยอมรับและเผชิญกบัความเป็น
จริงท่ีเกิดข้ึนได ้

3.การปรับตวัทางอารมณ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอารมณ์ดีข้ึนไม่เคร่งเครียด
เหมือนแต่ก่อนสามารถปรับอารมณ์และเผชิญกบัปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอย่างอย่างดี ในจาํนวนน้ีบาง
คนยงัคงเป็นคนมีอารมณ์ขนั แต่ก็ยงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ียงัคงมีความขดัแยง้กบัผูสู้งอายอ่ืุนอยู่
ดว้ยมีสาเหตุมาจากความโกรธ 

4. การปรับตวัทางสังคม กลุ่มตวัอยา่งมีการปรับตวัเขา้กบัผูสู้งอายอ่ืุนไดดี้มาก
ข้ึน  มีความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานสงเคราะห์ฯ จดัข้ึน การจดักิจกรรมแบบ
มีส่วนร่วมทาํใหผู้สู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งมีความสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน  

5. การปรับตวัทางจิตวิญญาณ กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในการไปทาํบุญท่ีวดั
มากข้ึน คือ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เท่าทนัถึงความจริงแทต้ามธรรมชาติ ชีวิตมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย มี
สติและปัญญาสามารถแยกแยะส่ิงดี ส่ิงชัว่ บาป บุญ คุณโทษไดย้ึดมัน่ในสัจธรรมะความจริง ลด
ความเห็นแก่ตวั 

จากการปรับตวัของผูสู้งอายทุั้ง 5 ดา้นท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจใหผู้สู้งอายนุั้น เป็นกระบวนการท่ีทาํให้ผูสู้งอายมีุพลงัอาํนาจในการควบคุม
และตดัสินใจรู้จกัการแกปั้ญหาเป็น ช่วยให้ผูสู้งอายุไดพ้ฒันาศกัยภาพในตนเองในการควบคุม
ปัจจยัต่างๆ หรือควบคุมองคป์ระกอบท่ีมีต่อสุขภาพ ผูสู้งอายุท่ีพึ่งตนเองไดส้ามารถหารายไดด้ว้ย
ตนเองโดยใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีมาแต่เดิมมีการบริโภคอาหารท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินตามฤดูกาล  มี
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองไดดี้ ออกกาํลงักายเป็นประจาํ นอนหลบัพกัผอ่นเพียงพอ  ผูสู้งอายุ
กส็ามารถดาํรงชีวิตและปรับตวัในดา้นต่างๆ  



  222 
 

 
บทที ่6 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
คร้ังน้ี ไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชมรมผูสู้งอาย ุและสภาพ
ปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ดว้ยการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทาํให้ได้
ขอ้มูลการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุนาํไปออกแบบและพัฒนา รูปแบบ เพื่อเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายุในการพฒันาชุมชน การนาํเสนอเน้ือหาในบทน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การทดลองใชรู้ปแบบ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดงัน้ี 

 

การพฒันารูปแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ชมรมผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดย

ประยกุตใ์ช ้ ADDIE Model ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอน 5 ขั้น คือขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพฒันา 
(Development) ขั้นการนาํไปใช ้( Implementation) และขั้นการประเมินผล  (Evaluation) ร่วมกบั
รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สนั แอนด ์เดอะ อเมริกนัโพรดกัติ
วิต้ี แอนด ์ ควอลิตี เซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American Productivity and Quality 
Center,1996: 65) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ของ
องคก์าร กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัท่ีทาํให้องคก์ารจดัการความรู้ไดส้าํเร็จ มาเป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบโดยผูว้ิจยัจะนาํแนวคิดต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
มาผสมผสานกบัขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรม
และการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย ทั้งน้ีเพ่ือนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

การนําเสนอการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน การตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 
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ตอนที ่1  องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
จากการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัได้

รูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ การ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการอบรมและการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย ร่วมกบัการประยุกต์
แนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) และแนวคิดของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สัน แอนด ์เดอะ 
อเมริกนัโพรดกัติวิต้ี แอนด ์ควอลิตี เซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American Productivity 
and Quality Center, 1996: 65) จึงยกร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัใชช่ื้อว่า “PHOMKIRI  Model” โดย
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ องค์ประกอบของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจและองคป์ระกอบร่วม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. หลักการของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจ คือ เพื่อเสริมสร้างพลังอาํนาจ
ผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ เพ่ือพฒันาความสามารถใน
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์
ในการนาํความรู้ไปใชร่้วมกนัไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3. องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอาํนาจ “PHOMKIRI Model” โดยมี
องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี  

3.1 P = Personal (ตวับุคคล) หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะตวับุคคลของผูสู้งอายใุน
การจดัการความรู้ภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

3.2 H = Health Empowerment (การเสริมพลงัสุขภาพ) หมายถึง การดูแล รักษา
สุขภาพ ทั้งทางร่างกาย-จิตใจ-สงัคม ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสงบสุข 

3.3 O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรียนรู้) หมายถึง การเรียนรู้
ทกัษะต่างๆ เก่ียวกบัเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน และการเสริมสร้างโอกาส 
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถเรียนรู้ปรับตวัให้เท่าทนักับสถานการณ์
วฒันธรรมในปัจจุบนั 

3.4 M = Management (การจดัการ) หมายถึง การบริหารจดัการใหช้มรมผูสู้งอายมีุ
ความสามารถในการบริหารตนเองและองคก์รเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดกิจกรรมจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.5 M = Knowledge and experience (ความรู้และประสบการณ์) หมายถึง องค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและการบริหารจดัการให้ชมรม



 

 

224

ผูสู้งอายุให้สามารถในการบริหารตนเองและองคก์ร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดกิจกรรม
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.6 I = Ideal (อุดมคติ) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ มีอุดมคติ มีความมุ่งมัน่และ
ตระหนกัในกระบวนการเสริมสร้างอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจท่ีทาํ
ให้ทุกคนเกิดจิตสาํนึกเอ้ืออาทรต่อกนั มีส่วนร่วมในกิจกรรมและพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการปัญหา
ของตน 

3.7 R = Resources (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ) หมายถึง งบประมาณ การ
พฒันาบุคคล การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกบังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํจาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

3.8 I = Integration (การบูรณาการ) หมายถึง การผสมผสานองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา 
ความชาํนาญ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการบริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ

4. องค์ประกอบร่วม ซ่ึงประกอบด้วย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ส่ิง
สนบัสนุนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาและผลการจดัการความรู้ รายละเอียดดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย คือ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไดก้ระทาํ/ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะการประสานความร่วมมือ ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัชมรมผูสู้งอายุ ผูน้ําทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอายุ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

องค์ประกอบท่ี 2 ส่ิงสนับสนุนการเสริมพลังอาํนาจ เป็นการบอกส่ิงจําเป็นท่ี
สนบัสนุนในการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ให้เกิดผลตามท่ีคาดหวงั  ไดแ้ก่ 1) การจดัการความรู้
ตั้งอยู่บนหลกัภูมิสังคม 2) ความรู้การจดัการความรู้ 3) การทาํงานเป็นทีม 4) บรรยากาศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี 3 ผลการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการความรู้
ตามรูปแบบทั้งผลทางตรงและผลทางออ้ม คือ การจดัการความรู้เพ่ือให้ชมรมผูสู้งอายมีุการพฒันา
คน พฒันางานและพฒันาองคก์ร ชุมชนมีความตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัขององคค์วามรู้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ การสืบทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายุ มีการสร้างอาชีพ และเป็นองคก์ร/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

จากองคป์ระกอบดงักล่าว แสดงเป็นแผนภูมิรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน ไดด้งัแผนภูมิท่ี 9 
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แผนภูมิท่ี 5  รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

 

องค์ประกอบของการเสริมพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 
“PHOMKIRI Model” 

P= Personal                                                        (ดา้นบุคคล) 
H= Health  Empowerment                (การเสริมพลงัสุขภาพ) 
O = Opportunity of  Learning          (โอกาสของการเรียนรู้) 
M = Management                                               (การจดัการ) 
K = Knowledge & Experience    (ความรู้และประสบการณ์) 
I = Ideal                                                                  (อุดมคติ) 
R =  Resources                                                   (ทรัพยากร)      
I =  Integration                               (การบูรณาการ) 
  
 

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้
ของภาคเีครือข่าย 

1. เวทีการ   
    แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. การอบรม 
3. ประชุมขอ้เสนอ 
    เชิงนโยบาย 

 
ผลจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

1. ชมรมผูสู้งอายมีุการพฒันาคน 
งาน และองคก์ร 
2. สมาชิกชมรมมีความตระหนกัถึง
คุณค่า ความสาํคญัของผูสู้งอาย ุ
3. ภาคภูมิใจในชมรมผูสู้งอาย ุ
 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม
ผูสู้งอาย ุ
5. การสืบทอดภูมิปํญญาผูสู้งอาย ุ
6. การสร้างอาชีพ 
7. องคก์ร/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ส่ิงสนับสนุนการเสริมพลงัอาํนาจ 

 

หลกัการ  เพือ่เสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุในการพฒันาชุมชน 

วตัถุประสงค์  เพือ่พฒันาความสามารถในการเสริมพลงัอาํนาจ  
ผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่การพฒันาชุมชน 

1. ภูมิสังคม 
2. ความรู้การจดัการความรู้ภูมิปัญญา 
3. การทาํงานเป็นทีม 
4. บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการใช้โมเดล  พบว่า ชมรมผูสู้งอายมีุศกัยภาพและความ
พร้อมในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือการพฒันาชุมชน แต่มีปัญหาในการจดัการความรู้
ภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายุในดา้นการบริหารจดัการ ตอ้งการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community: AC) ในปี 2558 ในประเด็นการเตรียมพร้อมดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู เน่ืองจากเม่ือก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแลว้จะมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรมมากข้ึน ซ่ึงชมรมผูสู้งอายไุม่ไดมี้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ยงัมีจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น มาเลเซีย  อินโดนีเซีย เป็นตน้ ดงันั้นชมรมผูอ้ายจึุงตอ้งปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ให้เหมาะสม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัระหว่างตวัแทนชมรมผูสุ้ง
อายุหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัปัญหา การบริหารจดัการ การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับชมรมผูสู้งอายุ อนัจะ
เช่ือมโยงไปสู่แนวทางการส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

นอกจากน้ีในส่วนของเง่ือนไขการใชรู้ปแบบ “PHOMKIRI” มีเง่ือนไขการใชรู้ปแบบ
ดงัต่อไปน้ี 

1. “PHOMKIRI Model” ท่ีไดเ้ป็นเพียงแบบจาํลองเท่านั้น ดงันั้นในการนาํไปใช ้
เง่ือนไขสําคญัอีกประการหน่ึง นั่นก็คือ จะตอ้งจดัทาํเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และ
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนรวมถึงกาํหนดประเด็น
รายละเอียดของกิจกรรมการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนพื้นท่ี อนัจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเพื่อพฒันาชุมชนต่อไป 

2. สภาพบริบทของพ้ืนท่ีตอ้งอยูใ่นสภาวะปกติ กล่าวคือ พื้นท่ีภาคใตส่้วนหน่ึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ดังนั้นเง่ือนไขสําคญัประการหน่ึงในการนํารูปแบบ “PHOMKIRI” ไปใช้ นั่นก็คือ พื้นท่ีนั้ นๆ 
จะตอ้งมีสภาพบริบทอยู่ในสภาวะปกติ จะตอ้งไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละภยัพิบติัทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ความรุนแรงอ่ืน ๆ  

ตอนที่ 2  การตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้สูงอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน  

จากการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน 
ผูว้ิจยันาํไปตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
กบัร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน การนาํเสนอการตรวจสอบ
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และรับรองรูปแบบ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของร่าง
รูปแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน จาํนวน 5 คน โดย
จาํแนกตามเพศ อาย ุระยะเวลาในการทาํงาน การศึกษา ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวฒิุ  

( N  = 5) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน  ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 1 20.00 

 หญิง 4 80.00 

อาย ุ   
 21-30 ปี  0 00.00 

 31-40 ปี  0 00.00 

 41-50 ปี  2 40.00 

 51-60 ปี  2 40.00 

 มากกวา่ 60 ปี  1 20.00 

ระยะเวลาในการทาํงาน   
 5-7 ปี  2 40.00 

 8-10 ปี 0 00.00 

 11-13 ปี 0 00.00 

 14-16 ปี 1 20.00 

 มากกวา่ 16 ปี  2 40.00 
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ตารางท่ี 30 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
( N = 5) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน  ร้อยละ 
การศึกษา   
 ประถมศึกษา 0 00.00 

 มธัยมศึกษา 0 00.00 

 ปริญญาตรี 1 20.00 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 4 80.00 
 

จากตารางท่ี 30 พบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวุฒิ เป็นเพศชาย จาํนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี 
และอาย ุ 51-60 ปี มีจาํนวนเท่ากนั 2  คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ากนั และ รองลงมา มีอายมุากกว่า 
60 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระยะเวลาในการทาํงาน ระหว่าง 5-7 ปี และ มากกว่า 16 ปี 
มีจาํนวนเท่ากนั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ากนั รองลงมาทาํงาน 14-16 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  

2.2 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ในการนําไปปฏิบัติ และการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงของการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างอาํนาจ
ผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน  

การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุในการพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผล
การวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 31-32 



 

 

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวมและรายดา้น 

     ( N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัต ิ

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. หลกัการของรูปแบบ 4.60 0.548 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.80 0.447 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 4.20 0.447 มาก 
3. องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 
  3.1  ดา้นบุคคล  (Personal)   4.96 0.200 มากที่สุด 4.48 0.266 มาก 4.72 0.275 มากที่สุด 
  3.2 การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) (Health Empowerment) 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.216 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
  3.3  โอกาสของการเรียนรู้  (Opportunity of learning) 5.00 0.000 มากที่สุด 4.76 0.045 มากที่สุด 4.40 0.238 มาก 
  3.4  การจดัการ (Management) 4.84 0.266 มากที่สุด 4.88 4.80 มากที่สุด 4.20 0.240 มาก 
  3.5  ความรู้ และประสบการณ์ (Knowledge and experience) 4.92 0.400 มากที่สุด 4.80 0.285 มากที่สุด 4.32 0.055 มาก 
  3.6  อุดมคติ  (Ideal)   4.80 0.383 มากที่สุด 4.88 0.275 มากที่สุด 4.08 0.119 มาก 
  3.7  ทรัพยากร  (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อื่นๆ) (Recourse) 4.92 0.400 มากที่สุด 4.92 0.245 มากที่สุด 4.28 0.055 มาก 
  3.8  การบูรณาการ (Integration) 4.92 0.245 มากที่สุด 4.56 0.266 มากที่สุด 4.32 0.238 มาก 
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ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ) 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัต ิ

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4.  องค์ประกอบร่วม 
     4.1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย 5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.48 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
     4.2  สิ่งสนบัสนุนการเสริมพลงัอาํนาจ 5.00 0.000 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 4.20 0.447 มาก 
     4.3  ผลจากการเสริมพลงัอาํนาจ 4.60 0.894 มากที่สุด 4.20 0.837 มาก 4.20 0.447 มาก 
5.  ภาพรวมของรูปแบบ 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัต ิ

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

P =  Personal (ด้านบุคคล)   
     1)  เป็นผูม้ีวิสัยทศัน์  กลา้ตดัสินใจ เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
     2)  เป็นผูม้ีความรู้ ประสบการณ์ และ มีคุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 
     3)  เป็นแบบอยา่งแก่ผูอ้ื่น มีการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
     4)  สามารถเชื่อมประสานความคิดของสมาชิกเพื่อนาํไปสู่การปฏิบตัิไดเ้หมาะสม  5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
     5)  มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 4.80 0.447 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.200 มากทีสุ่ด 4.84 0.266 มากทีสุ่ด 4.72 0.275 มากทีสุ่ด 

H = Health Empowerment (การเสริมพลงัสุขภาพ) (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม)           
     1)  ดูแลสุขภาพตนเองอยูเ่สมอ เช่น ออกกาํลงักาย และรับประทานอาหารที่เหมาะสม 5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
    2)  กินอิ่ม-นอนหลบั และหรือปฏิบตัิธรรม มีการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
    3) มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใสเป็นสุข ปรับตวัไดเ้มื่อเผชิญกบัปัญหาและการเปลี่ยนแปลง  5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
    4) มีความเขา้ใจในตนเองสามารถทาํหนา้ที่ตามบทบาทของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 
    5) อยูร่่วมกนัดว้ยความปกติสุข ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 

รวม 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 4.80 0.216 มากทีสุ่ด 4.00 0.000 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 
       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

O  =  Opportunity of learning (โอกาสของการเรียนรู้)          
    1)  มีวธิีการจดัสภาพแวดลอ้มในชมรมผูสู้งอายทุี่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 
    2)  มีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกชมรมผูสู้งอายอุยา่งสมํ่าเสมอ 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 

    3) ชมรมผูสู้งอายตุอ้งมีความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัผูสู้งอาย ุเช่น องคค์วามรู้ความ
เป็นมา เพื่อที่สามารถถ่ายทอดพลงัอาํนาจใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจได ้

5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 

   4) นาํพลงัอาํนาจที่ไดม้าปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัชมรมผูสู้งอายตุนเอง ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 

    5) การปรับตวัชมรมผูสู้งอายใุหเ้ท่าทนัดา้นแนวความคิด  เทคโนโลยแีละกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากวฒันธรรมภายนอก 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 4.76 0.045 มากทีสุ่ด 4.40 0.238 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

M  =  Management (การจัดการ)          
   1)  กาํหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบในการถ่ายทอดพลงัอาํนาจของ
สมาชิกอยา่งชดัเจน 

4.80 0.447 
 

มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 1.000 มาก 

   2) มีการจดัระบบการติดต่อประสานงานระหวา่งภายในชมรมและภายนอกชมรม
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

4.80 0.447 
 

มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 

  3)  มีการบริหารจดัการทรัพยากร  เช่น เงิน คน วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยมีาใช้
อยา่งต่อเนื่องและเหมาะสมกบังาน 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 

   4)  มีการประเมินผลการดาํเนินงานของชมรมสมํ่าเสมอ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
   5)  จดัใหม้ีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อรับรู้ อุปสรรค ปัญหาและช่วยกนั
แกไ้ข 

4.60 0.548 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 

รวม 4.84 0.266 มากทีสุ่ด 4.88 0.245 มากทีสุ่ด 4.20 0.240 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 

 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

K  =  Knowledge and Experience  (ความรู้ และประสบการณ์) 
     1) ชมรมผูสู้งอาย ุมีโอกาสเผยแพร่องคค์วามรู้พลงัอาํนาจในชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
     2)  มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือประสบการณ์ แก่นกัเรียน นกัศึกษาและเยาวชน 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
     3)  รวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ออกมาเพื่อถ่ายทอดพลงัอาํนาจในการพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายใุนเชิงสร้างสรรค ์

5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 

     4)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์กบัชมรมผูสู้งอายอุื่นๆ  

4.60 0.894 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 

      5)  การส่งเสริมหรือฝึกอบรมพฒันาความรู้ เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
รวม 4.92 0.400 มากทีสุ่ด 4.80 0.285 มากทีสุ่ด 4.32 0.055 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

I =  Ideal (อุดมคติ ) 
     1)  มีวสิัยทศัน์ในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 4.60 0.894 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 3.80 0.837 มาก 
     2)  เห็นความสาํคญัและสนบัสนุนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายขุองชมรม
ผูสู้งอาย ุ

5.00 0.000 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 4.00 0.707 มาก 

     3)  มีความมุ่งมัน่และตระหนกัในกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.20 0.837 มาก 
     4)  เป็นตวัอยา่งของชมรมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.60 0.548 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.00 0.707 มาก 
     5)  มีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 4.80 0.447 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 

รวม 4.80 0.383 มากทีสุ่ด 4.88 0.275 มากทีสุ่ด 4.08 0.119 มาก 

R = Recourse (ทรัพยากร :งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อืน่ๆ)           
      1)  มีงบประมาณเพียงพอต่อการจดักิจกรรมต่างๆของชมรมผูสู้งอาย ุ 5.00 0.000 มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.60 0.548 มากที่สุด 
     2)  มีการพฒันาบุคลากรเช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะดา้นต่างๆ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 
     3)  มีการพฒันาขอ้มูลชมรมผูสู้งอายใุนระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและทนัสมยั
ถกูตอ้งอยูเ่สมอ 

4.60 0.894 
 

มากที่สุด 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
  4) มีการจดัหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเพื่อการ

สื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสืบคน้องคค์วามรู้เพื่อพฒันาชมรม 
5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 3.80 0.447 มาก 

  5) วสัดุอุปกรณ์มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบังาน เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่ากบัการปฏิบตัิงานนั้น ๆ 

5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 

รวม 4.92 0.400 มากทีสุ่ด 4.92 0.245 มากทีสุ่ด 4.28 0.055 มาก 

I  =  Integration (การบูรณาการ) 
     1)  มีการผสมผสานความรู้ ภูมิปัญญา ความชาํนาญและประสบการณ์ มาใช้
บริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย ุ

5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 

     2) มีการประสานงาน และร่วมมือกนัภายในชมรม เพื่อพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 
     3) มีการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ภายในและภายนอกชมรมผูสู้งอาย ุ 4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 4.40 0.548 มาก 
     4) มีการผสมผสานและบูรณาการทรัพยากร (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อื่นๆ) ที่
มีอยู ่นาํมาบริหารจดัการร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่ดีขึ้น 

5.00 0.000 มากที่สุด 4.40 0.548 มาก 4.60 0.548 มาก 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบตัิ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนรายขอ้ (ต่อ) 

       (N = 5) 

รายการ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
     5) ประสานงานและเชื่อมโยงกบัเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุ

4.80 0.447 มากที่สุด 4.20 0.447 มาก 4.40 0.548 มาก 

รวม 4.92 0.245 มากทีสุ่ด 4.56 0.266 มากทีสุ่ด 4.32 0.238 มาก 

ภาพรวม 4.92 0.729 มากทีสุ่ด 4.80 0.077 มากทีสุ่ด 4.29 0.107 มาก 
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จากตารางท่ี 30-31 พบว่า ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน โดยการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นการนาํไป
ปฏิบติัและการนําไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น โดยมี
ผลการวิจยั ดงัน้ี 

ด้านความเหมาะสม พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 5.00, 
S.D. = 0.000) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ทุกดา้นมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือ องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ( X = 4.92, S.D. = 0.164) อนัดบั 2 คือ องคป์ระกอบร่วม ( X = 4.87, S.D. = 0.516) 
อนัดบั 3 คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ( X = 4.80, S.D. = 0.447) และอนัดบั 4 คือ หลกัการของ
รูปแบบ ( X = 4.60, S.D. = 0.548) หากพิจารณารายดา้นขององคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ“PHOMKIRI  Model” พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ดา้น คือการเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) และ 
โอกาสของการเรียนรู้ ( X = 5.00, S.D. = 0.000) อนัดบัท่ี 2 ดา้นบุคคล ( X  = 4.96, S.D. = 0.200) 
อนัดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ และประสบการณ์ ดา้นทรัพยากร (งบประมาณ 
บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ) และการบูรณาการ ( X = 4.92, S.D. = 0.400) อนัดบัท่ี 4 การจดัการ ( X = 4.84, 
S.D. = 0.266) และอนัดบัท่ี 5 อุดมคติ ( X = 4.80, S.D. = 0.383) 

ด้านความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชนในภาพรวมมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไป
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.447) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมาก อยา่งละ 2 ดา้นเท่ากนั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ หลกัการของรูปแบบ ( X  = 5.00, S.D. 
= 0.000) อนัดบัท่ี 2 คือ องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ( X = 4.76, 
S.D. = 1.618) อนัดบั 3 และ 4 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ( X = 4.40, S.D. = 0.548) และลาํดบัท่ี 4 เป็นองคป์ระกอบร่วม ( X = 4.27, 
S.D. = 0.420) หากพิจารณารายดา้นองคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ“PHOMKIRI 
Model” พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดับ 1 
ทรัพยากร (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ) ( X  = 4.92, S.D. = 0.245) อนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 
ดา้น คือ การจดัการ และอุดมคติ ( X = 4.88, S.D. = 0.275) อนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ดา้น คือ การ
เสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) และความรู้ และประสบการณ์ ( X = 4.80, S.D. = 0.216) 
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อนัดบั 4 โอกาสของการเรียนรู้ ( X = 4.76, S.D. = 0.045) อนัดบั 5 การบูรณาการ ( X =4.56, S.D. = 
0.266) และ อนัดบั 6 ดา้นบุคคล ( X = 4.48, S.D. = 0.266) 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนําไป
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.447) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกดา้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 คือหลกัการของ
รูปแบบ ( X = 4.40, S.D. = 0.548) อนัดบั 2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ( X = 4.29, S.D. = 0.107) อนัดบัท่ี 3 คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ( X = 4.20, S.D. = 
0.447) และอนัดับ 4  องค์ประกอบร่วม ( X = 4.13, S.D. = 0.258) หากพิจารณารายด้าน
องคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ “PHOMKIRI  Model” พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นบุคคล ( X  = 4.72, S.D. = 0.275) 
อนัดบั 2 โอกาสของการเรียนรู้ ( X  = 4.40, S.D. = 0.238) อนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ดา้น คือ 
ความรู้ และประสบการณ์ ( X  = 4.32, S.D. = 0.055) และการบูรณาการ( X  = 4.32, S.D. = 0.238) 
อนัดบั 4 ทรัพยากร ( X = 4.28, S.D. = 0.055) อนัดบั 5 การจดัการ ( X = 4.20, S.D. = 0.240) อนัดบั 
6 อุดมคติ ( X = 4.08, S.D. = 0.119) และอนัดบั 7 การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สงัคม) ( X = 
4.00, S.D. = 0.000)  

ดงันั้น ผลการพฒันาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนและผลการ
ประเมินความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมี
ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นการนาํไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงอยูใ่นระดบัมาก จึงเห็นไดว้า่รูปแบบดงักล่าวสามารถนาํไปใชใ้นการทดลองต่อไป  

การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
ในขั้นตอนการทดลองใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขั้นตอนการดาํเนินการ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

การจดัเวทีเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบติั การจดัอบรมเพื่อยกระดบัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ
โดยแบ่งการนาํเสนอในแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 

ตอนที ่1 การจัดเวทเีครือข่ายเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ของชุมชนนักปฏบิัติ 
เป็นการจัดเวทีเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในพื้นท่ีชุมชน 

เทศบาลตาํบลพรหมคีรี อาํเภอเมืองพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 3 คร้ัง เวน้ระยะห่าง
เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน ดงัน้ี 
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1. การจัดเวทีคร้ังที่ 1 เดือนที่ 1 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นนาํเสนอภาพรวม
ของการการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ รวมทั้งการนาํเสนอรูปแบบการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ตน้แบบ เพื่อสร้างความเขา้ใจสถานการณ์บทบาทการพฒันา
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน และกาํหนดเป้าหมายในการ การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุป็นการร่วมวิเคราะห์ทบทวนตนเองของกลุ่มผูน้าํชุมชน เก่ียวกบั
สถานการณ์ชมรมผูสู้งอายกุ่อนเขา้สู่กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ และกาํหนดเป้าหมายทิศทางใน
การแกปั้ญหา ผลกัดนัใหเ้ห็นความสาํคญัของ ขอ้คน้พบจากงานวิจยั โดยมีคุณอาํนวยทาํหนา้ท่ีเป็น
ส่ือกลางในการเช่ือมโยงคนกบักระบวนการ โดยมีความคาดหวงัว่ากระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ
ความรู้จะเขา้มามีส่วนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

บรรยากาศการพดูคุย ประธานชวนคุยเร่ืองสถานการณ์ชมรมผูสู้งอาย ุจึงชวนคุณกิจ
ช่วยกนัเล่าสถานการณ์ชมรมผูสู้งอายุตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนัเป็นอย่างไร และยอ้นมองดูชมรม
ผูสู้งอาย ุเทศบาลตาํบทพรหมคีรี อาํเภอเมืองพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หลายคนเห็นสังคม
ผูสู้งอายมีุการเปล่ียนแปลงบทบาทไปมากกว่าในอดีต คนไม่เห็นคุณค่าความสาํคญั ชมรมผูสู้งอายุ
เน้นในเชิงธุรกิจมากเกินไป ไม่สนใจความตอ้งการของผูช้มรม ขาดความร่วมมือของภาครัฐท่ีจะ
ช่วยสนบัสนุน ดงัท่ีปลดัเทศบาลตาํบทพรหมคีรีกล่าววา่  

“ชมรมผู้สูงอายุเป็นปัจจัยท่ีทาํหน้าท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงชมรม
ผู้ สูงอายุในอดีตทาํหน้าท่ีเหล่านี้มีความเข้มข้นมากกว่าในปัจจุบัน เพราะทาํให้เกิด
แนวคิด เศรษฐกิจ สังคมปลูกฝังให้เกิดแนวคิด ปัจจุบันมีน้อยเพราะส่ือมีหลากหลาย 
การถ่ายทอดให้ประชาชนลืมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชมรมผู้ สูงอายุเป็นส่ือ
สําคัญท่ีทาํให้คนต้องคิดก่อนเช่ือ เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจข้าว
รัฐบาลนีมี้ราคาแพง เกิดการโจมตีกันชมรมผู้สูงอายคุวรเป็นส่ือกลางระหว่างประชาชน
ให้คิดก่อนเช่ือ ปัจจุบันคนมองด้านเดียวขาดการกลั่นกรองฟังแล้วเช่ือเลย ชมรม
ผู้สูงอายพุูดให้คนคิดก่อนเช่ือ เพราะรัฐมีท้ังดีและไม่ดี เหมือนพระกมี็ท้ังพระดีและไม่ดี
เปรียบเทียบให้คนเห็นก่อนจะเช่ือ” 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมของผูสู้งอายุเก่ียวขอ้งกับการรับบทบาททางสังคมท่ีแตกต่างกันไป 
บุคคลมกัจะสูญเสียบทบาททางสังคมท่ีเคยไดรั้บมาตั้งแต่อดีตและส่งผลถึงการยอมรับบทบาททาง
สงัคมท่ีกาํลงัจะมาถึง หรือกาํลงัจะเปล่ียนไปในอนาคต ผูสู้งอายจุะพยายามหลีกหนีความกดดนัและ
ความตึงเครียดโดยการถอนตวั ออกจากสังคม เพราะรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง โดยจะ
แสวงหาบทบาทใหม่มาทดแทนบทบาททางสังคมท่ีตนสูญเสียไป และจะพยายามปรับปรุงตนเอง
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ให้เขา้กับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ แต่ถ้าผูสู้งอายุไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะเกิดปัญหาตามมาได ้จากการพูดคุย กลุ่มคุณกิจพบว่า การรับรู้
และมีความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ยอ่มเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบาํบัดรักษา และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เพื่อช่วยให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสามารถดาํรงชีวิต
ตามสภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุขผูสู้งอายุเป็นกลุ่มจาํนวนประชากรท่ีมี
จาํนวนมากข้ึน ในขณะท่ีประชากรในวยัหนุ่มสาวมีสัดส่วนน้อยลง ทั้งยงัมีหน้าท่ีการงานท่ีตอ้ง
รับผิดชอบ ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางดา้นร่างกาย สุขภาพจิต ปัญหา
ทางดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าว นอกจากกระทบต่อผูสู้งอายุ
โดยตรงแลว้ ยงัส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของผูสู้งอายท่ีุตอ้งการรับภาระเล้ียงดู และตอ้งปรับตวั
เข้าหากันระหว่างผูสู้งอายุและบุตรหลาน อาจส่งผลกระทบถึงสัมพันธภาพระหว่างกันได ้
นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบไปถึงชุมชนและสังคมในภาพรวมท่ีตอ้งให้การดูแลและให้สวสัดิการ
ผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การให้สวสัดิการต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงเป็นปัญหา
สาํคญัระดบัชาติตอ้งการทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ตอ้งการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมชุมชน ตอ้งการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองทุกวิถีทาง
ตอ้งการเขา้ร่วมสนุกกบัเพื่อนตามปกติ ตอ้งการยอมรับนบัถือ ตอ้งการแสดงออกในผลสาํเร็จของ
ตนความตอ้งการสนบัสนุนจากครอบครัว ผูสู้งอายท่ีุถูกปลดปล่อยใหอ้ยูค่นเดียวจะขาดความมัน่คง
ทางอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงตอ้งหันไปพึ่งการช่วยเหลือจากบุคคลหรือองคก์รสังคม
สงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผูสู้งอายุจึงมีความตอ้งการท่ีจะไดก้ารสนบัสนุนจากครอบครัวของ
ตนเองควบคู่กนัไปกบัการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มอาสาสมคัรทั้งองคก์รภาครัฐ 
และองคก์รภาคเอกชน ความตอ้งการดา้นการประกนัรายได ้โดยเฉพาะการประกนัสังคมประเภท
ประกนัชราภาพ เม่ือเขา้สู่วยัชราและเลิกประกอบอาชีพแลว้จะไดรั้บบาํนาญชราภาพเพื่อช่วยให้
สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข และมัน่คงปลอดภยัตามควรแก่อตัภาพในบั้นปลายชีวิต ไม่เป็น
ภาระบุตรหลานและสังคม ความตอ้งการมีส่วนร่วมชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บางประเภทในสังคม สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผูสู้งอายุไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของ
ชุมชนให้ดีข้ึน ให้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการพฒันาตนเอง ในการปรับตวัให้ทนัสมยักบัการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ในการปรับปรุงวฒันธรรมและในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้
แขง็แรงอยูเ่สมอความตอ้งการท่ีลดการพึ่งพาตนเองใหน้อ้ยลง หากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้
ผูสู้งอายไุดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวและสังคมแลว้ จะเป็นการช่วยผูสู้งอายใุหรู้้จกั
พึ่งตนเอง ไม่เป็นภาระแก่สังคมในบั้นปลายชีวิตความตอ้งการทางสังคมของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความ
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ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว กลุ่มสังคมความตอ้งการการยอมรับและเคารพยกยอ่งนบัถือ
จากบุคคลในครอบครัวและสังคม ความตอ้งการเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัในสายตาสมาชิกใน
ครอบครัวของกลุ่ม ของชุมชน และสังคม ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคคลในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม สามารถปรับตวัให้เขา้กบับุตรหลานในครอบครัวและสังคมได ้ความตอ้งการใน
โอกาสทาํส่ิงท่ีตนปรารถนา ความตอ้งการทางกายและจิตใจ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีสุดใน
ชีวิตมนุษย ์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความ
มัน่คงปลอดภยั โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั คลายจากความวิตกกงัวล และ
ความหวาดกลวั ความตอ้งการในการยอมรับนับถือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนับถือว่า
เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความตอ้งการโอกาสท่ีก้าวหน้า โดยเฉพาะในเร่ือง
ความสําเร็จของการทาํงานในบั้นปลายของชีวิต ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ตอ้งการไดรั้บความ
ช่วยเหลือดา้นการเงินจากบุตรหลาน เพื่อสะสมไวใ้ชจ่้ายในภาระเม่ือตนเองเจ็บป่วย ตอ้งการให้รัฐ
ช่วยจดัหาอาชีพเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนรายได ้ทั้งน้ีตนจะไดมี้บทบาททางเศรษฐกิจ ช่วยให้ตนนั้นพน้
จากภาวะความบีบคั้นของเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันประธานชมรมผูสู้งอายุเป็นคนท่ี
น่าเช่ือถือมีหน้ามีตาทางสังคมเวลามีงานต่างๆ เป็นหน้าเป็นตาให้กับชมรมเป็นคนมีฐานะ มีหน้าตา
ทางสังคมสมศักด์ิศรีชมรม” 

และระหว่างการประชุม คุณอาํนวยไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการเสริมพลงัอาํนาจ
ใหก้บัคุณกิจเพื่อเป็นการปูพื้นความเขา้ใจท่ีตรงกนัในดา้นขอ้มูลเชิงวิชาการว่าการเสริมพลงัอาํนาจ
เพื่อเสริมสร้างพลังอาํนาจเพ่ือพฒันาชุมชนคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทุกคนร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้  คุณอาํนวยเป็นผูก้ระตุน้และให้ขอ้มูลต่าง ๆ ส่วนคุณกิจก็ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
กนัในเร่ืองของขอ้มูลและเร่ืองเล่าต่าง ๆโดยมีคุณลิขิต เป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุม  

จากการพูดคุย กลุ่มคุณกิจพบว่า ชุมชนบา้นเทศบาลตาํบทพรหมคีรีมีทุนทางสังคมสูง
และองคค์วามรู้พื้นบา้นอ่ืนๆ อยู่ในชุมชน ประชาชนชนยงัให้ความสนใจชมรมดงัท่ีแกนนาํดา้น
กระบวนการชุมชน กล่าววา่ 

“ชมรมผู้ สูงอายุเป็นแหล่งศึกษาดูงานท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวประเทศ เรามีสมาชิกใน
หมู่ บ้าน ท่ีเป็นภูมิรู้และองค์ความรู้ และเราภูมิใจท่ีอาจารย์อรรคราเลือกชุมชน ชมรม
ผู้ สูงอายุพรหมคีรี เป็นพืน้ท่ีทดลอง เป็นการจุดประกายความคิดให้กับชุมชนได้หวน
กลับมาค้นหาอดีตรากเหง้าของตนเอง เรากาํลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราต้องรักษา
เร่ืองเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม สังคมการเมืองและความมัน่คงของรัฐ แต่ปัจจุบันรัฐไม่
เน้นรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา ถ้าเราไปดูประเทศทางตะวันตกเขาไม่มีภูมิปัญญาเรา
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ควรรักษาไว้เพ่ือไปแลกเปล่ียนกับต่างชาติ ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยยังมีอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ถ้าเราไม่รักษาแล้วจะเอาอะไรไปแลกเปล่ียนกับเขา” 
หลงัจากการพุดคุยจึงร่วมกนัหาวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหา โดยการกาํหนดเป้าหมายท่ี

ชดัเจนร่วมคิดวิธีการท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย วางแผนการดาํเนินงานการเริมสร้างพลงัอาํนาจอย่าง
เป็นรูปธรรม ตั้งประเดน็วา่  

“เราควรสร้างเสริมพลังอาํนาจผู้สูงอายอุย่างไร พัฒนาชมรมซ่ึงเป็นชมรมต้นแบบ
ท่ีจะถ่ายทอด ใครจะเป็นผู้สืบสานต่อจากรุ่นต่อรุ่นแล้วจะมาเป็นศักยภาพชมรมในการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างไรส่วนปลดัเทศบาลตาํบลพรหมคีรีกล่าวว่า ตอ้งทาํให้ครอบครัว
เขม้แขง็โดยครอบครัวตอ้งส่งเสริมชมรมผูสู้งอาย ุชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม ทอ้งถ่ินเขา้มา
จดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุองและควรมีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแขง็หรือ 
SWOT ชมรมผูสู้งอายเุพื่อช่วยแกปั้ญหาชมรมผูสู้งอาย ุดงัว่า “ของเทศบาลนี ้ท้องถ่ิน
ให้ความสําคัญทุกปีจะต้องมีการแสดงของผู้ สูงอายุ เราต้องทาํให้ชุมชนเข้มแขง็ขึน้
โดยเฉพาะครอบครัวต้องส่งเสริมสมาชิก ชุมชนต้องมีส่วนร่วม ท้องถ่ินก็เข้ามาจับ 
เทศบาลต้องเข้ามาเสริมสร้างพลังอาํนาจนีใ้ห้ได้ ต้องรักษาส่ิงเหล่านีไ้ว้ เสริมสร้างพลัง
อาํนาจไว้ให้ได้สืบทอดคงอยู่   เราควรมีการ SWOT ชมรมผู้ สูงอายุ ลองมาวิเคราะห์มา
แก้ปัญหาชมรมผู้สูงอาย ุ 
นอกจากน้ี แกนนาํดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียย์งักล่าววา่ ควรมีแผนแม่บท

ชุมชนดา้นวฒันธรรมเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน ดงัวา่ 
“ลองทาํแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมกันก่อน เรากมี็แผนแม่บทชุมชนอยู่แล้วแต่ยัง

ไม่ได้ทาํด้านวัฒนธรรมให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าเรามีศิลปะพืน้บ้านอะไรอีก รวบรวมทาํ
ทีเดียวไปเลยแล้วค่อยสร้างทีมงานและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมามีส่วน
ร่วมผ่านการประชุมประจาํเดือน” 
สรุปได้ว่าจากเวทีเรียนรู้ชุมชน ทาํให้ผูน้ําชุมชนชมรมและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุมี

โอกาสพบปะทบทวนแลกเปล่ียนความรู้ถ่ายทอดพลงัอาํนาจท่ีมีอยู่ในตวัได้ สร้างความเขา้ใจ
ทางดา้นมิติกใหค้วามรู้และมิติดา้นเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายมุากข้ึน พอใจกบัสถานการณ์
ผูสู้งอายเุสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายใุนชุมชน  มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาชมรมของตน มี
ความกงัวลใจในเร่ืองของภูมิปัญญาชมรมและภูมิปัญญาอ่ืน ๆ จะสูญหายไปจากชุมชนและสังคม
ภาคใต้  ตอ้งการให้ชุมชนมีการอนุรักษ์เห็นคุณค่าความสําคญัการเสริมสร้างพลังอาํนาจของ
ผูสู้งอายไุปช่วยสร้างศกัยภาพของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
ตั้งคาํถามว่า “ควรเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนเหล่าน้ีอย่างไรรวมถึงจะ
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พฒันาชมรมซ่ึงเป็นตน้แบบท่ีจะถ่ายทอด ใครจะเป็นผูสื้บสานต่อจากรุ่นต่อรุ่นและควรนาํกิจกรรม
ในชมรมมาสอดแทรกในกิจกรรมใดของชุมชน” สะทอ้นให้เห็นว่าผูน้าํมีการต่ืนตวัดา้นภูมิปัญญา 
ของชมรมผูสู้งอายุให้ความสําคญักบัการคน้หาวิธีการ แนวทางให้เป็นรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน ให้
ความสําคญักบัการถ่ายทอดความรู้อย่างมีแบบแผน ส่งผลให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเป็น
ตน้แบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อความรู้ให้กบัชุมชน เพิ่มเติมความรู้ เกิดการ
พฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้หาแนวทางในการจดัการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอายแุละผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงไม่มีโอกาสพบปะพดูคุยกนัเลย ไม่ทราบวา่ทางชมรม มีวิธีการ
ถ่ายทอดอยา่งไร จึงมีความคิดวา่น่าจะหาโอกาสมาแลกเปล่ียนกนั ทั้งน้ีจึงทาํใหเ้กิดเวทีคร้ังท่ี 2 

2. การจัดเวทีคร้ังที่ 2 เดือนที่ 2 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นดา้นการพฒันา
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ติดตามผลการดาํเนินงานในคร้ังท่ี 
1 เพื่อนาํไปสู่การคน้หาแนวทางปฏิบติัหรือสร้างองคค์วามรู้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกชมรมผูน้าํชุมชนกบัประธานชมรมและผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัชมรมทาํให้ทราบว่า ชาวบา้นและชมรมผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัแต่ไม่เคยหารือกนัมาก่อน 
จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้มาพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณ์กัน การประชุมคร้ังน้ีทุกคน
ช่วยกนัพลดักนัฟังอยา่งตั้งใจ คุณกิจแต่ละคนไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวการการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุน
ดา้นต่างๆ ความคาดหวงัของชุมชนต่อชมรมผูสู้งอาย ุทุกคนพร้อมเปิดใจรับฟังเร่ืองราวของกนัและ
กนัส่งผลให้คุณอาํนวยตอ้งออกแบบเน้ือหาการพูดคุยในช่วงต่อไปเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การดาํเนินงาน โดยการระดมสมองถอดบทเรียน “หาแนวทางการเสริมสร้างพลังอาํนาจของ
ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน” ทาํให้ไดผ้ลผลิตจากเวทีเรียนรู้เวทีคร้ัง 2 คือ การเลือกร้ือฟ้ืนภูมิปัญญา
การเสริมสร้างพลังอํานาจของผู ้สูงอายุ ชมรมผู ้สูงอายุโดยคุณลิขิตได้บันทึกเ ร่ืองราวไว ้
เตรียมพร้อมท่ีจะไปจดัเก็บและบอกต่อแก่คุณกิจท่านอ่ืนๆ ในการประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้น 
ดงัคาํกล่าวของแกนนาํกลุ่มชมรมผูสู้งอายพุรหมคีรี ดงัวา่ 

“รู้สึกดีใจท่ีหมู่ บ้านเราได้ต้อนรับหลายๆท่านและหน่วยงานภาครัฐท้ัง บ้าน วัด 
โรงเรียน มาเย่ียมเยือนชุมชนชมรมผูสู้งอายุพรหมคีรี กันพร้อมหน้า เราไม่เคยได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยแบบนีม้าก่อนท้ังท่ีเราอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน เป็นโอกาสดีท่ีจะได้มา
แลกเปล่ียนสร้างความร่วมมือให้ชุมชนชมรมผูสู้งอายุพรหมคีรี เป็นชุมชนต้นแบบ
ชมรมผูสู้งอายุพรหมคีรี” ประธานชมรมแต่ละท่านไดเ้ล่าถึงความเป็นมาของชมรม
ตนเอง โดยประธานชมรมพรหมคีรีไดก้ล่าวว่ามีความชอบและสนใจในกิจกรรมชมรม
มาตั้งแต่เดก็ ดงัวา่  
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“ก่อนมาประธานชมรมผู้ สูงอายุรับราชการครูมาก่อนมีความสนใจในความชอบ
และสนใจ กิจกรรมชมรมผู้ สูงอาย ุท้ัง ๆ ท่ีสามารถไปร่วมกิจกรรมอ่ืนได้และทาํอาชีพ
อ่ืนได้เลือกมาเข้ากิจกรรมชมรมผู้สูงอาย”ุ 
และเลขา นางนิตยา รอดงามกล่าวเสริมว่า มีความชอบเป็นทุนเดิมและมีบรรพบุรุษเป็น

คนพื้นเพเป็นคนท่ีน้ีมาก่อน ดงัวา่ 
“มีสายเลือดเป็นคนพรหมคีรีมาก่อน ชอบ หัดสังเกต ฝึกฝน ร่วมกิจกรรมจนเข้า

เรียนในวิทยาลยัครูนครศรีธรรมราชได้เจอประธานชมรมผู้สูงอาย ุกไ็ด้ฝึกร่วมกิจกรรม
ให้” 
ส่วนนางนิตยา รอดงามไดก้ล่าวว่า เร่ิมมาเรียนรู้กิจกรรมมาตั้งวยัหนุ่ม สาว เร่ิมมาช่วย

กิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุการดาํเนินกิจกรรมเป็นหวัใจของผูสู้งอาย ุเพราะกิจกรรมจะทาํใหผู้สู้งอายท่ีุ
เป็นสมาชิกของชมรมไดพ้บปะสังสรรค์ได้ทั้ งประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ อาจกล่าวไดว้่า
กิจกรรมของชมรมเป็นขอ้บ่งช้ีถึงความสาํเร็จของการดาํเนินงานของชมรมก็น่าจะถูกตอ้ง ส่วนใหญ่
ของชมรมจะมีคณะกรรมการชมรมปรึกษาหารือกนัว่าจะจดักิจกรรมอะไรให้ถูกตอ้ง ตามความ
ประสงคข์องสมาชิก เม่ือตกลงกนัแลว้ก็ดาํเนินกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุมีหลากหลายชนิดข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการของสมาชิกในแต่ละชมรม อาจประมวลกิจกรรมต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เป็นกิจกรรมท่ีทาํกนัมาก ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
ตามวนัสําคญัทางศาสนา และตามวฒันธรรมประเพณีนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน มกันิยมกนัมากใน
ชมรมผู ้สูงอายุ ในหมู่บ้าน  หรือชุมชน  เพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรม
นนัทนาการ เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริงตามโอกาส และความพอใจของสมาชิก 
กิจกรรมประเภทน้ีมกัรวมเอาการร่วมรับประทานอาหารเขา้ไปดว้ย หลงัรับประทานอาหารก็มีการ
แสดงเล็กๆ น้อยๆ และร่วมกนัร้องเพลงตามอธัยาศยั กิจกรรมชนิดน้ีมกันิยมกนัมากในชมรมใน
เมือง หรือชมรมขา้ราการบาํนาญ กิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ การเชิญแพทย ์พยาบาล ผูรู้้
ในเร่ืองสุขภาพอนามยัมาบรรยายในเร่ืองท่ีสมาชิกสนใจ การตรวจโรคประจาํปี ความรู้เร่ืองยา ยา
สมุนไพร และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ฯลฯ กิจกรรมออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา เป็นกิจกรรม
ท่ีตอ้งทาํต่อเน่ืองทุกวนั หรือทุกวนัเวน้วนั ในเวลาประมาณคร่ึงชัว่โมงต่อวนัหรือต่อคร้ัง กิจกรรม
ประเภทน้ีเป็นประโยชน์ในทางสุขภาพ แต่ชมรมจะตอ้งจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีผูด้าํเนินการท่ี
เหมาะสม กิจกรรมเสริมรายได ้ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกนัทาํหรือผลิตส่ิงของ แลว้นําไป
จาํหน่ายเป็นการเสริมรายได ้เหมาะสาํหรับชมรมในหมู่บา้นท่ีสมาชิกตอ้งการเสริมรายได ้เช่น บาง
ชมรมร่วมกันสานเข่งปลาทู ทาํไมก้วาด ทาํดอกไมจ้นัทน์ ฯลฯ แลว้นําไปจาํหน่าย กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับศิลปะต่างๆ ท่ีสมาชิกสนใจ เช่น ศิลปะเก่ียวกับการวาดรูป การดนตรี การขบัร้อง การ
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ประพนัธ์บทกลอน ฯลฯ เหมาะสําหรับชมรมท่ีมีสมาชิกท่ีมีศกัยภาพทางศิลปะและรักทางศิลปะ 
กิจกรรมท่องเท่ียว เน่ืองจากผูสู้งอายมีุเวลาว่างมาก การท่องเท่ียวในสถานท่ีและโอกาสอนัควรโดย
ไปเป็นหมู่คณะ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์เร่ืองความรักสามคัคีในหมู่คณะแลว้ ยงัไดค้วามรู้
ความเท่าทนัโลกอีกดว้ย กิจกรรมการกุศลรวมทั้งสาธารณกุศลท่ีชมรมสามารถจะช่วยได ้และการ
กุศลท่ีทาํแก่เพ่ือนร่วมชมรมท่ีถึงแก่กรรมหรือการเยี่ยมไข ้ เม่ือเพื่อนสมาชิกเจ็บป่วยหรือการเยี่ยม
ยามเพ่ือนสมาชิกโชคร้าย เป็นการแสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อกนัท่ีทาํให้เกิดความรักสามคัคีในหมู่
คณะไดม้าก ทาํใหส้มาชิกมีความรู้สึกว่าตนไม่โดดเด่ียว กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจกรรม
ท่ีให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  กิจกรรมประเภทน้ีสมาชิกชมรมมีความนิยม
ค่อนขา้งมาก แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและระเบียบทางราชการ ชมรมใดจะดาํเนินการกิจกรรม
ประเภทน้ีจะตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองคน ความรู้ ความเขา้ใจ ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีกิจกรรม
ปลีกยอ่ยอีกมาก คณะผูศึ้กษาเห็นว่ากิจกรรมอะไรก็ทาํได ้ขอให้ทาํโดยผูสู้งอายุ เพ่ือผูสู้งอาย ุหรือ
สงัคมท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นก็น่าจะกระทาํไดท้ั้งนั้นปัจจยัท่ี
ทาํให้ชมรมประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ถา้พิจารณาจากขอ้คิดเห็นของนักวิชาการและ
ผูท้รงคุณวุฒิ ตลอดจนจากผูมี้ประสบการณ์ในการดาํเนินการชมรมผูสู้งอายุแลว้ คณะศึกษาวิจยัมี
ความเห็นว่าปัจจยัหลกัอยู่ท่ีตวัผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นสมาชิกในชมรานั้นเอง ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เป็นเร่ือง
รองลงมา ถา้ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกชมรมมีความเขา้ใจในหลกัการหรืออุดมการณ์ของการตั้งชมรม 
ว่าชมรมเป็นของตนเอง โดยตนเอง เพื่อตนเองและสังคมแลว้ เราเช่ือว่าชมรมจะประสบผลสาํเร็จ
ไปแลว้กว่าคร่ึง เพราะชมรมผูสู้งอายุจะหาทางช่วยตนเองแทนการคอยแต่รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้น ยิ่งสมาชิกในชมรมเป็นผูมี้ศกัยภาพในดา้นต่างๆ สูงก็ยิ่งจะประสบผลสาํเร็จมากยิ่งข้ึนการนาํ
ชมรมผูสู้งอายเุขา้อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั ชมรมผูสู้งอายมีุมากมายทัว่ประเทศ แต่ละชมรมต่างก็เป็น
เอกเทศในการบริหารจดัการชมรมของตนเอง ปัจจุบนัมีสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเครือข่ายใหญ่ของชมรมผูสู้งอายุทัว่ประเทศ 
เป็นการสมควรท่ีชมรมผูสู้งอายท่ีุมีอยูท่ ัว่ไปจะไดส้มคัรเขา้ไปอยูใ่นเครือข่ายของสภาฯ ซ่ึงมีสาขา
สภาฯ อยู่ทุกจงัหวดัและทุกเขตในกรุงเทพมหานคร การเขา้ไปอยู่ในเครือข่ายของสภาฯ จะทาํให้
ชมรมผูสู้งอายไุม่โดดเด่ียว ไดรั้บข่าวสารสารสนเทศจากสภาฯ เกิดมิตรท่ีคอยเอ้ืออาทรทัว่ประเทศ 
ช่วยทาํใหช้มรมผูสู้งอายมีุพฒันาการดียิง่ข้ึน 

สรุปได้ว่า ประธานชมรม และผูเ้ขา้ร่วมสมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนข่าวสาร สร้างความรู้
ความเขา้ใจคน้พบปัญหาและคน้หาจุดดีและจุดดอ้ยของตนท่ีเกิดข้ึนออกมาไดใ้น “เร่ืองเล่าชมรม” 
จากประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีไดม้าจากการปฏิบติัจริงและกาํลงัเกิดข้ึนในชุมชน ทาํใหค้น้พบว่า 
“บทบาทหนา้ท่ีของชมรม และการถ่ายทอดสืบทอดเป็นส่ิงสาํคญั” และควรจดัการส่ิงเหล่าน้ี และได้
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หาแนวทางการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ทาํให้ไดผ้ลผลิตจากเวทีเรียนรู้เวที
คร้ัง 2 คือ การเลือกร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจและการนําภูมิปัญญาชมรมเป็น
ศกัยภาพในการพฒันาชุมชน  

นอกจากน้ี เวทีเรียนรู้น้ียงัทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ระหวา่งชุมชนกบัระดบัหน่วยงานภาครัฐ ดงัคาํกล่าวในเวทีเรียนรู้ของนกัวิชาการวฒันธรรมจงัหวดั
นครศรีธรรมราชวา่  

“ไม่เคยทราบว่าชมรมผู้ สูงอายุมีผู้นาํท่ีเข้มแข็ง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานท่ีมี
ช่ือเสียง ยังมีภูมิปัญญามากมายในชุมชน ถ้าหากว่าเราสามารถร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาชมรม
และศิลปะพืน้บ้านอ่ืนๆ ได้ ชมรมผู้ สูงอายุเป็นศูนย์รวมการแลกเปล่ียนชมรมผู้ สูงอายุ
พื้นบ้านของภาคใต้ได้เลย และจะนาํมาซ่ึงช่ือเสียงและรายได้ให้กับชุมชน มันมีค่า
มากกว่าอ่ืนใด ท่ีทุกคนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมกันอนุรักษ์ รู้จัก
นาํมาใช้ประโยชน์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยินดีให้ความช่วยเหลือและให้การ
สนับสนุนใน ทุกๆ ด้าน”  
สะทอ้นให้เห็นว่า เวทีน้ีทาํให้ชุมชนไดเ้ปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อนัจะ

ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชุมชนดา้นอ่ืน ๆ และยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อไป  
3. การจัดเวทีคร้ังที่ 3 เดือนที่ 3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเด็นภาพรวมของการ

ดาํเนินการเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อนพฒันาชุมชนภูมิปัญญาพื้นบา้นชมรมผูสู้งอาย ุ
รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงานเพื่อนาํไปสู่การขบัเคล่ือนเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ 

ประธานชมรมไดท้บทวนและประเมินสถานการณ์หลงัจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ต่างๆหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค และทิศทางของชมรมในอนาคต นาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้มาวิเคราะห์สรุปเป็นผลผลิต เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุภูมิปัญญาพื้นบา้นชมรมต่อไปในอนาคต โดยเวทีคร้ังท่ี 2 ไดเ้ลือกร้ือ
ฟ้ืนภูมิปัญญาพื้นบา้นชมรมและองคค์วามรู้ต่างๆ อ่ืนๆในชุมชน และหาช่องทางในการนาํไปใชใ้ห้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน ดงัคาํกล่าวของผูใ้หญ่บา้นพรหมคีรีท่ีว่า “เราต้องมองว่า ถ้าจะ
อนุรักษ์ ชมรมให้ยัง่ยืนสืบไปต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในชมรม มิใช่พ่ึงพาความช่วยเหลือ
จากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว และผู ้อ ํานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชมรมตอ้งมีการปรับตวัโดยการพฒันาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ มีการเพ่ิม
ช่องทางขยายกลุ่มสมาชิก และการปรับตวัดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ดงัวา่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นแนวคิดในแนวประชาธิปไตยท่ีเนน้การกระจายอาํนาจ
สู่บุคคล และเน้นการเจริญตามลาํดบัทางสังคมของบุคคล หลกัการสําคญัของการเสริมสร้างพลงั
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อาํนาจ คือ เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กาํหนดเป้าหมาย สร้างวิสยัทศัน์ กาํหนด
พนัธกิจ และความร่วมมือในการกาํหนดแผนงานต่างๆ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไม่ใช่เป็นเพียง
การจูงใจ แต่ยงัรวมถึงกระบวนการลงมือปฏิบติัอย่างเป็นระบบ นัน่คือ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ตอ้งมีการตั้งเป้าหมาย กาํหนดกลยุทธ์ และวางแผนให้การจูงใจเหล่านั้นบรรลุผล เกิดความเจริญ
งอกงามข้ึนภายในตวัผูท่ี้ได้รับการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ซ่ึงการดาํเนินงานขา้งตน้จาํเป็นตอ้ง
พิจารณาก่อนวา่ผูไ้ดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจคือใคร บริบทขององคก์ารและส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวพนั
กบัองคก์ารเป็นอย่างไร แลว้กาํหนดรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดาํเนินการปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบจนมีความเหมาะสมแลว้จึงจะนาํไปใชก้บัองคก์ารมีจิตสาํนึกชุมชน หรือเป็นชุมชนท่ี
มีจิตวิญญาณคือ สมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมรับผิดชอบ
ปัญหาต่างๆ กบับุคคลอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกนั มีมิตรภาพ ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนั และ
ยอมรับในความแตกต่าง ความหลากหลายระหวา่งสมาชิก มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน
ร่วมกนัมีจิตวิญญาณชุมชนคือ การท่ีสมาชิกมีความจงรักภกัดีต่อชุมชน เสียสละทาํงานเพ่ือชุมชน 
และมีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนั เช่น วดั เครือญาติ หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบต่างๆ ทาํใหชุ้มชนมี
ชีวิตจิตใจ เหมือนเป็นส่ิงมีชีวิตอยา่งหน่ึง ความมีจิตวิญญาณชุมชนทาํให้เกิดความมีค่าความสุขลน้
เหลือ และเกิดพลงัอยา่งมโหฬาร เป็นพลงัเยยีวยาท่ีทาํใหค้นและชุมชนมีความสุข จิตวิญญาณชุมชน 
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากการมีจิตสํานึกชุมชน ซ่ึงนอกจากจะทาํให้เกิดชุมชนเขม้แข็ง
โดยตรงแลว้ ยงัเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็แก่ชุมชนในดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย เพราะเป็น
เสมือนการทาํให้สมาชิกในชุมชนมีจิตใจแขง็แกร่งมีความพร้อมท่ีจะรวมพลงักนัเพื่อพฒันาชุมชน
ของตนต่อไปเป็นชุมชนเรียนรู้ สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ หรือเรียนรู้เป็นกลุ่มมีความต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยู ่นอกชุมชน และความรู้
เก่ียวกบัชุมชน ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบติั หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บร่วมกนั หรือเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ และกระบวนการตดัสินใจร่วมกนั ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผ่านการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดร่วมกนั เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
การเป็นชุมชนเรียนรู้ทาํให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการดาํเนินงานพฒันา
ชุมชนร่วมกนั เพราะผลจากการเรียนรู้ จะนาํไปสู่การคิดหาวิธีการท่ีจะร่วมกนัพฒันาชุมชนของตน
มีองค์กรชุมชนเขม้แข็งคือ ประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสํานึกชุมชนและจิต
วิญญาณชุมชน ผนึกกาํลงักนั เพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาชุมชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกนั 
ไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ มีการจดัการชุมชนท่ีดีคือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจดัการ
ตนเองและชุมชนได ้วางแผนจดักระบวนการดาํเนินงาน และประเมินผลการพฒันาชุมชนของ
ตนเองได ้ทาํใหอ้งคก์รชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนมีเครือข่ายชุมชนคือ มีกระบวนการเช่ือมโยง
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สมาชิกในกลุ่มและองคก์รชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ยความสมานฉันท์ ทาํให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและ
องคก์รชุมชนต่างๆ ให้มีพลงัเขม้แขง็มีภาวะผูน้าํชุมชนคือ ผูน้าํเป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิก 
ให้โอกาสสมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิด หรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียงผูเ้ดียว 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูล และความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ผนึกตนเองเขา้กบัชุมชนไดอ้ยา่งแนบ
แน่นและร่วมทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน ผูน้าํท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แขง็คือผูท่ี้เช่ือมประสานแนวคิดต่างๆ 
ของสมาชิกและองคก์รชุมชน เพื่อนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมนัน่เอง เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได ้คือ 
สมาชิกและองคก์รต่างๆ ในชุมชนมีความเขม้แข็งพอท่ีจะช่วยเหลือ หรือพึ่งตนเองได ้ทั้งในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวฒันธรรม ทั้งในยามปกติและยามประสบกบัภาวะ
วิกฤตต่างๆ อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนืท่ีพึงประสงคเ์ป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเขม้แขง็ เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการพฒันาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความสุข เม่ือคนมารวมกนัเป็นชุมชนและ
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ไดก้ท็าํใหค้นและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 
เป็นการพฒันาแบบยัง่ยืน ชุมชนเขม้แข็งมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ทาํให้ชุมชนดาํรงอยู่ และ
ดาํรงต่อไปไดโ้ดยไม่ล่มสลาย อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื 

สรุปไดว้า่ กลุ่มคุณกิจหรือประธานชมรมและสมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งไดส้รุปและรายงาน
ผลการดาํเนินงานเวทีเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข และในการพูดคุย 
คร้ังน้ีสังเกตเห็นถึงความเคล่ือนไหวของกลุ่มคุณกิจมากข้ึน มีความกระตือรือร้นในเร่ืองต่างๆ มี
กระบวนการคิดท่ีเป็นระบบและมีความเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้มากข้ึน และมีความเห็นว่าควร
มีการอบรมยกระดบัความรู้การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพ่ือพฒันาชุมชนสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
ความตระหนกัใหก้บัคนในชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนใน
ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ

ตอนที่ 2 การจัดการอบรมความรู้เพื่อยกระดับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพื่อ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุในการพฒันาชุมชน 

จากขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรวมถึงการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุในการพฒันาชุมชนของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรม
ผูสู้งอายุผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ส่วนขาดและนําผลมาจดัลาํดับความสําคญัเพื่อขบัเคล่ือนการจดัเวที 
จาํเป็นตอ้งจดัการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุจึงได้
กาํหนดหัวขอ้ว่า “การจดัการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุในการพฒันา
ชุมชน” โดยเชิญวิทยากร คือ นาย พีรยทุธ ทองประดู่ ตาํแหน่ง.ปลดัเทศบาลตาํบทพรหมคีรี และ
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ผูว้ิจยัร่วมบรรยาย ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี 
หมู่ท่ี 6 ตาํบลพรมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช   

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลความ
พึงพอใจในการอบรม สาํหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบดว้ย ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
สมาชิกในชมรม หรือผูมี้ความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายเุป็นอย่างดี ผูบ้ริหารงานดา้นจงัหวดั ผูน้าํชุมชน 
และประชาชนในชุมชนบา้นเทศบาลตาํบลพรหมคีรี  รวม 50 คน (รายช่ือในภาคผนวก) ก่อนการ
อบรมใหผู้รั้บการอบรมจดัทาํแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) และหลงัเสร็จส้ินการอบรมให้
ผูรั้บการอบรมจดัทาํแบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) และประเมินผลการอบรม รวมถึงมีการ
ติดตามผลหลงัการอบรม 

การนาํเสนอการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
นาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และผล
การประเมินความพึงพอใจในการอบรม ดงัน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม 
ผลการเปรียบเทียบความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมก่อนและหลงัการอบรม จาํนวน 50 

คน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ (ก่อนการอบรม-หลงัการอบรม) จาํนวน 1 ชุด จาํนวน 20 คะแนน 
ผูว้ิจยัทดสอบโดยใชส้ถิติ Dependent Sample t-test ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 33 

ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

การทดสอบ 
จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คะแนน
เต็ม 

X S.D. t Sig 

ก่อนการอบรม 50 20 12.82 1.735 
24.56 0.000* 

หลงัการอบรม 50 20 17.48 1.216 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 12.82 
และคะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 17.48 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า 
คะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงกวา่คะแนนความรู้ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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2.2 ผลการประเมินความพงึพอใจหลงัการอบรม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม ดงัน้ี 

2.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้
รับการอบรม จาํนวน 50 คน โดยจาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพและผูเ้ขา้ร่วมอบรม
เป็น ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 34 

ตารางท่ี 34 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
                                                                                                                                               ( n = 50) 

รายการ จํานวน  ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 21 42.00 
 หญิง 29 58.00 
อาย ุ   
 ตํ่ากวา่ 20 ปี   
 21-30 ปี 1 2.00 
 31-40 ปี  4 8.00 
 41-50 ปี  7 14.00 
 51-60 ปี  6 12.00 
 มากกวา่ 60  ปี  32 64.00 
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ตารางท่ี 34 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
                                                                                                                                               ( n = 50) 

รายการ จํานวน  ร้อยละ 
การศึกษา   
 ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 4 8.00 
 ประถมศึกษา 29 58.00 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 16.00 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 4.00 
 อนุปริญญา/ปวส. 2 4.00 
 ปริญญาตรี 2 4.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 3 6.00 
รายไดต่้อเดือน   
 นอ้ยกวา่/เท่ากบั5,000บาท 2 4.00 
 5,001 – 10,000 บาท 8 16.00 
 10,001 – 15,000 บาท 8 16.00 
 15,001 – 20,000 บาท 18 36.00 
 20,001 บาทข้ึนไป 14 28.00 
อาชีพ    
 นกัเรียน/นกัศึกษา 2 4.00 
 ขา้ราชการ/พนกังาน/หน่วยงานราชการ 13 26.00 
 เกษตรกรรม 3 6.00 
 คา้ขาย 19 38.00 
 รับจา้ง 5 10.00 
 อ่ืนๆ .....ไม่ไดท้าํงาน... 6 12.00 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็น   
 ผูสู้งอาย ุ 15 30.00 
 สมาชิกในชมรมผูสู้งอาย ุ 4 8.00 
 ผูน้าํชุมชน/ทอ้งถ่ิน 7 14.00 
 ผูบ้ริหารงานดา้นจงัหวดั 3 6.00 
 ประชาชนทัว่ไป 21 42.00 
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จากตารางท่ี 34 พบวา่ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัผูสู้งอาย ุจาํนวน 50 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 เกินก่ึงหน่ึงมีอายมุากกว่า 60 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.00 รองลงมามีอาย ุ 41-50 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีรายไดต่้อเดือน 15,000-20,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
รองลงมา มีรายได้ 20,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนักงาน/หน่วยงาน
ราชการ จาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และส่วนใหญ่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นประชาชนทัว่ไป 
จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาเป็นผูสู้งอาย ุจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

2.2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้รับ

การอบรม จาํนวน 50 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 34- 35  

ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมในภาพรวมและ 
รายดา้น 

                           (n = 50) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. ดา้นวิทยากร 4.01 0.639 มาก 1 
2. ดา้นสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 3.63 0.752 มาก 4 
3. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 3.93 0.522 มาก 2 
4. ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ 3.83 0.564 มาก 3 

รวม 3.85 0.619 มาก - 

จากตารางท่ี 35 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรมในภาพรวมผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85 , S.D. = 0.619) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผู ้
เขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 
1 ดา้นวิทยากร ( X = 4.01, S.D. = 0.639) อนัดบั 2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ( X = 3.93, S.D. = 0.552) 
อนัดบั 3 ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้( X  = 3.83 , S.D. = 0.564) และอนัดบั 4 ดา้นสถานท่ี/ระยะเวลา/
อาหาร ( X  = 3.63, S.D. = 0.752) 



254 
 

 

ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมรายดา้น 
      (n = 50) 

รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 

ด้านวทิยากร     
1. การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร 4.06 0.682 มาก 1 
2. การถ่ายทอดของวิทยากร 3.98 0.553 มาก 4 
3. สามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเดน็ 4.02 0.685 มาก 3 
4. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย 3.96 0.605 มาก 5 
5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.04 0.669 มาก 2 

รวม 4.01 0.639 มาก - 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร     
6. สถานท่ีมีความเหมาะสม 3.66 0.658 มาก 2 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 3.50 0.647 มาก 4 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.62 0.805 มาก 3 
9. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 3.74 0.899 มาก 1 

รวม 3.63 0.752 มาก - 

ด้านความรู้ความเข้าใจ     
10. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม 3.88 0.435 มาก 2 
11. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีหลงัการอบรม 4.08 0.695 มาก 1 
12. สามารถบอกประโยชนไ์ด ้ 3.88 0.521 มาก 2 
13. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 3.88 0.435 มาก 2 

รวม 3.93 0.522 มาก - 

ด้านการนําความรู้ไปใช้     
14. เน้ือหาในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ

3.86 0.572 มาก 1 

15. สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 3.82 0.560 มาก 2 
16. ผลของการประชุมสามารถนาํไปใชป้ฏิบติังานได ้ 3.82 0.560 มาก 2 

รวม 3.83 0.564 มาก - 

รวมทั้งหมด 3.85 0.619 มาก - 
 



255 
 

 

จากตารางท่ี 36 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัการอบรม
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชนรายดา้น โดยมีขอ้มูลในแต่ละดา้น
ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

ดา้นวิทยากร พบว่า ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X =4.01, S.D. = 0.639) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี  อนัดบั 1  การเตรียมตวัและความพร้อมของ
วิทยากร ( X =4.06, S.D. = 0.682) อนัดบั 2 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ( X =4.04, S.D. 
= 0.669)  อนัดบั 3 สามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเด็น ( X =4.02, S.D. = 0.685) 
อนัดบั 4 การถ่ายทอดของวิทยากร ( X =3.98, S.D. = 0.553) และอนัดบั 5 ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและ
เขา้ใจง่าย ( X =3.96, S.D. = 0.605)  

ดา้นสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร พบว่า ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.63, S.D. = 0.752) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ อนัดับ 1 อาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม ( X =3.74, S.D. = 0.899) อนัดบั 2 สถานท่ีมีความเหมาะสม ( X =3.66, 
S.D. = 0.658) และอนัดบั 3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ( X =3.62, S.D. = 0.805 และ
อนัดบั 4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ( X =3.50, S.D. = 0.647) 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.93, S.D. = 0.522) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี
หลงัการอบรม ( X =4.08, S.D. = 0.695) และอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 3 ขอ้ คือสามารถบอก
ประโยชน์ได้ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม และสามารถอธิบายรายละเอียดได ้     
( X = 3.88, S.D. = 0.521, 0.435 และ0.435) 

ดา้นการนาํความรู้ไปใช้ พบว่า ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.83, S.D. = 0.564) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ อนัดบั 1 เน้ือหาในการอบรมเป็น
ความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ( X =3.86, S.D. = 0.572) อนัดบั 
2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ คือ สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได ้และผลของการ
ประชุมสามารถนาํไปใชป้ฏิบติังานได ้( X =3.82, S.D. = 0.560) 
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ตอนที่ 3 การประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้สูงอายุ
เพือ่พฒันาชุมชน 

หลงัจากการจดักิจกรรมท่ี 1-2 แลว้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย (Policy 
Meeting) เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เสนอเชิงนโยบาย ใน 5 ประเดน็ คือ 1) สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายชุมรมผูสู้งอาย ุ2) คุณค่าภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ3) การอนุรักษภู์มิปัญญาชมรม
ผูสู้งอายุ 4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดบัการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน และ 5) การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา
ชุมชนการหลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชนตน้แบบ ดว้ย 
“PHOMKIRI Model” การจัดการความรู้ภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายุ จึงได้กาํหนดการประชุมหา
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนยเ์รียนรู้ชมรมผูสู้งอาย ุ
อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหมด 40 คน (รายช่ือใน
ภาคผนวก) ผลการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย พบวา่  

ภาพรวมของการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบายและเพ่ิมเติมส่วนขาด ทาํใหก้ารวิจยัฉบบัน้ี
มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยในดา้นสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุพบว่าในปัจจุบนั
ชมรมมีบทบาทหนา้ท่ีลดนอ้ยลงไปกว่าในอดีต สมาชิกใหม่ไม่เห็นคุณค่าความสาํคญั และประธาน
ชมรมขาดการพฒันาความรู้ ทาํอยา่งไรให้ชมรมนาํไปสู่การเสริมพลงัพลงัอาํนาจ ท่ีประชุมเห็นว่า 
ควรสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายุให้กบัคนในชุมชน 
รณรงคใ์หช้มรมสูงอายปุฏิบติับทบาทหนา้ท่ีมีการพฒันาหาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอรวมทั้งตอ้งไดรั้บ
การส่งเสริมสนบัสนุนจากทุกกล่าววา่ภาคส่วน ดงัท่ี แกนนาํดา้นกระบวนการชุมชน ชมรมผูสู้งอายุ
ในฐานะท่ีเป็นองค์กรชาวบา้นท่ีประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบ 5 ประการคือ มีอุดมการณ์
ร่วมกนั หมายถึงการมีทศันะต่อโลก ต่อสังคม ต่อชุมชน ร่วมกนัมีความเขา้ใจตรงกนัว่าตนอยูส่่วน
ใดของความสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัต่างๆ อุดมการณ์นบัไดว้่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ียึดเหน่ียวทิศทาง
ของรวมกลุ่มเอาไว ้ยิ่งถา้สามารถกาํหนดเป้าหมายระยะยาวหรือวิสัยทศัน์ (Vision)ได ้ก็ยิ่งทาํให้
องค์กรชาวบา้นนั้นๆ มีอุดมการณ์ในการรวมตวักนัไดดี้ยิ่งข้ึนการมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั ว่าเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปขา้งหนา้นั้นชมรมผูสู้งอายุ ทาํไปเพื่ออะไรการมีผลประโยชน์
ร่วมกนั และการกระจายผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรมและทัว่ถึงชมรมผูสู้งอาย ุตอ้งสร้างขอ้มูลให้
เกิดการรับรู้ทัว่ไปว่า ผลประโยชน์ของการรวมกนั เป็นชมรมคือ คนเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ
องคก์รชาวบา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ผูน้าํ สมาชิก และชาวบา้นทัว่ไป โดยเร่ิมแรกอาจจะยงั
แยกไม่ออก ว่าใครจะอยูใ่นฐานะใด ทุกคนจะมารวมกลุ่มกนั พูดคุยกนัในปัญหาท่ีประสบร่วมกนั 
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และหาวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เม่ือพดูคุยกนัหลายคร้ัง กจ็ะเกิดผูน้าํตามธรรมชาติข้ึนมา โดยกลุ่มคน
ท่ีเหลือเห็นพอ้งต้องกันว่า เขาควรเป็นผูน้ํา ดังนั้ นกลุ่มคนท่ีเหลือก็จะเป็นสมาชิกของชมรม 
หลงัจากมีผูน้าํชมรมเกิดข้ึน คนท่ีไม่ไดส้มคัรใจร่วมกิจกรรมของชมรมก็จะเป็นชาวบา้นทัว่ๆ ไป 
ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนทั้งช่วยสนบัสนุน หรือขดัขวางการดาํเนินงานของชมรมได ้ถา้ชาวบา้นเห็นดว้ย
กบักิจกรรมของชมรม ก็จะมีการสนบัสนุนทุกรูปแบบ ทั้งแรงกาย แรงใจ และช่วยประชาสัมพนัธ์
ให้กบัชมรมไดอี้กดว้ย รวมถึงพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมกบัชมรมองคป์ระกอบทั้งส่ีน้ีถือว่า 
ผูน้าํเป็นผูกุ้มความอยู่รอดขององคก์รชาวบา้น หากผูน้าํไดรั้บการยอมรับ มีบารมี มีความสามคัคี
ปฏิบติัดี มีความสามารถและคิดถึงส่วนร่วมจริงๆ ก็จะสามารถนาํพาองคก์รชาวบา้นท่ี ดงันั้นคือ 
ประการแรก ผูน้าํทางความคิดพฒันาคนโดยใช้หลกัอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เน้นให้
ชาวบา้นรู้จกัตนเอง รู้จกัปัญหา รูจกัลดอบายมุข อยากพึ่งตนเองจนนาํไปสู่การร่วมกิจกรรมพฒันา 
ประเภทท่ีสอง ผูน้าํทางศีลธรรม ประเภทท่ีสาม คือผูน้าํทางอาชีพ ประเภทท่ีส่ีคือ ผูน้าํทางดา้นการ
พูด ประเภทท่ีห้า ผูน้าํท่ีสามารถประยุกตง์านราชการกบัเป้าหมายท่ีชาวบา้นได ้และประเภทท่ีหก 
คือผูน้าํทางดา้นการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ี 
เพราะจากการศึกษาท่ีผา่นมาในอดีตพบว่ากรณีของชมรมผูสู้งอายจุะพบว่า ผูน้าํจะมีคุณงามความดี 
มีจิตใจมุ่งเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างแทจ้ริงซ่ึงอาจจะแตกต่างจากองคก์รอ่ืนๆ โดยเฉพาะองคก์ร
ทางธุรกิจเอกชน องคก์รของรัฐบาลท่ีบางคร้ังเราอาจจะพบไดว้่า ผูน้าํคือคนท่ีพดูเก่ง ฉลาด รู้จกัเอา
ตวัรอด แต่เขาอาจจะไม่ไดค้นดีก็ได ้องคก์รชาวบา้นอ่ืนๆ ก็เช่นกนั บางคร้ังชาบา้นอาจจะไม่ไดค้าํ
น่ึงวา่ ผูน้าํคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ แต่ท่ีชาวบา้นมารวมกลุ่มกิจกรรม อาจเป็นเพราะเขา (ผูน้าํ) มีการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพก็เป็นไดส้มาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจะมีหลกัการหรือแนวคิดว่า ชมรมผูสู้งอาย ุ
จะดาํรงอยูไ่ดก้็ดว้ยสมาชิกร่วมมือกนั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางดา้นความคิด การวางแผน 
การตดัสินใจ การปฏิบติัและติดตามประเมินผล ตลอดจนมีสิทธ์ิจะไดรั้บประโยชน์จากชมรม ซ่ึงถา้
มีการร่วมมือกันตามเง่ือนไขดังกล่าว ก็จะทําให้ชมรมผูสู้งอายุ สามารถดําเนินการไปตาม
จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงคแ์ละแผนท่ีวางไว ้แต่อยา่งไรก็ตามสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เพียงส่วนหน่ึง
เท่านั้นท่ีไดมี้บทบาทในการร่วมคิด ร่วมทาํงานกบัชมรมผูสู้งอายุ สมาชิกท่ีเหลืออาจจะเขา้ร่วม
กิจกรรมบา้งเป็นบางคร้ังคราว หรือเป็นเพียงบางกิจกรรม และบางส่วนก็อาจเฝ้าดูอยูเ่ฉยๆ ซ่ึงกลุ่ม
หลงัจะมีมากกว่ากลุ่มอ่ืน องคป์ระกอบของชมรมผูสู้งอายุ ท่ีประสบความสาํเร็จ ประการท่ีห้า คือ
การบริหารจดัการซ่ึงถือเป็นเร่ืองช้ีขาดความเขม้แข็งของชมรมผูสู้งอายุ โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการจะดีหรือไม่ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถทางการบริหารของผูน้าํ การตดัสินใจร่วมกนั 
นบัเป็นหวัใจสาํคญัของการรวมตวักนัเป็นชมรมผูสู้งอายเุพราะถา้หากสมาชิก ไม่มีโอกาสตดัสินใจ
ด้วยความเป็นเจ้าของชมรม สมาชิกชมรมก็จะขาดความตระหนัก และขาดการช่วยเหลือกัน
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ประคบัประคอง แต่จะปล่อยให้ข้ึนอยู่กับผูน้ําว่าจะนําไปในทิศทางใด กลายเป็นว่าชมรมจะดี
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัผูน้าํ ดงันั้นการท่ีจะทาํอะไรท่ีสาํคญัๆ ในชมรมผูสู้งอาย ุจึงตอ้งใหส้มาชิกชมรมมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย มิใช่ปล่อยให้ผูน้าํตดัสินใจเพียงผูเ้ดียวชมรมผูสู้งอายุมีโครงสร้าง
องคก์ารและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงชมรมผูสู้งอายุโดยทัว่ไปมีโครงสร้างจดัไวเ้ป็นรูปแบบคือมี
ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพนัธ์ ปฏิคม เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ มีการแบ่ง
บทบาทหนา้ท่ีกนั ซ่ึงโครงสร้างน้ีอาจมีความยดืหยุน่ไดส้าํหรับชมรมผูสู้งอายไุปสู่ความสาํเร็จไดดี้
เช่นกนั สถานท่ีและวตัถุอุปกรณ์ ชมรมผูสู้งอายคุวรมีสถานท่ีเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของการรวมตวักนั
สาํหรับพบปะพูดคุย ประชุม และจดักิจกรรมต่างๆ ของชมรมการมีกฎกติการ่วมกนั เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติั และเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัการท่ีคนหลายคนมารวมกลุ่มกนั ย่อมมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างหรือขัดแยง้กัน ทัศนะและการยอมรับกฎกติการ่วมกัน จึงสําคัญต่อการปฏิบัติ และ
ความสาํเร็จของชมรมผูสู้งอายุการส่ือสารระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุ จะตอ้งมีมาก 
และทัว่ถึงและเป็นระบบในหลายรูปแบบ เช่นการจดัประชุมแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหา
ขอ้สรุปร่วมกนั การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นหอกระจายข่าว การประชุมแกนนาํองคก์ร กระจายขอ้มูล
ต่อในกลุ่มยอ่ย การใชค้วามสมัพนัธ์ทางสงัคม และวฒันธรรมระหวา่งผูน้าํ และสมาชิกในการส่งต่อ
และรับขอ้มูลข่าวสารความรู้ระหว่างกนัเป็นตน้ การส่ือสารน้ีมีความสาํคญัในการช่วยให้เกิดการ
รับรู้เขา้ใจและร่วมมือกนัมากข้ึน หากไม่มีการส่ือสาร หรือมีการส่ือสารนอ้ย หรือส่ือสารไขวเ้ขว
จากความเป็นจริง ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ยอ่มเกิดข้ึนไม่ไดห้รือเป็นไปไดย้าก การ
ควบคุมตรวจสอบผลการดาํเนินการ เม่ือมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัแลว้ การดาํเนินงานของชมรม
ผูสู้งอายุ ตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบกนัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีการรับรู้กนัอย่างโปร่งใส และ
ทราบถึงผลการดาํเนินงานของชมรมว่าเป็นอย่างไร และใครเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ จากการ
ดาํเนินนั้น มากนอ้ยเพียงใด 

ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดบัการจดัการการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ท่ีประชุมเห็นวา่ ทาํใหชุ้มชนมีความรู้ความเขา้ใจในการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายุ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ มีการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายข้ึุน ชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว
อย่างต่อเน่ืองและให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ดงัท่ีแกนนาํดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรียก์ล่าววา่  

“ตั้งแต่มีการจัดเวทีหลายๆ คร้ัง ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจชมรมผู้ สุงอายุมาก
ขึ้น ต่ืนตัวให้ความสนใจ พูดคุยติดตาม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน” 
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สอดรับกบัปลดัเทศบาลพรหมคีรี กล่าวว่า “เป็นส่ิงท่ีดีมาก ทาํให้ท้องถ่ินได้รับ
ทราบความต้องการของชุมชน และมีนโยบายส่งเสริมชมรมผู้ สูงอายุเข้าร่วมแสดงใน
ประเพณีต่าง ๆเพ่ิมขึน้ ชุมชนควรมีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึน้ไม่งั้นมนัจะไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง” 
สําหรับการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน

จดัการ ท่ีประชุมเห็นว่า พรหมคีรีโมเดลภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ มีความเหมาะสม ครอบคลุมในทุก
ประเด็น เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนใดเพิ่มเติม นอกจากน้ีรูปแบบการการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ จัดการความรู้ยงัทาํให้สมาชิกชมรมได้เกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าความสําคญัของชมรม 
ผูสู้งอายไุดพ้ฒันาตนเอง ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภูมิปัญญาชมรมไดรั้บการอนุรักษอ์ยูคู่่กบั
ชุมชนตลอดไปและรูปแบบจะสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสร้างความ
ตระหนกัและจิตสาํนึกของสมาชิก  ดงัท่ีนกัวิชาการจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัวา่  

“พรหมคีรีโมเดลมีความเหมาะสมดี ต้องทาํต่อเน่ืองท้ังชมรมผู้ สูงอายุและชุมชน
ร่วมมือกัน งานด้านนกัวิชาการจงัหวดันครศรีธรรมราช มันเห็นผลช้าต้องใช้เวลานาน 
ลาํพังประธานชมรมช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวมันไม่ได้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ภาครัฐต้องผลกัดันอย่างจริงจัง ในส่วนของวัฒนธรรมเรามีงบฯน้อย อบจ. ท้องถ่ินเขามี
งบสนับสนุนดูแลด้านชมรมผู้สูงอาย ุถ้าชมรมมีแนวคิดในกาอยู่ คู่กับชุมชนตลอดไป” 
ส่วนรองเจา้อาวาสวดัพรมโลกสถิตยก์ล่าวว่า โมเดลน้ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ 

ทุกฝ่าย ทาํใหชุ้มชนไดน้าํกิจกรรมชมรมมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชนทาํใหเ้ยาวชนไดเ้กิดการ
เรียนรู้ไดพ้ฒันาตนเอง ดงัวา่ 

“โมเดลนีท้าํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนนีมี้ผู้นาํท่ีเป็น
ตัวขบัเคล่ือนกิจกรรม นาํกิจกรรมชมรมผู้สูงอายมุาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต 
 ชมรมผูสู้งอายุได้พฒันาตนเอง รวมทั้งชุมชนก็ได้เขา้ใจชมรมด้วยเช่นกันเป็นการ

สะทอ้นปัญหาซ่ึงกนัและกนัและตลอดไป ดงัว่า 
“โดยภาพรวมแล้วโมเดลนี้ดีมากเลย มีความครอบคลุม ทาํให้ชมรมได้พัฒนา

ตนเองรวมท้ังชุมชนกไ็ด้เข้าใจชมรมด้วยเช่นกัน เป็นการสะท้อนปัญหาซ่ึงกันและกัน  
นอกจากน้ีปลดัพรหมคีรีกล่าวเสริมว่า โมเดลน้ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ในทาง

ปฏิบติั ครอบคลุมทุกประเด็นและไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใดๆ อีก มีความสมบูรณ์
ครบถว้นส่วนการจะทาํให้รูปแบบสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความตระหนกัและจิตสาํนึกของสมาชิก และ
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ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ประธานชมรมเป็นผูน้าํท่ีตอ้งเขา้ใจรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนและท่ีสาํคญัตอ้งมีงบประมาณท่ีจะนาํมาสนบัสนุนในการดาํเนินงาน ดงัวา่ 

“โมเดลนีมี้ความเหมาะสม เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม
ส่วนใดแล้ว ผมเห็นว่ามันครอบคลมุทุกประเดน็สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว แต่การจะทาํให้
รูปแบบมันสาํเร็จน่ีสิสาํคัญ มันต้องขึน้กับความตระหนักจิตสาํนึกของลูกทีมท่ีจะเห็น
ความสําคัญหรือไม่ รวมท้ังการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจึงจะสําเร็จได้ 
โดยเฉพาะผู้นาํชมรมผู้ สูงอายุ ท่ีจะต้องเป็นผู้นาํท่ีดีในการปฏิบัติ ซ่ึงจะต้องเข้าใจใน
รายละเอียดแต่ละขัน้ตอน และกเ็ร่ืองของเงินทุนกเ็ป็นส่ิงสาํคัญ เพราะดูแล้วมนัเก่ียวพัน
กับงบประมาณท่ีต้องนาํมาบริหารจัดการท้ังน้ันคงจะต้องมีหน่วยงานมาสนับสนุน
แหล่งทุน” 
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนผูสู้งอายุตอ้งมีการปรับตวัดา้น

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษามลาย ูเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนั
และกนั ดงัท่ี ปลดัเทศบาลพรหมคีรีกล่าววา่ 

“เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชมรมต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน รองรับการเข้ามาของต่างชาติ ต้องมี
การปรับตัวด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มลาย”ู 
ส่วนแกนนาํดา้นกระบวนการชุมชนไดก้ล่าวสรุปทา้ยของการประชุมขอ้เสนอว่า การท่ี

ชุมชนจะอยู่รอดไดต้อ้งรักษาอตัลกัษณ์ของตนเอง ควรศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนและนาํมาเป็น
ศกัยภาพของชุมชนและควรหาแนวทางในการส่งเสริมชมรมผูสู้งอายใุหเ้กิดความยัง่ยนื ดงัวา่ 

“การท่ีชุมชนจะอยู่รอดได้ต้องรักษาอัตลกัษณ์ของตนเอง ควรศึกษาภูมิปัญญาใน
ชุมชน รู้จักนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับชุมชน   
จากผลการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย  สามารถสรุปประเด็นสาํคญัเพ่ือนาํมาเพ่ิมเติม

ในการวิจยัคร้ังน้ี และเพื่อการขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพื่อพฒันาชุมชน สรุปไดด้ัง
ตารางท่ี 37 
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ตารางท่ี  37 หวัขอ้และประเดน็ขอ้เสนอในการประชุมเชิงนโยบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

ที ่ หัวข้อ ประเด็นข้อเสนอในภาพรวม 
1 สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน 

-  บทบาทหนา้ท่ีชมรมผูสู้งอายลุดนอ้ยลงกวา่ในอดีต  
-  ประธานชมผูสู้งอายขุาดการพฒันาความรู้ 
-  ทําอย่างไรให้ชมรมมีบทบาทหน้าท่ีนําไปสู่  การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน 
-  ท่ีประชุมเห็นว่าควรสร้างความตระหนัก  สร้างความรู้
ความเขา้ใจในภูมิปัญญาชมรมใหก้บัคนในชุมชน   
-รณรงคใ์ห้ชมผูสู้งอายุปฏิบติับทบาทหน้าท่ีเหมือนเช่น
อดีต  
-พฒันาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 
-ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  

2 คุณค่าและความสาํคญัผูสู้งอาย ุ - สมาชิกใหม่ไม่เห็นคุณค่าความสาํคญัของชมรม 
 - ท่ีประชุมเห็นว่าควรมีการถอดบทเรียนคุณค่าชม
ผูสู้งอายไุดรั้บรู้ 
- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีกิจกรรมด้านชม
ผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 

3 การสืบทอดภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ - จะอนุรักษภู์มิปัญญาชมรมอยา่งไรใหค้งอยูคู่่กบัชุมชน 
-  ท่ีประชุมเห็นวา่ควรผลกัดนัเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
- จดัตั้งศูนยช์มรมเพ่ิม 
-  เสนอแผนและโครงการขอรับการสนับสนุนไปยงั
หน่วยงานทอ้งถ่ิน 
- หน่วยงานท้องถ่ินควรกําหนดนโยบายให้ชมรมมี
บทบาทเขา้ร่วมการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
เป็นอนัดบัแรก 
- ยกยอ่งชมรมผูสู้งอายใุหเ้ป็นปราชญช์าวบา้น 
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ตารางท่ี  37 หวัขอ้และประเดน็ขอ้เสนอในการประชุมเชิงนโยบายการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ 
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ประเด็นข้อเสนอในภาพรวม 
4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคี

เครือข่ายเพื่อยกระดบัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ

- ทาํใหชุ้มชนมีความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ
 -  เ กิดการแลกเปล่ียนเ รียนรู้ของคนในชมรมและ
ภายนอกชมรม  
-  มีการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายมุากข้ึน 
- ท่ีประชุมเห็นวา่ชมรมควรส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง 
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 

5 การพฒันารูปแบบ 
“PHOMKIRI”  

- รูปแบบพรหมคีรี ท่ีประชุมมีความเห็นว่าภาพรวมอยูใ่น
เกณฑ์ดี ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยรูปแบบมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนไม่จําเป็นต้องปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมส่วนใดอีก 
-ทําให้ชมรมผู ้สู งอายุได้เ กิดการ เ รียน รู้ เ ห็นคุณค่า
ความสําคญัของชมรม ได้พฒันาตนเอง ชมรมเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหค้งอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป 
-รูปแบบจะสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน   
- ควรสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกของสมาชิกชมรม 
– ชมรมตอ้งปรับตวัในดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

6 ขอ้เสนออ่ืน ๆ -  ชมรมควรรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการศึกษา  
ภูมิปัญญาในชุมชน และนาํมาใชเ้ป็นศกัยภาพของชุมชน 
- ควรหาแนวทางส่งเสริมชมรมใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุ 
จากการดาํเนินการวิจยั “PHOMKIRI Model” ในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ

เพื่อพฒันาชุมชน มาระยะหน่ึง (4 เดือนแลว้) ผูว้ิจยัจึงไดป้ระเมินผลการดาํเนินการจดัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจดว้ยการใชเ้คร่ืองมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน
เทศบาลตาํบลพรหมคีรี ท่ีมีต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน และ
เคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนสรุปผลและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากขั้นตอนการทดลองใช้
รูปแบบโดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้ก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ การอบรมและการประชุม
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

การนาํเสนอการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยผลการประเมินการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
และผลการปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ผลการประเมินการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
สาํหรับผลการประเมินการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ผูว้ิจยัได้

แบ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยผลการประเมินเชิงปริมาณและผลการประเมินเชิง
คุณภาพ ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
สาํหรับการประเมินผลในเชิงปริมาณ  เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามความพึง

พอใจประชาชนในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี จาํนวน 240 คน และในการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี ท่ีมีต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน 
ดงัน้ี 

1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประชาชน
ในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี จาํนวน 240 คน โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏ
รายละเอียดดงัตารางท่ี 38 
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ตารางท่ี 38 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
                                                                                                                                              (n = 240) 

รายการ จํานวน  ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 92 38.30 
 หญิง 148 61.70 
อาย ุ   
 21-30 ปี 18 7.50 
 31-40 ปี  18 7.50 
 41-50 ปี  42 17.50 
 51-60 ปี  34 14.20 
 มากกวา่ 60  ปี  128 53.30 
การศึกษา    
 ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 14 5.80 
 ประถมศึกษา 174 72.50 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 10.40 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 8 3.30 
 อนุปริญญา/ปวส. 4 1.70 
 ปริญญาตรี 10 4.20 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 5 2.10 
รายไดต่้อเดือน   
 นอ้ยกวา่/เท่ากบั 5,000 บาท 6 2.50 
 5,001 – 10,000 บาท 33 13.80 
 10,001 – 15,000 บาท 56 23.30 
 15,001 – 20,000 บาท 111 46.20 
 20,001 บาทข้ึนไป 34 14.20 
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ตารางท่ี 38 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
                                                                                                                                              (n = 240) 

รายการ จํานวน  ร้อยละ 
อาชีพ    
 นกัเรียน 4 1.70 
 ขา้ราชการ/พนกังาน/หน่วยราชการ 36 15.00 
 พนกังานวิสาหกิจ 9 3.80 
 เกษตรกรรม 116 48.30 
 คา้ขาย 32 13.30 
 รับจา้ง 37 15.40 
 อ่ืนๆ 6 2.50 
 

จากตารางท่ี 38 พบวา่ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประชาชน
ในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี จาํนวน 240 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 60 ปี 
จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมามีอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
เกินก่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมามี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ10.40 และเกินก่ึงหน่ึงมีรายไดต่้อ
เดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมา มีรายได ้10,001 
–15,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมา มีอาชีพรับจา้ง จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลพรหมคีรี 
ทีมี่ต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรี จาํนวน 240 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 39-40  
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ผูสู้งอายใุนภาพรวมและรายดา้น 
                         (n = 240) 

รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 
1. ดา้นกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ 4.12 0.662 มาก 3 
2. ดา้นภาวะผูน้าํในการเสริมพลงัอาํนาจ 4.08 0.552 มาก 5 
3. ดา้นวฒันธรรมในการเสริมพลงัอาํนาจ 4.11 0.609 มาก 4 
4.  ดา้นกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ 4.14 0.650 มาก 2 
5.  ดา้นการวดัผลการเสริมพลงัอาํนาจ 4.20 0.605 มาก 1 

รวม 4.13 0.043 มาก - 
 

จากตารางท่ี 39 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =4.13, 
S.D.=0.043) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นการวดัผลการเสริมพลงัอาํนาจ ( X =4.20, 
S.D.=0.605)  อันดับ  2  ด้านกิจกรรมชมรมผู ้สูงอายุ  ( X =4.14,  S.D.=0.650)  อันดับ  3  ด้าน
กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ( X =4.12, S.D.=0.662) อนัดบั 4 ดา้นวฒันธรรมในการเสริมพลงั
อาํนาจ ( X =4.11, S.D. = 0.609) และอนัดบั 5 ดา้นภาวะผูน้าํในการเสริมพลงัอาํนาจ ( X =4.08, 
S.D.=0.552)  
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ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ผูสู้งอาย ุดา้นกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
                 (n = 240) 

รายการ X S.D. แปลผล ลาํดบั 
1. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไดช่้วยใหก้ารปฏิบติังานในชุมชนเป็น
ระบบยิง่ข้ึน 

4.19 0.59 มาก 3 

2. คนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและเคร่ืองมือท่ี
ใชจ้ดัการความรู้ 

4.14 0.576 มาก 5 

3. ชุมชนมีการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

4.23 0.606 มาก 1 

4. คนในชุมชนสามารถจดัการความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายไุด ้ 4.19 0.581 มาก 4 
5. ชุมชนมีแหล่งฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเกบ็ความรู้ภมิูปัญญา
ผูสู้งอาย ุ

4.22 0.636 มาก 2 

6. ชุมชนมีการบนัทึกรวบรวมความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายเุป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

4.01 0.706 มาก 7 

7. มีการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาผูข้องสูงอาย ุ 3.94 0.766 มาก 9 
8. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญาของผูสู้งอาย ุ 3.99 0.760 มาก 8 
9. ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ
และนอกระบบท่ีเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาในชุมชน 

4.07 0.804 มาก 6 

10. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ภมิูปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนไปใชใ้น
การตดัสินใจ แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

4.23 0.594 มาก 1 

รวม 4.12 0.662 มาก - 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.12, 
S.D.=0.662) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ คือ ชุมชนมีการวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอาย ุและการใชป้ระโยชน์จากความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนไปใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั ( X = 4.23 , S.D.=0.606, 0.594) อนัดบั 2 
ชุมชนมีแหล่งฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเก็บความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุ ( X =4.22, S.D.=0.636) 
อนัดบั 3 การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไดช่้วยให้การปฏิบติังานในชุมชนเป็นระบบยิ่งข้ึน ( X = 4.19, 
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S.D.=0.59) อันดับ 4 คนในชุมชนสามารถจัดการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุได้ ( X = 4.19, 
S.D.=0.581) อนัดบั 5 คนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการ
ความรู้ ( X = 4.14, S.D.=0.576) อนัดบั 6 ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบท่ีเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชน ( X = 4.07, S.D.=0.804) อนัดบั 7 
ชุมชนมีการบนัทึกรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายเุป็นลายลกัษณ์อกัษร ( X = 4.01, S.D.=0.706) 
อนัดบั 8 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาของผูสู้งอาย ุ( X = 3.99, S.D.=0.760) อนัดบั 9 
มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผูข้องสูงอาย ุ( X = 3.94, S.D.=0.766) 

ตารางท่ี 41 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
 ผูสู้งอาย ุดา้นภาวะผูน้าํในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

(n = 240) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดบั 

11. ผูน้าํชุมชนเห็นความสาํคญัให้การสนบัสนุนในการสร้างเสริม
พลงัอาํนาจ/ความรู้ต่างๆ ภายในชุมชน 

4.10 0.496 มาก 1 

12. ผูน้าํชุมชนกาํหนดวิธีการในเสริมสร้างพลงัอาํนาจร่วมกนักบั
ชมรมผูสู้งอาย ุ

4.07 0.540 มาก 3 

13. ชุมชนเขา้ใจถึงศกัยภาพในองคค์วามรู้/ภมิูปัญญาผูสู้งอาย ุ 4.10 0.535 มาก 1 
14. ชุมชนสามารถปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 4.09 0.611 มาก 2 
15. ชุมชนใชก้ารเรียนรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายเุพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพของชุมชนท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

4.03 0.578 มาก 4 

รวม 4.08 0.552 มาก - 

 
จากตารางท่ี 41 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.08, 
S.D.=0.552) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี อันดับ 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ข้อ คือ ผูน้ําชุมชนเห็น
ความสาํคญัให้การสนบัสนุนในการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ/ความรู้ต่างๆ ภายในชุมชน และชุมชน
เขา้ใจถึงศกัยภาพในองคค์วามรู้/ภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ( X = 4.10, S.D.=0.496, 0.535) อนัดบั 2 ชุมชน
สามารถปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ( X = 4.09, S.D.=0.611) อนัดบั 3 ผูน้าํชุมชน
กาํหนดวิธีการในเสริมสร้างพลงัอาํนาจร่วมกนักบัชมรมผูสู้งอายุ ( X = 4.07, S.D.=0.540) และ
อนัดับ 4 ชุมชนใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนท่ีมีอยู่ให้
เขม้แขง็เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ( X = 4.03, S.D.=0.578)  
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ตารางท่ี 42 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุดา้นวฒันธรรมในเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

      (n = 240) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 

16. ชุมชนมีบรรยากาศการเปิดเผยและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 4.09 0.614 มาก 4 
17. ชุมชนมีการดาํเนินการจดัการความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายเุพ่ือ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

4.13 0.599 มาก 1 

18. สมาชิกชุมชนทุกคนร่วมรับผดิชอบการจดัการความรู้และการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในชุมชน 

4.10 0.643 มาก 3 

19. ชุมชนรู้สึกภาคภมิูใจในองคค์วามรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอาย ุ 4.12 0.579 มาก 2 
รวม 4.11 0.609 มาก - 

 
จากตารางท่ี 42 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11, 
S.D.=0.609) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1ชุมชนมีการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน ( X = 4.13, S.D.=0.599) อนัดบั 
2 ชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจในองคค์วามรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ( X = 4.12, S.D.=0.579) อนัดบั 3 สมาชิก
ชุมชนทุกคนร่วมรับผดิชอบการจดัการความรู้และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในชุมชน ( X = 4.10, 
S.D.=0.643) และอนัดบั 4 ชุมชนมีบรรยากาศการเปิดเผยและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ( X = 4.09, 
S.D.=0.614) 
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ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ผูสู้งอาย ุดา้นกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ

      (n = 240) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 

20.ชมรมผูสู้งอายเุป็นแหล่งเรียนรู้องคค์วามรู้และภมิูปัญญาท่ีสาํคญั
ของชุมชน 

4.06 0.663 มาก 5 

21. มีการจดักิจกรรมของผูสู้งอายรุ่วมกนัในชุมชน 4.11 0.697 มาก 4 
22. ชมรมผูสู้งอายมีุการเครือข่ายความร่วมมือในการทาํงานกบั
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 0.670 มาก 3 

23. ชมรมผูสู้งอายจุดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ ของถ่ินเพ่ือพฒันาชุมชน
อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.20 0.596 มาก 1 

24. ชมรมผูสู้งอายเุปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆท่ีชมรมจดัข้ึน 

4.19 0.624 มาก 2 

รวม 4.14 0.650 มาก - 

 
จากตารางท่ี 43 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11, 
S.D.=0.609) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายุจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ของถ่ินเพื่อ
พฒันาชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ ( X = 4.20, S.D.=0.596) อนัดบั 2  ชมรมผูสู้งอายเุปิดโอกาสใหค้นใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีชมรมจดัข้ึน ( X = 4.19, S.D.=0.624) อนัดบั 3 ชมรมผูสู้งอายมีุ
การเครือข่ายความร่วมมือในการทาํงานกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ( X = 4.14, S.D.=0.670) 
อนัดบั 4 มีการจดักิจกรรมของผูสู้งอายุร่วมกนัในชุมชน ( X = 4.11, S.D.=0.697) และ อนัดบั 5 
ชมรมผูสู้งอายุเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีสําคญัของชุมชน ( X = 4.06, 
S.D.=0.663) 
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ตารางท่ี 44 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ผูสู้งอาย ุดา้นการวดัผลการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

  (n = 240) 
รายการ X S.D. แปลผล ลาํดับ 

25. ท่านรู้สึกพอใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใหผู้สู้งอายอุยู่
เสมอ 

4.18 0.636 มาก 3 

26. กิจกรรมการจดัการความรู้น้ีทาํใหท่้านมีความรู้เก่ียวกบัองค์
ความรู้ภมิูปัญญาเพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ

4.17 0.579 มาก 4 

27. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีช่วยใหค้นในชุมชนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายกุนัและกนั 

4.16 0.600 มาก 5 

28. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีทาํใหท่้านเขา้ร่วมกิจกรรม
การพฒันาความรู้ ภมิูปัญญาผูสู้งอายมุากข้ึน 

4.17 0.586 มาก 4 

29. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วยใหชุ้มชน
ตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของภมิูปัญญาผูสู้งอาย ุ

4.29 0.604 มาก 1 

30. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วยใหชุ้มชนมีการ
อนุรักษแ์ละสืบทอดภมิูปัญญาผูสู้งอายใุหค้งอยูก่บัชุมชนต่อไป 

4.24 0.625 มาก 2 

รวม 4.20 0.605 มาก - 

 

จากตารางท่ี 44 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.20, 
S.D.=0.605) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั 1 กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วย
ให้ชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ( X = 4.29, S.D.=0.604) อนัดบั 2 
กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วยให้ชุมชนมีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ผูสู้งอายใุห้คงอยูก่บัชุมชนต่อไป  ( X = 4.24, S.D.=0.625) อนัดบั 3 ท่านรู้สึกพอใจเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจใหผู้สู้งอายอุยูเ่สมอ ( X = 4.18, S.D.=0.636) อนัดบั 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ 
คือกิจกรรมการจดัการความรู้น้ีทาํใหท่้านมีความรู้เก่ียวกบัองคค์วามรู้ภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอาย ุและกิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีทาํให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
ความรู้ ภูมิปัญญาผูสู้งอายุมากข้ึน ( X = 4.17, S.D.=0.579, 0.586) และอนัดบั 5 กิจกรรมการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีช่วยใหค้นในชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายกุนัและกนั ( X = 
4.16, S.D.=0.600)   
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2. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
สําหรับการประเมินผลในเชิงคุณภาพ เป็นการถอดบทเรียนสรุปผล ขอ้เสนอแนะ

และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการวิจยัในพื้นท่ีจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรมและการประชุมขอ้เสนอ 
เชิงนโยบายใน 4 ประเดน็ คือ สภาพปัจจุบนัการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุคุณค่าภูมิปัญญา
ชมรมผูสู้งอาย ุการอนุรักษภู์มิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ และกระบวนการจดัการความรู้ พบวา่ 

2.1 สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 
ผลการถอดบทเรียน พบวา่ ชมรมผูสู้งอายแุละสมาชิกประชาชนและกลุ่มบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมสูงอายใุนชุมชนบา้นพรหมคีรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีทดลอง เห็นว่าสถานปัจจุบนัในการ
พฒันาแบบเดิมมกัมองว่าประชาชนเป็นผูไ้ม่รู้ ไม่มีความคิดในการพฒันาจึงเป็นการให้เจา้หน้าท่ี
ของรัฐ เป็นผูมี้บทบาทในการนาํการพฒันาในทุกดา้นโดยถือกนัว่าขา้ราชการเป็นผูท้รงคุณวุฒิมาก
ท่ีสุด เม่ือเขา้ไปปฏิบติัในหมู่บา้นและเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ในการปฏิบติัการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน จาํเป็นจะตอ้งใหช้าวบา้นเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ โดยกระทาํทุกวิถีทาง
ให้ชาวบา้นเสนอภูมิปัญญาท่ีมีอยูต่วัเองออกมาให้ได ้และดาํเนินการโดยประชาชนเท่านั้น เพราะ
ในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาชุมชนล่มสลาย ต่างคนต่างอยูใ่นชุมชนมีผูมี้อิทธิพลและคนเห็นแก่ตวัมาก
ข้ึน หากรอใหมี้วิวฒันาการไปเอง บางหมู่บา้นอาจไม่ทนัการผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการพฒันามกัจะทอ้แท้
ท่ีมองเป็นวา่ชุมชนล่มสลายและขาดการมีส่วนร่วม และมกัจะเป็นขอ้อา้งว่าพฒันาไปไม่ไดแ้น่นอน 
จึงพากันละท้ิง ซ่ึงทาํให้ชุมชนขาดโอกาสท่ีจะมีผูเ้ข้าร่วมเป็นภาคีการพัฒนา ดังนั้ นจึงควร
ตั้งสมมติฐานว่า หมู่บา้นเป้าหมายมีลกัษณะของชุมชนล่มสลายคือ ต่างคนต่างอยูเ่ป็นเวลานาน ทาํ
ให้ความร่วมมือจากชาวบา้นในการพฒันามีน้อยแนวทางท่ีเป็นไปได้คือ การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูท่ี้มีความคิดเห็นร่วมกนัในหมู่บา้นเพียงจาํนวนหน่ึงก่อน เรียกว่า” กลุ่ม
สนใจ” ซ่ึงกลุ่มจะขยายผลไปสู่การพฒันาท่ีมากข้ึนต่อไปเอง โดยหลกัความสําคญัคือ ตอ้งทาํให้
กลุ่มดงักล่าวมีอิสระในการเคล่ือนไหวไม่ถูกกรอบของทางราชการครอบงาํความคิด ผูป้ระสานการ
พฒันาท่ีจดัจากหน่วยงานต่างๆ จะเป็นผูส้นับสนุนทางความคิดอย่างต่อเน่ืองชมรมผูสู้งอายุใน
ภาคใตมี้การเปล่ียนแปลงบทบาทไปมากกว่าในอดีตความนิยมลดน้อยลงไป คนไม่เห็นคุณค่า
ความสาํคญัของชมรมผูสู้งอายุ และนาํมาเป็นศกัยภาพให้กบัชุมชนในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยคนในชุมชนจะต้อง
สามารถแสวงหาความรู้ได ้รู้จกัเลือกสรร คดัสรร ก่อนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้รู้เท่าทนักระแสการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  เห็นคุณค่าความสําคญัของชมรมผูสู้งอายุและมีความภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมของตนเอง เป็นการพฒันาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้ งมีการชมรม
ผูสู้งอายมุาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมของ ผูม้าศึกษาดูงานในชุมชน 
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2.2 คุณค่าภูมิปัญญาชมรมผู้สูงอายุ 
ผลการถอดบทเรียน พบว่า ชมรมผูสู้งอายแุละกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัใชมรม

ผูสู้งอายุในชุมชนบา้นพรหมคีรี มีความตระหนกัในคุณค่าภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายุภาคภูมิใจและ
เขา้ใจในภูมิปัญญาของตนเอง ตอ้งการนาํภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายมุาเป็นศกัยภาพใหก้บัชุมชน โดย
เห็นว่าภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอายุ รากฐานความรู้ท่ีเกิดจากค่านิยม ความเช่ือ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ดั้งเดิมของชาวบา้นในทอ้งถ่ินมีลกัษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรมท่ีไดส้ั่งสมไวใ้น
ตวับุคคลในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม โดย
ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ๆ มีการเรียนรู้และปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยแสดงออกในลกัษณะเป็นเร่ืองเล่า ภาษาทอ้งถ่ิน กฎหมาย พิธีกรรม ความเช่ือ การ
ประกอบอาชีพเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีทาํใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึนผลผลิตทางปัญญาของผูค้น
ในชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มประกอบกบัแนวคิด
วิเคราะห์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของตนเอง จนเกิดเป็นการหลอมรวมเป็นแนวคิดท่ีเป็นลกัษณะ
ของตนเอง สามารถพฒันาความรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบั กาลสมยัในการดาํ เนิน
ชีวิตในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสม ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอ 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมในชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆ แลว้พฒันาเลือกสรร ปรับปรุงองคค์วามรู้
เหล่านั้นจนเกิดทกัษะและความชาํนาญสามารถแกไ้ขและพฒันาชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมกบัยคุสมยั
แลว้เกิดภูมิปัญญาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเหมาะสม และสืบทอดพฒันา แต่คนรุ่นเก่าผูสู้งอายตุ่างเห็น
คุณค่าอยากเชิดชูไว ้เพื่อให้ผูม้าศึกษาดูงานและคนในชุมชนไดรู้้รากเหงา้ตวัตนคนภาคใตแ้ละคน
ชุมชนบา้นพรหมคีรี โดยชุมชนมีความเห็นว่าควรมีการถอดบทเรียนคุณค่าชมรมผูสู้งอายเุพ่ือให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าความสําคญัของชมรมผูสุ้งอายุ การปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชน
ตระหนกัถึงคุณค่าแก่นสาระและความสาํคญัของชมรมผูสุ้งอาย ุและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
ส่งเสริมหรือจดักิจกรรมการชมรมผูสู้งอาย ุอยา่งเน่ืองเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญั
ของภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ

2.3 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ   
ผลการถอดบทเรียน พบว่า ประธานชมรมและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรม

ในชุมชนบา้นพรหมคีรีไดต้ระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของปัญญาผูสู้งอาย ุมีความภูมิใจ รักและ
หวงแหนภูมิปัญญาผูสู้งอายุ และศิลปะพ้ืนบา้นอ่ืนๆ ในชุมชน ตอ้งการให้ภูมิปัญญาอ่ืนๆ อยู่คู่กบั
ชุมชนตลอดไป จึงไดเ้ลือกท่ีจะร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาพื้นบา้น และนาํมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบท
ชุมชนและยุคสมยัเพื่อเกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต โดยไดร่้วมกนัหาแนวทางในการอนุรักษ ์
ส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ
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ชมรมและเห็นว่าในการอนุรักษ ์ชมรมจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เป็นภาคีเครือข่ายทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้นและภูมิปัญญาพื้นบา้นไวใ้กลเ้คียงกนั ภูมิ
ปัญญาพ้ืนบา้น ซ่ึงจากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ภูมิปัญญาพ้ืนบา้น หมายถึง กระบวนการท่ี
เกิดจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ือ วิถีชีวิตของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีใช้
สติปัญญาสั่งสมความรู้อย่างหลากหลายทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้มมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอด
จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นองคค์วามรู้ในทุกมิติผสมผสานกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้ม การประกอบอาชีพและอ่ืนๆ ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การสังเกต 
ซึมซบั คิดวิเคราะห์และการกระทาํซํ้ าๆ แลว้ผา่นการปรับปรุง พฒันาเลือกสรรองคค์วามรู้เหล่านั้น
อย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมจนเกิดทกัษะ ความชาํนาญ จนกระทัง่ ตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ีมี
ลกัษณะเป็นของตนเอง สามารถพฒันาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั กาลสมยัและเกิดประโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติเผา่พนัธ์ุท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนั
ได้อย่างมีความสุขชุมชนแต่ละชุมชนเกือบทุกชุมชนได้มีการสะสมสืบสานภูมิปัญญาไวห้ลาย
ประเภท ซ่ึงเป็นมรดกตกทอดรุ่นต่อรุ่นอยา่งไม่ขาดสายและไดส้ร้างกลไกในการสืบทอดวฒันธรรม
และ ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนตนเองอย่างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมไทยท่ีมีวฒันธรรมภูมิปัญญาหลากหลายมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 
ซ่ึงในแต่ละภูมิภาคจะมีศิลปะภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีบ่งบอกถึงกลุ่มหรือชาติพนัธ์ุ ท่ีสามารถสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คติความเช่ือ ตลอดจนการดาํรงชีวิตท่ี
แตกต่างกนั  ทั้งน้ีแนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นเคร่ืองมือสาํคญัอีก
ประการหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการความรู้ของชุมชน 

2.4 กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ   
ผลการถอดบทเรียน พบว่า ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํให้กลุ่มคุณกิจคือ

ประธานชมรม และสมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันบน
พื้นฐานของความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ช่วยให้ชุมชนเขา้ใจสถานปัจจุบนั ปัญหาของชมรม
ผูสู้งอายแุละวิธีการแกไ้ขปัญหา โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั ซ่ึงมีภาวะผูน้าํเป็น
ตวัขบัเคล่ือนเพื่อประสานมุมมองและความคิดท่ีแตกต่างกนัให้สามารถขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยคิดบนพื้นฐานการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการจดัการภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายุให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ผลการ
รวมกลุ่มทาํให้เกิดความสามคัคี เอ้ืออาทรต่อกนัตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของชมรมผูสู้งอายงุ 
มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เน่ืองจากการรวมกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนไดรั้บรู้  แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและไดรั้บความรู้เร่ืองการจดัการความรู้และการเสริมสร้าง
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พลงัอาํนาจของชุมชนมากข้ึน มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ ถอดบทเรียนได้
ดว้ยตนเอง ทาํให้ไดฝึ้กกระบวนการทางความคิดบนพ้ืนฐานองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ิน กระบวนการ
ในการจดัการความรู้และเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ให้มีความตระหนักในการทาํงานเพื่อ
ส่วนรวมและเลง็เห็นประโยชน์สาธารณะ มีการทาํงานแบบมีส่วนร่วมมากข้ึนทั้งในส่วนของการ
วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภายนอกทั้ง
ทางด้านวิชาการ  เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลยันาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 
และดา้นการประสานความร่วมมือเครือข่ายภายในชุมชน ตาํบล หน่วยงานดา้นการศึกษา ศาสนาใน
พื้นท่ี  เช่น องคก์ารบริหารพรหมคีรี โรงเรียนวดัพรมโลก เป็นตน้ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนใน
ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป นอกจากน้ียงัเกิดบุคคลสาํคญัในการเรียนรู้ คือมีนกัจดัการความรู้ใน 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผู ้
อาํนวยความสะดวกหรือคุณอาํนวย (Facilitator) ผูป้ฏิบติังานกลุ่มหรือคุณกิจ (Practitioner) ผูจ้ด
บนัทึกหรือคุณลิขิต (Note Taker) และ ผูป้ระสานงาน หรือคุณประสาน (Network Manager) ซ่ึง
เป็นผูน้าํภูมิปัญญาผูน้าํทางธรรมชาติท่ีไดรั้บการยอมรับจากชุมชน จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
ผูน้าํอย่างไม่เป็นทางการโดยบุคคลเหล่าน้ีร่วมเป็นแกนนาํในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ให้
เกิดผลสําเร็จ และยงัคงขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง แมว้่าผูว้ิจยัจะถอนตวั
ออกจากชุมชนไปแลว้ เน่ืองจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการความรู้ 
ผา่นการอบรมการจดัการความรู้ความตอ้งการทางกายและจิตใจ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีสุด
ในชีวิตมนุษย ์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่  ปัจจยั 4 ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 
ความมัน่คงปลอดภยั โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั คลายจากความวิตกกงัวล 
และความหวาดกลวั ความตอ้งการในการยอมรับนบัถือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความตอ้งการโอกาสท่ีกา้วหน้า โดยเฉพาะในเร่ือง
ความสาํเร็จของการทาํงานในบั้นปลายของชีวิตท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัข้ึนในชุมชน โดยพบว่าผูน้าํชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจการจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอายหุลงัการอบรมมากข้ึน ตอ้งการมีส่วนร่วมชุมชน 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภทในสังคม  สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผูสู้งอายไุดมี้
ส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน ให้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการพฒันาตนเอง 
ในการปรับตวัให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในการปรับปรุงวฒันธรรมและในการรักษา
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ ทาํให้เขา้ใจชุมชนตนเองมากข้ึน และท่ีประชุมเห็นว่าควรส่งเสริม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดนักจดัการความรู้ท่ีสามารถนาํความรู้ไป
ขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งควรส่งเสริมให้ประธานชมรมมีบทบาทหนา้ท่ีเป็น
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ผูน้ําทางสังคมในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ และมีการพฒันาหาความรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ รักษาอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาของผูสู้งอายุ ดงันั้นเม่ือชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 
สามารถจดัการทุนทางสังคมท่ีมีอยูไ่ดจึ้งเท่ากบัเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาและภูมิปัญญาของชมรม
ผูสู้งอายอ่ืุนๆ ใหค้งอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป ส่งผลให้เกิดการพึ่งตนเองอนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

ตอนที ่2 ผลการปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
สาํหรับผลการปรับปรุงรูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

ภายหลงัจากนาํรูปแบบไปทดลองใชโ้ดยการขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนชมรม
ผูสู้งอายุพรหมคีรีและนาํรูปแบบสู่เวทีประชุมขอ้เสนอ เชิงนโยบายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีประชุม
เห็นว่าภาพรวมของรูปแบบ “PHOMKIRI Model” อยูใ่นเกณฑดี์ ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความ
เหมาะสม เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิ่มเติม ดงัคาํ.กล่าววา่ 

“โมเดลนีมี้ความเหมาะสม เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม
ส่วนใดแล้ว ผมเห็นว่ามนัครอบคลมุทุกประเดน็สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว” 

และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของแกนนาํดา้นกระบวนการชุมชน ดงัว่า  
“รูปแบบมีรายละเอียดครบถ้วนสามารถทาํความเข้าใจได้ด้วยตนเอง คงนาํไป

ปฏิบัติได้ไม่ยาก ไม่น่าจะต้องปรับปรุงส่วนใดเพ่ิมเติมแล้ว” 

นอกจากน้ีหนงัปอยงักล่าวเสริมอีกวา่  
“ผมเห็นว่า “PHOMKIRI Model” เป็นรูปแบบท่ีดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ส่วนใดเพ่ิมเติมอีก” 
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บทที ่7 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
โดยใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม (Participation Action Research) และการวิจยัแบบพหุเทศะกรณีศึกษา (Multisite Multi-
case Research) รวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษาสภาพปัจจุบนัของพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน 2) ศึกษาคุณค่าผูสู้งอายุและการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน 3) พฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อการพฒันาชุมชนและผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั ใน 4 ขั้น ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามชมรมผูสู้งอายุ 3 ชมรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นโดยวิธี Priority Need Index (PNI Modified) และการวิเคราะห์
เน้ือหา ส่วนการศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 2 เป็นการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน
เป็นการวิเคราะห์ สร้างรูปแบบและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลและการตรวจสอบ
รูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแนวทางการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการอบรมและการประชุม
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารบนัทึกเสียงดว้ยเทป MP3 การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนการตรวจสอบรูปแบบ ใชแ้บบสอบถามกบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 
5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง
ของรูปแบบ สถิติท่ีใช ้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาํถามปลายเปิดใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 3 เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน 
ดาํเนินการดงัน้ี 1) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการจดัเวที
สนทนากลุ่ม รวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเทป MP3 ภาพถ่ายกิจกรรม จดประเด็นสาํคญั (Field 
Note) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และสรุปบทเรียนหลงัการจดักิจกรรม (AAR) 2) การ
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จดัการอบรมเพื่อยกระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมชน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลหลงัการอบรม ดาํเนินการอบรม 1 วนั 
ทดสอบก่อนและหลงัการอบรม ประเมินผลความพึงพอใจหลงัการอบรมและติดตามผลหลงัการ
อบรม รวบรวมผลการอบรม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ค่าดว้ย t-test for Dependent Samples 
กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคาํถามปลายเปิดใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา และ 3) 
การประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการสนทนากลุ่ม รวบรวม
ขอ้มูลจากการบนัทึกเทป MP3 ภาพถ่ายกิจกรรม และจดประเด็นสาํคญั (Field Note) วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 4 เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของชมรมผูสู้งอายุท่ีมีต่อการการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน จดัการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้นหนังตะลุงเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยการใชสู้ตรของยามาเน่ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 238 คน แต่การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 240 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียน การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารถอดบทเรียนจากเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรมและการหาขอ้เสนอเชิง
นโยบาย ดว้ยวิธีสรุปบทเรียนหลงัการจดักิจกรรม (After Action Review: AAR) สรุปผลและเขียน
รายงาน 

 
สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิจยัของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์
4 ส่วน ประกอบดว้ย สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ศึกษาคุณค่า
ชมรมผูสู้งอายุและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน การพฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อการพฒันาชุมชน ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
ท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบดว้ย ผลการวิจยัเชิงปริมาณและผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
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1. ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 

ผลการวิจยัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในเชิงปริมาณ โดยแบ่งการ
นําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การเสริมสร้างพลังอาํนาจของผูสู้งอายุ การจัดลาํดับ
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ และสภาพปัญหาการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุ พบว่า สภาพท่ีเป็น
จริงของชมรมผูสู้งอายุต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพท่ี
คาดหวงัของชมรมผูสู้งอายตุ่อการเสริมพลงัอาํนาจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยชมรมผูสู้งอายมีุ
ความตอ้งการจาํเป็นในดา้นสภาพแวดลอ้มชมรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด และในขั้นตอนดา้นการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายเุป็นลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นสูงสุด  

1.2 สภาพปัญหาการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุ พบว่า สภาพปัญหาการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของชมผูสู้งอายุในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขั้นตอนการสร้างพลงัและ
แรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายมีุปัญหาสูงสุด   

2. ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ   
ผลการวิจยัสภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนเชิงคุณภาพ โดยแบ่ง

การนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุและ
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ ดงัน้ี 

2.1 สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุ ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ 4 กระบวนการหลกั คือ การกาํหนดเสริมสร้างพลงัอาํนาจความรู้ การสร้าง
และแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1.1 การเสริมสร้างพลังอํานาจความรู้ ชมรมผูสู้งอายุมีองคค์วามรู้ดา้นการท่ี
สืบทอดมาจากชมรม การกาํหนดความรู้ส่วนใหญ่มาจากวิสัยทศัน์ของชมรมผูสู้งอาย ุนาํเอาความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาของผูสู้งอายหุรือตาํนานทอ้งถ่ินมานาํเสนอหรือจากสถานปัจจุบนั 
สภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต ปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นท่ีเด่นดงัในสังคม บางคร้ังมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีใหช้มรมผูสู้งอายชุ่วยประชาสมัพนัธ์นโยบายใหผู้สู้งอายรัุบทราบหรือมาจากความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ ส่วนปัญหาในการกาํหนดความรู้ คือ สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการกาํหนดองค์
ความรู้ ประธานชมรมขาดวิสัยทศัน์ในการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองและ องค์ความรู้ไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นการสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจนายทุนมากกว่าเนน้
เน้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์ และการพฒันาแนวทางการกาํหนดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจควรให้
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สมาชิกชมรมและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแนะนาํให้การสนับสนุนเก่ียวกบัการกาํหนดความรู้ เช่น การ
ฝึกอบรม สมัมนา และการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

2.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ชมรมผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่มีองคค์วามรู้ท่ีสืบทอดมาจากตวัเอง สร้างและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการสังเกตจดจาํ
นาํมาฝึกฝนทดลองติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการ ประเด็นเด่นดงัในสังคม 
นโยบายภาครัฐ ผูก้าํหนดบุคลิกลกัษณะและการแต่งกายซ่ึงพฒันามาจากแฟชัน่ในยคุปัจจุบนั แหล่ง
ความรู้มาจากคนและส่ือ วิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ส่วนใหญ่สร้างและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองโดยการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม อบรม สัมมนากบัผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น 
กลุ่มเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ส่วนปัญหาในการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ ความรู้ 
ทาํใหข้าดการมีส่วนร่วมในการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ สมาชิกไม่มีเวลา การนาํเทคโนโลยมีาช่วย
ในการสร้างและแสวงหาความรู้และให้การสนบัสนุนทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ และทรัพยากร
อ่ืนๆ 

2.1.3 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับศิลปะ มี
วิธีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้โดยการพูดคุย บอกเล่าอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนกนัเอง การพบปะสนทนาในงานประเพณีต่างๆ ในวงสนทนากาแฟ การ
อบรม ประชุม สัมมนา เป็นวิทยากร การฝึกสอนให้กบัเยาวชนท่ีสนใจทั้งในระบบโรงเรียนและ 
และมีหน่วยงานภาครัฐจดัทาํเอกสารเผยแพร่ผา่นส่ือทีวี วิทย ุ หนงัสือ ส่วนปัญหาในการถ่ายทอด
และแลกเปล่ียนความรู้ คือ ความรู้ของแต่ละคนไม่ไดน้าํมาถ่ายทอดแลกเปล่ียนกนัเท่าท่ีควรไม่มี
การถ่ายทอดใหก้บับุคคลอ่ืน จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  

 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูล
ความรู้ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และควรมีการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการจดัเกบ็ความรู้ 

2.1.4 การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ชมรมผูสู้งอายจุะปรับประยกุตค์วามรู้ใหม่
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทนักบัสถานปัจจุบนัและผลกระทบต่าง ๆ มีการลองผิดลองถูก และนาํ
ความรู้ ใหม่ ๆ มาปรับใชใ้นการทาํงาน ทนัสมยั  ควรมีการบริหารจดัการโดยการประเมินผลของ
สมาชิก สํารวจความตอ้งการของสมาชิกและกาํหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
พฒันาการดาํเนินงานของชมรม  

2.2 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จในการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา
ชุมชน ประกอบดว้ย ดา้นบุคคลมีภาวะผูน้าํ การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย จิตใจ สังคม) โอกาส
ของการเรียนรู้ การจดัการ องคค์วามรู้และประสบการณ์ อุดมคติ ทรัพยากร (งบประมาณและ
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อุปกรณ์อ่ืนๆ) และการบูรณาการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

ตอนที ่2 คุณค่าผู้สูงอายุและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
ผลการวิจยัคุณค่าและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ โดยแบ่งการนําเสนอ

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย คุณค่าผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

1. คุณค่า ผู้ สูงอา ยุ เพื่อพัฒนาชุมชน  สามารถจําแนกออกเป็น  2  ด้านหลักๆ 
ประกอบดว้ยคุณค่าการพฒันาบุคคล และคุณค่าดา้นการพฒันาสงัคม สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 คุณค่าการพัฒนาบุคคล เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการปรับตนเองกบัสังคม สามารถจาํแนกออกเป็น
ประเดน็ ดงัน้ี 

1.1.1 คุณค่าต่อการพฒันาสติปัญญาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสําคญั
อยา่งมากในการสร้างเจตคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัตนเอง มีความเช่ือมัน่ และมีความรู้สึกท่ีดีกบับุคคล
รอบขา้ง ตลอดจนสามารถปรับตวัทางอารมณ์สังคม เผชิญกบัอุปสรรคท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตได ้
พร้อมทั้งสามารถยอมรับเหตุการณ์ท่ีทาํใหต้นเองรู้สึกผดิหวงัทอ้แทใ้จ ไดดี้กว่าบุคคลท่ีขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ทาํใหเ้ป็นคนมองโลกในแง่ร้าย อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย 
การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งยากลาํ บากปัจจุบนัสภาวะการเปล่ียนแปลงของประเทศไปสู่ระดบัการ
พฒันาท่ีสูงข้ึนเป็นลาํดบั ก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมระหว่างผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากกบัผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อย ความเหล่ือมลํ้าดงักล่าวน้ีก่อให้เกิด
ปัญหาอนัเกิดจากความขดัแยง้ในสังคมท่ีไม่พึงปรารถนาหลายประการ จาํเป็นจะตอ้งเน้นการ
พฒันาจิตใจคนให้เป็นคนดี มีวินยั และคุณธรรม ตลอดจนอนุรักษพ์ฒันาศิลปวฒันธรรมใหส้มดุล
กบัการพฒันาควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม และลดผลกระทบจากการเปล่ียน 
แปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสท่ียงัไม่สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงใหส้ามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งสงบสุขโดยมีเป้าหมายพฒันาการพฒันาจิตใจ เพ่ือกาํจดัส่ิงท่ีรังควานหรือทาํลายจิตใจน้ีมีอยู่
มากวนัหน่ึงๆ ไม่มีประมาณเลย มีแต่เร่ืองสญัญาอารมณ์เคร่ืองผกูมดัรัดรึงบีบคั้นจิตใจอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ค่อยจะมีอารมณ์ท่ีทาํจิตใจให้มีความยิม้แยม้แจ่มใสเบิกบานจิตใจ หรือให้ไดรั้บความสงบเยอืก
เยน็เป็นสุขไดบ้า้ง มีแต่อารมณ์ท่ีเป็นขา้ศึกต่อจิตใจเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นจึงตอ้งพฒันาจิตใจ
เพ่ือกาํจดัส่ิงเหล่าน้ีออก ให้จิตไดรั้บความสงบเยือกเยน็ และส่ิงท่ีจะนาํมาแกไ้ขหรือซกัฟอกส่ิง
เหล่าน้ีออกนอกจากธรรมแลว้ไม่มี ท่ีนอกจากธรรมแลว้กมี็แต่เคร่ืองช่วยส่งเสริมใหจิ้ตใจมีความรุ่ม
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ร้อนรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการเลย ดังนั้นจงให้เอาธรรมไปพฒันาจิตใจใน
ชีวิตประจาํวนั การมีสติในการใช้ข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจาํ ทาํการรู้เห็นและ
ควบคุมความคิดให้เป็นไปตามหลกัธรรม จึงมีประโยชน์อยา่งมากมายต่อนิสิต ทั้งดา้นการศึกษา
และการดาํเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ดงัน้ีประโยชน์ดา้นการศึกษาการฝึกพฒันาจิตใจของตนเอง
ในดา้นสติ ดว้ยการศึกษาเร่ืองสติและฝึกเจริญสติเป็นประจาํ จะทาํใหนิ้สิตมีสติตั้งมัน่ (มีความตั้งใจ
แน่วแน่) ในการฟังคาํบรรยาย ไม่เผลอสติ ไม่คิดฟุ้ งซ่าน ไม่คิดและทาํกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา จึงทาํใหมี้การคิด พิจารณา ทาํความเขา้ใจ จดจาํ และบนัทึกเน้ือหาท่ีสาํคญัของคาํบรรยาย
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็นเหตุใหผ้ลของการศึกษาดีข้ึน ตามกาํลงัความสามารถของขอ้มูลดา้นสติปัญญา
ทางโลกและขอ้มูลดา้นสติปัญญาทางธรรมท่ีมีอยูใ่นความจาํขณะนั้น ถา้ไม่มีสติในการฟัง หรือมี
สตินอ้ย ความคิดฟุ้งซ่านก็มกัจะมากข้ึน อาจมีการใชเ้วลาไปคิดและทาํเร่ืองอ่ืนบ่อยข้ึน ทาํให้
ความสามารถของสมองในการคิดและการจดจาํลดลง และผลการเรียนก็จะตํ่าลงดว้ย ประโยชน์
ดา้นการดาํเนินชีวิตการพฒันาจิตใจของตนเอง ดว้ยการศึกษาธรรมและปฏิบติัธรรมเพ่ือใหเ้กิดการ
เพิ่มพนูขอ้มูลดา้นสติปัญญาทางธรรมในความจาํ และใชข้อ้มูลดงักล่าวในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
จะเป็นผลดีต่อจิตใจดงัต่อไปน้ี ส่งเสริมสุขภาพจิตใหมี้ความเขม้แขง็ และอดทนต่อความยากลาํบาก
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือในขณะดาํเนินชีวิต รวมทั้งในยามเจบ็ป่วย โดยไม่มีความทุกขท์างจิตใจ 
เช่นเดียวกนักบัการมีสุขภาพกายท่ีดี ทาํใหส้ามารถต่อสู้กบัภารกิจทางกาย และความเจบ็ป่วยต่างๆ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี.ป้องกนัความทุกขท์างจิตใจไดทุ้กขณะ เพราะเม่ือสมองมีขอ้มูลดา้นสติปัญญาทาง
ธรรมในความจาํ สมองก็จะทาํหนา้ท่ีในการใชข้อ้มูลดงักล่าว เพื่อการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความทุกข์
ทางจิตใจคลา้ยอตัโนมติั ถา้มีการศึกษาและฝึกฝนจนชาํนาญ เช่นเดียวกนักบัการท่ีสมองมีขอ้มูล
ดา้นสติปัญญาทางโลกในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงสมองก็จะทาํหนา้ท่ีไดเ้องคลา้ยอตัโนมติั ถา้
ไดศึ้กษาและฝึกซ้อมมาก่อนรักษาความทุกขท์างจิตใจไดทุ้กขณะ เพราะเม่ือสมองมีขอ้มูลดา้น
สติปัญญาทางธรรมในความจาํ สมองก็จะสามารถทาํหนา้ท่ีในการใชข้อ้มูลดงักล่าว เพื่อการรักษา
ความทุกขท์างจิตใจท่ีกาํลงัมีอยู่ไดทุ้กขณะท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกนักบัการท่ีสมองมีขอ้มูลดา้น
สติปัญญาทางโลกและใชข้อ้มูลดงักล่าวในการรักษาความทุกขท์างกายท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการรักษา 
ซ่ึงเป็นการพึ่งพาขอ้มูลสติปัญญาของตนเองคุณค่าในตนเองจะตอ้งหาวิธีการท่ีจะทา ให้บุคคลนั้น
ไดรั้บประสบการณ์ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงดา้น จากแหล่งสาํคญัต่อไปน้ีการไดรั้บ
ผลสาํเร็จดา้นวิชาการและการประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายและความคาดหวงัจะเป็นของตนเอง  
ความรู้สึกได้รับการยอมรับการเห็นคุณค่าและความเอาใจใส่จากบุคคลท่ีมีความสําคญัและมี
ความหมายต่อตนเองการไดรั้บโอกาสท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมส่วนบุคคลท่ีมี 
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ความสาํคญัต่อบุคคลนั้น ประสบการณ์ท่ีจะทา ให้บุคคลมีอาํนาจเพ่ิมข้ึน หรือการมี
อิทธิพลเหนือเหตุการณ์และบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อเรา เช่น เสียงของทารกท่ีร้องเม่ือตอ้งการ
อาหาร หรือความอบอุ่น เป็นอาํนาจส่วนบุคคลท่ีสามารถเรียกร้องความเอาใจใส่จากแม่ได ้ ในวยั
ผูใ้หญ่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะเป็นการไดรั้บตาํแหน่งในกลุ่มองคก์ารหรือการมีตาํแหน่งทางการเมือง เป็น
ตน้ประสบการณ์ในแต่ละวยัท่ีบุคคลไดรั้บเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองไดโ้ดยการสร้าง
เสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง สามารถสร้างผลสาํเร็จไดส้ติปัญญา เป็น
ความสามารถของมนุษยใ์นการใชส้มอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพฒันามาตั้งแต่แรกคลอด และมีการสะสม
เพิ่มพนูมากข้ึนตามอาย ุ

ความหมายของคาํวา่ พฒันาการทางดา้นสติปัญญาสติปัญญา หมายถึง ความสามารถใน
การคิด การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการปรับตวัของบุคคลเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์หรือปัญหา
ต่างๆพฒันาการทางดา้นสติปัญญาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของเด็กท่ีเกิดกระบวนการ
ปรับตวั แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การซึมซาบหรือการดูดซึม (Assimilation) ประสบการณ์ต่างๆจากส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้
กบัโครงสร้างทางดา้นสติปัญญา 

2. การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เม่ือเผชิญกบัสภาพแวดลอ้ม
ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ตอ้งปรับโครงสร้างทางสติปัญญาใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่ท่ีถูกตอ้ง
ตรงกบัความเป็นจริง 

1.1.2 คุณค่าต่อการพฒันาอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสาํคญักบั
บุคคลอยา่งมาก และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยบุคคลในการปรับตวัในการดาเนินชีวิตได ้ เพราะบุคคล
ท่ีมีอารมณ์มัน่คงอยูเ่สมอ เป็นคนท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มการทางานต่างๆ ดว้ยความ
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มากกว่าบุคคลท่ีอารมณ์เสีย หงุดหงิด หรือไม่มีความมัน่คงอารมณ์ เช่น 
โกรธจดัจนระงบัอารมณ์ไม่ได ้ ดีใจมากเกินไปจนขาดสติย ั้งคิด หรือมกัทาอะไรผดิพลาด บุคคล
เหล่าน้ีจะปรับตวัเขา้กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั การตระหนกัรู้ตนเอง เป็นความสามารถท่ีจะรับรู้และ
เขา้ใจความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองไดต้ามความเป็นจริง สามารถประเมินตนเองได้
อยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา มีความเช่ือมัน่ รู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เป็นคนซ่ือตรง พดูแลว้
รักษาคาพดู มีจรรยาบรรณ เขา้ใจตนเอง การจดัการกบัอารมณ์ตนเอง หรือบางทีอาจเรียกว่าการกา
หนดตนเองเป็นความสามารถท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมประกอบดว้ย
ความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการปรับตวั และมีความสามารถในการสร้าง
แนวคิดใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต การจูงใจตนเอง เป็นความสามารถท่ีจะจูงใจ
ตนเองท่ีเรียกว่า แรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิ มองโลกในแง่ดี สามารถนาอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
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มาสร้างพลงัในการกระทาส่ิงต่างๆ และเป็นพลงัในการใหก้าลงัใจตนเองในการคิดและการกระทา
อยา่งสร้างสรรค ์การรู้จกัสงัเกตความรู้สึกของผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจใหบ้ริการ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้
อยา่งเหมาะสม การดาเนินการดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเป็นทกัษะทางสังคม เป็น
ความสามารถท่ีจะรู้เท่าทนัอารมณ์ของผูอ่ื้น เป็นทกัษะทางสังคมท่ีจะมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น อนั
จะส่งผลให้เกิดความเป็นผูน้าํ ความสามารถลกัษณะน้ีจะประกอบไปดว้ยการส่ือความท่ีการ
ตระหนกัรู้ตนเอง เป็นความสามารถท่ีจะรับรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง
ไดต้ามความเป็นจริง สามารถประเมินตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา มีความเช่ือมัน่ รู้จกั
จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เป็นคนซ่ือตรง พดูแลว้รักษาคาพดู มีจรรยาบรรณ เขา้ใจตนเอง การ
จดัการกบัอารมณ์ตนเอง หรือบางทีอาจเรียกว่าการกาํหนดตนเองเป็นความสามารถท่ีจะจดัการกบั
อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมประกอบดว้ยความสามารถในการควบคุมตนเอง มี
ความสามารถในการปรับตวั และมีความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิต  การจูงใจตนเอง เป็นความสามารถท่ีจะจูงใจตนเองท่ีเรียกว่า แรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิ มอง
โลกในแง่ดี สามารถนาอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมาสร้างพลงัในการกระทาส่ิงต่าง ๆ และ
เป็นพลงัในการให้กาํลงัใจตนเองในการคิดและการกระทาอย่างสร้างสรรค์ การรู้จกัสังเกต
ความรู้สึกของผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจ เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจใหบ้ริการ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม การดาเนินการ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเป็นทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถท่ีจะรู้เท่าทนั
อารมณ์ของผูอ่ื้น เป็นทกัษะทางสังคมท่ีจะมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น อนัจะส่งผลใหเ้กิดความเป็นผู ้
นา ความสามารถลกัษณะน้ีจะประกอบไปดว้ยการส่ือความท่ีดี คุณค่าต่อการพฒันาอารมณ์ 

“6 วธีิเพิม่ความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ)” 
1. การมีสติ การมีสติหรือการรู้ตวัเป็นแก่นของความฉลาดดา้นอารมณ์ 

การท่ีสามารถรู้ตวัว่าคุณมีความรู้สึกอยา่งไรบา้งทุกช่วงเวลาและรู้ว่าคุณคือใคร ช่วยให้คุณสามารถ
ตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัๆ ของชีวิตไดอ้ย่างยอดเยี่ยม คุณสามารถพฒันาการมีสติไดด้ว้ยการฝึกการ
นัง่สมาธิหรือในขณะท่ีทาํกิจกรรมในแต่ละวนัใหโ้ฟกสัอยูก่บัปัจจุบนัเพื่อเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ
กบัแต่ละอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการคน้หาคาํตอบว่าทาํไมคุณจึงเกิดอารมณ์เหล่านั้นแลว้จด
บนัทึกเพื่อการพฒันาตวัเอง 

2. การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น การเขา้ใจความรู้สึกและสามารถเขา้ไป
อยู่ในใจผูอ่ื้นไดเ้ป็นความสามารถท่ีมีพลงัอยา่งมากไดรั้การนบัถือจากผูอ่ื้นช่วยให้คุณไดรั้บความ
ช่วยเหลือเม่ือคุณตอ้งการช่วยลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนจากเร่ืองงานรวมถึงเร่ืองส่วนตวัทาํใหคุ้ณ
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มีความสุขและประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน คุณสามารถพฒันาการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นได้
เช่นเดียวกบัการฝึกการมีสติเพื่อเรียนรู้และทาํความเขา้ใจกบัแต่ละอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัการ
คน้หาคาํตอบวา่ทาํไมพวกเขาจึงเกิดอารมณ์เหล่านั้น 

3. การควบคุมตวัเอง คุณตอ้งลองสังเกตดูตวัเองว่าทุกวนัน้ี“คุณควบคุม
อารมณ์ของตวัเองไดห้รือคุณถูกอารมณ์ควบคุม”เม่ือคุณมีสติและรู้ทนัอารมณ์ของตวัเองแลว้จะช่วย
ใหคุ้ณสามารถพฒันาความคิดและให ้ความหมายต่อส่ิงต่างๆ ในแบบท่ีตอ้งการ เพื่อตดัสินใจอยา่ง
รอบคอถึงขอ้ดี ขอ้เสีย จุดแข็ง จุดอ่อนและผลท่ีจะตามาก่อนท่ีจะพูดหรือลงมือทาํในส่ิงท่ีคุณ
ตอ้งการ คนท่ีมีความฉลาดดา้นอารมณ์สูงกลา้ท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็น อารมณ์ ความคิด 
ความเช่ือและจุดยนืของตวัเองใหก้บัคนท่ีใช่ในเวลาท่ีใช่ 

4. การสร้างแรงบนัดาลใจ เม่ือคุณรู้จกัและเขา้ใจอารมณ์แลว้คุณสามารถ
ใช้อารมณ์ให้เ กิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือให้ตัวคุณและผู ้อ่ืนดึง
ความสามารถท่ีเก็บไวม้าทาํในส่ิงท่ีตอ้งการให้สาํเร็จผล คนท่ีมีความฉลาดดา้นอารมณ์สูงสามารถ
ใชอ้ารมณ์ต่างๆ สร้างแรงบนัดาลใจในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดเช่น เม่ือพบปัญหาใหญ่เขาสามารถใชแ้รงบนัดาลใจมองเป็นความทา้ทายและเป็นโอกาสใน
การพฒันาตวัเอง 

5. การเขา้กบัผูอ่ื้น คนท่ีมีความฉลาดดา้นอารมณ์สูงจะสามารถเขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้นแลว้เขาสามารถช่วยให้ผูอ่ื้นไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ ดว้ยความเช่ือ
ว่า “เม่ือผูอ่ื้นไดใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการแลว้ พวกเขาก็จะช่วยใหคุ้ณไดใ้นส่ิงท่ีคุณตอ้งการ” หรือ “ยิง่ให ้
คุณยิง่ได”้ จึงช่วยใหเ้ขาสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นและไดรั้บการช่วยเหลือโดยง่าย 

6. ความสุข คนท่ีฉลาดดา้นอารมณ์รู้วิธีการสร้างและใชอ้ารมณ์ต่างๆ 
เช่น สุข เศร้า ต่ืนเตน้ กงัวลหรือระวงัตวั แต่เป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีคนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจวิธีสร้าง
ความสุขไดอ้ย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองและยาวนาน เพราะหลายคนมกัคิดว่าความสุขมกัเกิดจากเงิน 
ส่ิงของหรือผูอ่ื้น ในความเป็นจริงแลว้ความสุขเป็นศิลป์ (Art) ซ่ึงคนท่ีมีความฉลาดดา้นอารมณ์สูง
สามารถเช่ือและลงมือทาํบางอยา่งแลว้สามารถมีความสุขทนัทีโดยท่ียงัไม่ประสบความสาํเร็จ ช่วย
ให้คุณมีความสุขในการทาํส่ิงต่างๆเพื่อท่ีจะประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วยิ่งข้ึนและมีความสุขเพิ่มมาก
ข้ึน  

1.1.3 คุณค่าต่อการพฒันาจิตใจความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในทางท่ีดี มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ยอมรับตน มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย ความสาํคญั มีคุณค่า เป็นท่ี
ยอมรับการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของสภาพอารมณ์และจิตใจของบุคคลในวยัชรานั้น ข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์และลกัษณะพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีผา่นมาในชีวิตและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
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โดยทัว่ไปแลว้ สภาพความเส่ือมทางอารมณ์และจิตใจมกัจะเกิดควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงหรือ
ความเส่ือมทางร่างกาย ประกอบกบัการสูญเสียอาํนาจ ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานและบทบาทในสังคม 
อนัมีผลกระทบต่อความมัน่ใจในตนเองและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมและ
ในบางรายอาจพบกับความสูญเสียคู่ครองหรือผูใ้กลชิ้ดหรือการแยกยา้ยของบุตรท่ีจะต้องไป
ประกอบอาชีพท่ีอ่ืน หรือการไปมีคู่ครองของบุตรธิดาของตน ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบต่อ
สภาพทางอารมณ์และจิตใจของบุคคลในวยัชราทั้งส้ินของผูอ่ื้นและสังคม สามารถทาํอะไรให้
ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตนไดเ้ป็นอยา่งดีบุคคลในวยัชราท่ีมีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ท่ี
เป็นไปอยา่งราบร่ืน ตลอดวยัท่ีผา่นมาและมีการเตรียมตวัเตรียมใจ กล่าวคือ มีการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองยอมรับสภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเตรียมการใชชี้วิตหลงัเกษียณไว้
ล่วงหนา้ เช่น วางแผนการใชจ่้าย การหางานอดิเรกทาํตามความถนดัและความสามารถของตน การ
พกัผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียวและแนวทางการแสวงหาความสุขในบั้นปลายของชีวิตโดยการ
ปฏิบติัธรรมทางศาสนา เป็นตน้ พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้ผูสู้งอายหุรือบุคคลในวยัชรา
ไดรั้บความสุขสงบ มีอารมณ์ท่ีสงบ และเยอืกเยน็สาํหรับบุคคลในวยัชราท่ีขาดประสบการณ์ท่ีดีใน
ชีวิต หรือตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อยา่งมากมายตลอดชีวิตท่ีผา่นมา ประกอบกบั
ความเส่ือมทางกาย หรือความรู้สึกท่ีตอ้งสูญเสียอาํนาจ อาจทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดความวิตกกงัวล ขาด
ความเช่ือมัน่ในตน ขาดการเตรียมตวั เตรียมใจดงักล่าว อาจทาํใหบุ้คคลในวยัชรามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิดหวาดระแวง เอาแต่ใจตนเอง เฉ่ือยชา ใจนอ้ย โกรธ
ง่าย และบางรายอาจมีการเปล่ียนพฤติกรรมทางเพศอีกดว้ย เป็นตน้ 

1.1.4 คุณค่าต่อการพฒันาทางร่างกายความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เป็นความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร การขบัถ่าย การพกัผอ่นนอนหลบั การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ปลอดภยั การมีเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเหมาะสมตามฤดูกาล และตอ้งการการรักษาพยาบาลเม่ือ
เจบ็ป่วย ผูสู้งอายดุา้นสภาพร่างกายท่ีดีในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งปานกลาง ซ่ึงจากขอ้คาถาม
พอสรุปไดว้่าผูสู้งอายจุะมี สภาพร่างกาย เป็นไปในระดบัปานกลางกล่าวคือผูสู้งอายพุึงพอใจใน
สุขภาพของตนเอง มีการปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดในการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น ตรวจสุขภาพ 
ออกกาลงักาย ใหค้วามสนใจในเร่ืองข่าวสารสุขภาพ รวมถึง การเขา้มาของภาครัฐ หรือเอกชนใน
การสนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุอยา่งไรก็ตามมีประเด็นท่ีทางชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควร
เนน้ใหผู้สู้งอายดูุแลสุขภาพร่างกายใหม้ากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ การลดจานวนการสูบบุหร่ีของผูสู้งอาย ุการ
หาช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเร่ืองสุขภาพแก่ชุมชนอยา่งทัว่ถึงต่อไปดว้ยตนเองพอสมควร 
กล่าวคือยงัมีผูสู้งอายท่ีุฝืนใจ หรือขาดความเป็นอิสระในการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยากจะทาํ หรือท่ี
ไม่ตอ้งการ รวมถึงไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ กบัคนรอบขา้ง เช่น คนในครอบครัว 
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ญาติมิตร เพื่อนสนิท อยา่งไรก็ตามยงัมีผูสู้งอายท่ีุจะทาํตามส่ิงท่ีท่านตั้งใจแมว้่าจะมีคนอ่ืนไม่เห็น
ดว้ย เลือกทาํในส่ิงท่ีท่านปรารถนาหรือตอ้งการตลอดจนการตดัสินใจท่ีจะทาํหรือไม่ทาํ ส่ิงต่าง ๆ 
ได้ดว้ยตนเองรวมอยู่ด้วยเช่นกันความสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุและ ท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชุมชนโดยผลการดาเนินการพบว่า ผูสู้งอายมีุความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเม่ือเจ็บไขไ้ดป่้วย ดงันั้นแนวทางการ
พฒันาคุณภาพชีวิตดา้นสภาพร่างกายท่ีดีของผูสู้งอายคุวรเนน้การจดักิจกรรมการออกกาลงักาย เช่น
การเดิน/วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพใหก้บัผูสู้งอาย ุการจดัสถานท่ีของโรงเรียนตลอดจนอุปกรณ์สาหรับ
การออกกาลงักาย การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงจะเนน้ถึงการป้องกนัทั้ง
ในเชิงรุกและรับกบัโรคภยัท่ีเกิดกบัผูสู้งอาย ุรวมถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ี และการด่ืมของมึนเมา 
นอกจากน้ียงัตอ้งเน้นถึงการเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดเพ่ือสุขภาพท่ีดี ตลอดจนการติดต่อกบั
หน่วยงานแพทยเ์คล่ือนท่ี หรือหน่วยงานสาธารณสุขให้เขา้มาดูแลเร่ืองการเจ็บไขไ้ดป่้วยของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากในวยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงทาง สรีรวิทยา จึงทาํใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ี
ชดัเจนหลายประการ เช่น ผวิหนงัเห่ียวยน่ ศีรษะลา้นและผมจะเปล่ียนสีหรือท่ีเรียกวา่ผมหงอกฟันผ ุ
หรือหกัจนหมดทั้งปาก สายตาขุ่นมวั หรืออาจเป็นโรคตา เช่น ตอ้หิน ตอ้กระจก หรือหูตึงหูหนวก 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงดา้นการเคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายเช่น เดิน
ชา้ลง ไม่กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ว เช่น เดิน เหน่ือยง่าย เป็นตน้ และในบางรายอาจมีโรค
ประจาํตวั เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นตน้  ในสังคมปัจจุบนัท่ีโลกได้
หมุนเวียนเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ขนาดของโลกถูกยอ่ขนาดใหเ้ลก็ลงเหลือเพียงขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้น 
ทุกส่ิงอยา่งไม่มีความวา่เป็นไปไม่ไดส่ิ้งต่างๆเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์ 
ความรู้ดา้นวิชาการ วิเคราะห์ วิจยั ใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆข้ึน เพื่อสนองต่อความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่มีท่ี
ส้ินสุดหรือไม่ก็ตอบสนองต่อความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิต เพ่ือให้ชีวิตมีความสุข แต่นัน่ก็
เป็นเพียงความสุขของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนเฉพาะดา้นกายภาพเท่านั้น ซ่ึงเป็นการยดึติดกบัวตัถุ แต่ความสุข
ดา้นจิตใจดูเหมือนจะไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตาม ซํ้ าร้ายอาจลดลงอีกดว้ย เน่ืองจากตอ้งปรับชีวิตใหเ้ขา้กบัส่ิง
ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการสนองต่อความอยากมี อยากได ้
อยากเป็นซ่ึงทาํให้เกิดการขาดสุขภาวะทางจิตปัญญา เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เครียด เจ็บป่วยทั้งทาง
กายและจิตใจ ฯลฯ 

สุขภาวะทางจิตปัญญา หมายถึง สภาวะสงบสุข เป็นความสุขท่ีแทจ้ริงท่ีหลุดพน้จากการ
ยึดติดกบัวตัถุเป็นภาวะท่ีเป่ียมลน้ดว้ยความปิติ อ่ิมเอิบ มีความอ่อนโยน เบิกบานจิตใจสงบน่ิง ไม่
วุ่นวาย สับสน มีพลงัในการมีชีวิตอยา่งมีคุณค่า มีความหมาย มีเป้าหมายชีวิตท่ีชดัเจน พึงพอใจใน
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ชีวิต มีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ เขา้ใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและมีความสามารถในการเผชิญและ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การท่ีทาํให้ชีวิตมีความสุขอย่างแทจ้ริง จะตอ้งมีการพฒันาจิตปัญญา ซ่ึงจิตปัญญาเป็น
ส่ิงท่ีฝึกฝน และพฒันาได ้ดว้ยการคิดทบทวน ไตร่ตรองเรียนรู้จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นประสบการณ์
ชีวิตท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัตนเอง หรือการเห็นหรือซึมซบัจากประสบการณ์ของคนอ่ืนการจะพฒันา
จิตปัญญาไดจ้ริงตอ้งมีกาฝึกฝน ปฏิบติัจริง หรือทดลองปฏิบติัในสถานการณ์จาํลอง และตอ้งมีการ
ฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง วิธีการท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาจิตปัญญา มีดงัน้ี 

1. ทบทวนตนเอง มีเวลาอยูก่บัตวัเองอยา่งแทจ้ริง ทาํใหเ้ขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้นมาก
ข้ึน เห็นคุณค่าความหมายของชีวิต มีความสุขกบัคุณค่าของชีวิตท่ีเป็นอยู ่

2. การไดส้ัมผสัและซึมซับความทุกข ์ความทุกขท์ั้งท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและเรียนรู้ซับ
ความทุกข์ของผูอ่ื้นเป็นแรงขบัท่ีทรงพลงัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง เปล่ียนวิธีคิด หรือเกิดการ
เรียนรู้ นาํไปสู่การพฒันาจิตปัญญาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ควบคุม จดัการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง จากการทาํงานท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะ
อารมณ์รุนแรงของผูอ่ื้น ความกดดนัจากการทาํงาน ความเส่ียงในการใชชี้วิต แมใ้นภาวะวิกฤติ ทาํ
ใหเ้กิดความเขม็แขง็ 

4. ศึกษาธรรม ปฏิบติัธรรม การยดึมัน่ในหลกัคาํสอนของศาสนาต่าง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ
คริสต ์อิสลาม เป็นส่ิงท่ีช่วยใหมี้การพฒันาจิตปัญญาไดอ้ยา่งมัน่คง 

5. ปล่อยวาง การปล่อยวางนั้นเป็นเร่ืองของการทาํจิต เพ่ือไม่ให้ทุกขใ์จเขา้ใจความจริง
ของชีวิตวา่ ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตน บงัคบับญัชาไม่ได ้

6. มีสติกับเทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีฉุดกระชากสติของเราไป นอกจากจะใช้
อยา่งไรแลว้ ใชเ้ท่าไร ก็เป็นส่ิงสาํคญัเช่นกนั ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์โทรทศัน์เคร่ืองเล่นเพลง 
ควรมีสติในการใชเ้พื่อให้พอดี ไม่ลุ่มหลงกบัมนัจนกลายเป็นเสพติด ส้ินเปลืองเงินทอง หรือเสีย
งานการ บัน่ทอนร่างกาย จิตใจ และความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การกาํหนดระยะเวลาในการใชอ้ย่าง
พอเหมาะพอสมเป็นวิธีฝึกตนใหมี้วินยั ฝึกใจใหรู้้จกัอดกลั้นและปล่อยวางไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประการสุดทา้ยท่ีสําคญั คือ การเจริญสติ หรือการฝึกวิปัสสนา คือ การฝึกให้เกิดสติ
อยา่งต่อเน่ือง หรือการฝึกระลึกรู้การเคล่ือนไหวของกายและจิตในปัจจุบนั แต่ละขณะๆดว้ยความ
ต่อเน่ือง การเจริญสติอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานมากพอ จะทาํใหเ้กิดผลดีหลายอยา่ง ต่อสุขภาพกาย
และจิต สามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับทางจิตและทางกายได้หลายอย่าง 
เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาของจิต ทาํใหผู้เ้จริญสติมีจิตท่ีมีความสงบสุข เยอืกเยน็ อ่ิม
เอิบ และแจ่มใส ส่งผลดีต่อร่างกาย ทาํให้การทาํงานของสมองเป็นระเบียบ ระบบประสาทผ่อน
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คลายและลดความตึงเครียด มีการปรับตวัของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย มีการเปล่ียนแปลงของ
ฮอร์โมน และมีการเปล่ียนแปลงการทาํงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลลใ์นระบบ
ภูมิคุม้กนั ทาํให้มีภูมิคุม้กนัสูงข้ึน การเจ็บป่วยทางกายเกิดน้อย และเม่ือเจ็บป่วย ร่างกายจะฟ้ืนฟู
ตวัเองไดเ้ร็ว ฯลฯ 

1.1.5 คุณค่าต่อการปรับตนเองกบัสังคม การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า การสนบัสนุน
ทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเสริมพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ ดงันั้น จึงควรให้
ความสําคญักับแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุและบุคคลใกลชิ้ด เช่น 
ครอบครัว เพื่อนบา้น สมาชิกในชมรม หรือบุคคลอ่ืนๆ โดยผา่นการทาํกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
ชุมชนและในชมรมผูสู้งอายเุองดว้ย เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอีกทั้งผูสู้งอายยุงัไดรั้บการ
สนบัสนุนทางสังคมทั้งดา้นสุขภาพ และจิตใจควบคู่กนัไปดว้ยการรวมกลุ่มทางสังคมของผูสู้งอายุ
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน รวมถึงคนในชมรมใหค้วาม
เคารพนบัถือ โดยส่ิงเหล่าน้ีเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสังคมของสรุปว่าควรมีการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมให้กบัผูสู้งอายเุพ่ือตอบสนองกบัความตอ้งการทางดา้นสังคมสา
หรับผูสู้งอาย ุและสะทอ้นว่าการใหผู้สู้งอายเุป็นวิทยากรใหค้วามรู้ ประสบการณ์ตามความถนดัจะ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาให้คนในชุมชนยอมรับนบัถือ เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกนัระหว่างผูสู้งอายุ
กบัชุมชน ท่ีสาํคญัเป็นการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัผูสู้งอายยุงัตอ้งการมีกิจกรรมทางสังคม เช่น 
การพบปะเพ่ือน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัว มิตร
สหายและเพื่อนบา้น ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูสู้งอายไุดรั้บการดูแล เอาใจใส่จากคนในครอบครัว มี
การพบปะหรือร่วมกิจกรรมกบัมิตรสหายและเพ่ือนบา้น ผูสู้งอายยุงัมีความตอ้งการทางดา้นจิตใจ
และสังคม กล่าวคือตอ้งการความรัก การเอาใจใส่พดูคุยอยา่งสมํ่าเสมอจากครอบครัว ซ่ึงเป็นการ
ดูแลผูสู้งอายขุั้นพื้นฐานเพ่ือช่วยใหผู้สู้งอายมีุความสุขและมีกาลงัใจในการดาเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่า
ต่อไป ดงันั้นแนวทางการดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของผูสู้งอายุควรเนน้การสร้างความ
เขา้ใจให้ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวเขา้ใจธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายใุน
ความดูแล การทาความเขา้ใจเก่ียวกบัความสูงวยั จะทาใหส้มาชิกในครอบครัวปฏิบติัต่อผูสู้งอายไุด้
อยา่งเหมาะสม นามาซ่ึงความสุขของผูสู้งอายแุละสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนบัสนุนผูสู้งอายใุหมี้บทบาทและเขา้ร่วมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมพบปะเพื่อน มิตรสหาย 
กิจกรรมการท่องเท่ียวกบักลุ่มเพ่ือน ๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชนชมรมผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 
ดงันั้นแนวทางการเสริมสร้างพลงัอาํนาจดา้นการรวมกลุ่มทางสังคมของผูสู้งอาย ุ ควรท่ีจะเนน้การ
จดัตั้งกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอายุเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมสาหรับผูสู้งอายุ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้สู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยส่ือสารผา่นผูน้าชุมชน หรือโรงเรียนใน
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ชุมชนเพ่ือสร้างความผกูพนักบัถ่ินฐานหรือชุมชนท่ีอาศยัอยู่ การสนบัสนุนส่งเสริมผูสู้งอายุท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เขา้รับตาํแหน่งกรรมการสถานศึกษาหรือ ชุมชน สัมพนัธ์
ภาพกบัเพื่อนร่วมวยัของคนในวยัชราน้ีนบัว่ามีความสาํคญัยิง่อีกประการหน่ึงทั้งน้ีเพราะคนร่วมวยั
ยอ่มสามารถเขา้ใจปัญหาของกนัและกนัไดดี้กวา่ โดยเฉพาะในสังคมอุตสาหกรรมหรือแมแ้ต่สังคม 
ไทยในปัจจุบนัน้ี กเ็ปล่ียนแปลงจากครอบครัวรวมมาเป็นครอบครัวเดียว จึงทาํใหค้นชราถูกทอดท้ิง
ใหอ้ยูต่ามลาํพงัมากข้ึนฐานะทางสังคมของบุคคล เป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงของการของการ
เขา้สังคมและการร่วมกิจกรรมทางสังคมของบุคคลในวยัชรา เช่น บุคคลท่ีอยูใ่นสังคชั้นสูงจะมี
โอกาสเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูน้าํไดม้ากกว่าบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคมท่ีดอ้ยกว่าในปัจจุบนัน้ีไดมี้
หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนท่ีไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและปัญหาของบุคคลในวยัชราน้ีมากข้ึน 
โดยการจดับริการต่างๆ ให้แก่บุคคลในวยัน้ี เช่น การจดัตั้งคลินิกผูสู้งอายชุมรมผูสู้งอาย ุ สถาน
สงเคราะห์คนชรา และการจดักิจกรรมใหแ้ก่ผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการใหมี้โอกาสเตรียมตวั เตรียม
ใจ รับกบัสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีจะพบในการดาํรงชีวิต ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหบุ้คคลในวยัน้ีสามารถปรับตวั
และดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขตามควรแก่อตัภาพหลงัจากตอ้งเกษียณจากงานแลว้บุคคลในวยัชราน้ี 

1. การปฏิบติัตนในการดูแลตนเองของผูสู้งอายผุูสู้งอายตุอ้งรับประทานอาหารและออก
กาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัสุขภาพของร่างกายและภาวะของโรคประจาํตวั การพบแพทยต์ามกาํหนด
นดั การปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์มีการพกัผอ่นเพ่ือช่วยให้ร่างกายและจิตใจแขง็แรง สดช่ืน 
รักษาสุขภาพจิต ปล่อยวางเร่ืองท่ีตนเองไม่สามารถควบคุมได ้มีความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ
บุตรหลาน ทาํใจกบัการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ทาํงานอดิเรกท่ีตนรัก เช่น การดูแลตน้ไม ้การเล่น
ดนตรี การวาดภาพระบายสี การทาํขนม เป็นตน้ (ประดิษฐ์ ตนัสุรัต, 2539) มีการเตรียมพร้อมใน
เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และการเตรียมรับกบัความตายท่ีจะเกิดข้ึน  

2. การปฏิบติัของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายสุมาชิกในครอบครัวควรให้
การดูแลเอาใจใส่ทั้งในขณะมีภาวะสุขภาพปกติและในยามเจ็บป่วย มีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอายุ จาก
การศึกษาของวิภาวรรณ ชะอุ่ม (2536) เร่ืองภาระในการดูแลของญาติผูสู้งอายท่ีุตอ้งพึ่งพา พบว่า 
ถึงแมผู้ดู้แลจะประเมินว่ามีภาระในการท่ีจะตอ้งดูแลผูสู้งอายุท่ีมีขอ้จาํกดัในการประกอบกิจวตัร
ประจาํวนั แต่ด้วยสังคมและประเพณีไทยให้ความสําคัญต่อการท่ีบุตรหลานจะต้องมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบดูแลบิดา มารดา ในวยัสูงอายุ จึงทาํให้ผูดู้แลมีความเต็มใจท่ีจะให้การดูแลและให้การ
ดูแลอยา่งดีเน่ืองจากมีความเช่ือว่าจะไดบุ้ญกุศลอยา่งมากเม่ือยามตนเป็นผูสู้งอายตุนเองก็จะไดรั้บ
การดูแลอยา่งดีจากบุตรหลานเช่นกนั 

3. บทบาทของสังคมและชุมชนต่อผูสู้งอายุสังคมและชุมชนควรมีบทบาทในการ
สนบัสนุนช่วยเหลือผูสู้งอาย ุเช่นโรงพยาบาลควรมีช่องทางด่วนสาํหรับผูสู้งอายเุพื่อลดความลาํบาก
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ในการมาโรงพยาบาลของผูสู้งอายุและบุตรหลานท่ีนาํผูสุ้งอายุมารับการรักษา ชมรมผูสู้งอายคุวร
ดาํเนินการไดค้รอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเม่ือ
ผูสู้งอายถูุกจาํหน่ายจากโรงพยาบาลภายหลงัการรักษา เป็นตน้ 

วยัชราหรือผูสู้งอายเุป็นวยัสุดทา้ยของช่วงชีวิต ระยะเวลาอนัยาวนานของชีวิตท่ีผา่นมา
จะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํให้บุคคลเขา้สู่
วยัสูงอายุและอยู่ในวยัน้ีไดอ้ย่างมีความสุข เกิดปัญหาสุขภาพกายล่าชา้ออกไปและการดูแลรักษา
สุขภาพจิตท่ีดีมีการเตรียมพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจะทาํให้บุคคลมีจิตใจ
เขม้แขง็ มีสติอยูเ่สมอ ประกอบกบัสมาชิกในครอบครัวของผูสู้งอายคุวรมีความเขา้ใจ มีความรัก ให้
การดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายอุยา่งสมํ่าเสมอ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหผู้สู้งอายมีุชีวิตท่ีเหลืออยูอ่ยา่งมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความสุขในบั้นปลายของชีวิตและสามารถเตรียมตวัจากโลกน้ีไปอยา่งสงบ 

1.2 คุณค่าด้านการพัฒนาสังคม ผูสู้งอายุมีคุณค่าต่อบทบาทการพฒันาสังคมทั้ง
ทางดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นศิลปหัตถกรรม-ภูมิ
ปัญญา-วฒันธรรม และสร้างความภาคภูมิใจให้กบัตนเอง ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน และสังคม 
สามารถจาํแนกออกเป็นประเดน็ ดงัน้ี 

1.2.1 คุณค่าดา้นครอบครัวการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสาํคญัอยา่งมากใน
การสร้างเจตคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัตนเอง มีความเช่ือมัน่ และมีความรู้สึกท่ีดีกบับุคคลรอบขา้ง 
ตลอดจนสามารถปรับตวัทางอารมณ์สังคม เผชิญกบัอุปสรรคท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตได ้ พร้อมทั้ง
สามารถยอมรับเหตุการณ์ท่ีทา ใหต้นเองรู้สึกผดิหวงัทอ้แทใ้จ ไดดี้กว่าบุคคลท่ีขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ทาํใหเ้ป็นคนมองโลกในแง่ร้าย อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย การดา 
เนินชีวิตเป็นไปอยา่งยากลา บาก การประสบผลสาํเร็จในการทาํ งาน รวมทั้งการยอมรับการเห็น
คุณค่าจากบุคคลในสังคมท่ีมีต่อตนตลอดจนการมีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึง
บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง จะมองตนเองในแง่ดี และจะส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกกบับุคคลอ่ืนในแง่
ดีดว้ย 

1.2.2 คุณค่าดา้นการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเสริมพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ ดงันั้นจึงควรใหก้ารสนบัสนุนในแนว
ทางการสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยการจดักิจกรรมการศึกษากิจกรรมต่างๆ ตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล และนาํมาแลกเปล่ียนกนั เพื่อให้ผูสู้งอายุมองเห็น
ความสามารถของตนเอง และสามารถแสดงออกมาให้ผูอ่ื้นยอมรับไดก้ารกระตุน้ให้ผูสู้งอายเุห็น
คุณค่าในตนเองนั้น ทาํใหเ้กิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความเช่ือมัน่ในการตดัสินปัญหาและเผชิญกบั
อุปสรรคต่างท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตได.้ 



 292 

1.2.3 คุณค่าดา้นคุณธรรมและจริยธรรม.คาํว่า “คุณธรรมจริยธรรม” น้ี เป็นคาํ
ท่ีคนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทาํให้เขา้ใจผิดได้ว่า คาํทั้งสองคาํมีความหมายอย่าง
เดียวกนัหรือมีความหมายเหมือนกนั แทท่ี้จริงแลว้คาํว่า “คุณธรรม” กบัคาํว่า “จริยธรรม” เป็นคาํ
แยกออกได ้2 คาํ และมีความหมายแตกต่างกนัคาํว่า “คุณ” แปลว่า ความดี เป็นคาํท่ีมีความหมายเป็น
ทางนามธรรม ส่วนคาํว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาท่ีควรประพฤติเป็นคาํท่ีมีความหมายทางรูปธรรม 
ดงันั้น จึงควรท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของคาํสองคาํน้ีใหถ่้องแทก่้อน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538: 189) ให้ความหมายว่า” 
คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี” 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยตุโต ) (2540: 14) ไดก้ล่าวว่าคุณธรรมเป็นภาพของจิตใจกล่าวคือ
คุณสมบติัท่ีเสริมสร้างจิตใจใหดี้งาม ใหเ้ป็นจิตใจท่ีสูง ประณีตและประเสริฐ เช่น 

เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผูอ่ื้นมีความสุข 
มุทิตา คือ ความพลอยยนิดีพร้อมท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนผูท่ี้ประสบความสาํเร็จใหมี้

ความสุขหรือกา้วหนา้ในการทาํส่ิงท่ีดีงาม 
อุเบกขา คือ การวางตวัวางใจเป็นกลาง เพือ่รักษาธรรมเม่ือผูอ่ื้นควรจะตอ้งรับผดิชอบ

ต่อการกระทาํของเขาตามเหตุและผล 
จาคะ คือ ความมีนํ้าใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่เห็นแก่ตวั 
วศิน อินทสระ (2541: 106-113) กล่าวตามหลกัจริยศาสตร์วา่ คุณธรรม คือ อุปนิสยัอนัดี

งามซ่ึงสั่งสมอยูใ่นดวงจิต อุปนิสัยอนัน้ีไดม้าจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกนัมาเป็น
เวลานาน   คุณธรรมสัมพนัธ์กับหน้าท่ีอย่างมาก เพราะการทาํหน้าท่ีจนเป็นนิสัย จะกลายเป็น
อุปนิสัยอนัดีงามท่ีสั่งสมในดวงจิตเป็นบารมี มีลกัษณะอย่างเดียวกนัน้ี ถา้เป็นฝ่ายชัว่ เรียกว่า “อา
สวะ” คือ กิเลสท่ีหมกัหมมในดวงจิต ยอ้มจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังดว้ยความชัว่นานาประการ
กลายเป็นสนัดานชัว่ ทาํใหแ้กไ้ขยากสอนยาก 

กล่าวโดยสรุป คุณธรรมคือความลํ้าเลิศแห่งอุปนิสยัซ่ึงเป็นผลของการการะทาํหนา้ท่ีจน
กลายเป็นนิสยันัน่เอง 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมมจิตโต) (2538: 15-16) กล่าวว่า คุณธรรมคือคุณสมบติั
ท่ีดีของจิตใจ ถา้ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมไดจ้ะเป็นพื้นฐานจรรยาบรรณ... จรรยาบรรณน้ีเป็นเร่ือง
พฤติกรรมในการท่ีจะพฒันาตอ้งตีความออกไปว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีมีพื้นฐานจากคุณธรรมขอ้ใด 
เช่น เบญจศีลเป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถา้มีความเมตตากรุณา
จะมีฐานของศีลขอ้ท่ี 1 เป็นตน้ ส่วนจริยธรรม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
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(2538: 216 ) ให้ความหมายว่า “จริยธรรมหมายถึงธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัศีลธรรมกฎ
ศีลธรรม” 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมมจิตโต) (2535: 81-82) กล่าวว่าจริยธรรม คือ หลกัแห่ง
ความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบติั หมายถึง แนวทางของการปฏิบติั หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบติัจนใหเ้ป็นคนดีเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 

นอกจากน้ีพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมมจิตโต) (2538: 2) ยงัใหแ้นวคิดว่าจริยธรรม
คือหลกัแห่งความประพฤติดีงามสาํหรับทุกคนในสังคม ถา้เป็นขอ้ปฏิบติัทัว่ไป เรียกว่าจริยธรรม 
ถา้เป็นขอ้ควรประพฤติท่ีมีสาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง เราเรียกว่า ศีลธรรม แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่า 
จริยาธรรมอิงอยู่กับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว  แท้ท่ีจริงนั้ นย ังหยัง่รากอยู่บน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แมน้ักปราชญค์นสําคญั เช่น อริสโตเติล คานท ์มหาตมะคานธี ก็มีส่วน
สร้างจริยธรรมสําหรับเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตของคนจาํนวนหน่ึง จากทศันะของพระเมธี
ธรรมภรณ์ดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมาย
กวา้งกว่าศีลธรรม ศีลธรรมเป็นหลกัคาํสอนท่ีว่าดว้ยความประพฤติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง 
หลกัแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบอนัวางรากฐานอยูบ่นหลกัคาํสอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ท่านผู ้น้ีมองจริยธรรมในฐานะท่ีเป็นระบบ  อันมีศีลธรรมเป็น
ส่วนประกอบสาํคญั แต่กมี็แนวคิดปรัชญา ค่านิยม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย
จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดพอสรุปได้ว่า คาํว่า คุณธรรม จริยธรรม สองคาํน้ีเป็นคาํท่ีมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกนัในดา้นคุณงามความดี กล่าวคือ จริยธรรมคือความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงามทั้งกายและ
วาจา สมควรท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบติั เพื่อให้ตนเองและคนในสังคมรอบขา้งมีความสุข สงบ 
เยือกเยน็ จริยธรรมเป็นเร่ืองของการฝึกนิสัยท่ีดี โดยกระทาํอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย ผูมี้
ความประพฤติดีงามอยา่งแทจ้ริงจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้สึกในดา้นดีอยูต่ลอดเวลา คือ มี “คุณธรรม “ 
อยู๋ในจิตใจหรืออาจกล่าวไดว้่าจริยธรรมเป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบติัเป็นพฤติกรรมภายนอก 
ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ ซ่ึงทั้ งสองส่วนตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน 
พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาทั้งทางกายและวาจานั้น ย่อมเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์และเป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและสติปัญญา การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงตอ้งพฒันาทั้ง 3 
ดา้น ควบคู่กนัไป คือ การพฒันาดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจและดา้นพฤติกรรม  

ความสําคญัของคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมนบัว่าเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของคนทุกคนและทุกวิชาชีพหากบุคคลใด

หรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัยึดเบ้ืองตน้แลว้ก็ยากท่ีจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จแห่ง
ตนและแห่งวิชาชีนั้นๆท่ียิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ
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อาจมีผลร้ายต่อตนเองสังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตไดอี้กดว้ยดงัจะพบเห็นไดจ้ากการเกิด
วิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน  ทั้ งวงการวิชาชีพครู  แพทย์ ตํารวจ  ทหาร 
นกัการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคาํกล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี และ
ไม่สามารถสร้างแพทย ์ตาํรวจ ทหารและนกัการเมืองท่ีดี ถา้บุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและ
ความประพฤติท่ีไม่ดีดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระ
ราชพิธีบวงสรวงสมเดจ็พระมหากษตัริ-ยาธิราช ณ ทอ้งสนามหลวง เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน พ. ศ.
2525 ไว ้ดงัน้ี “การจะทาํงานใหส้ัมฤทธ์ิผลท่ีพึงปรารถนา คือใหเ้ป็นประโยชน์และเป็นธรรมดว้ย
นั้น จะอาศยัความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัความสุจริตความบริสุทธ์ิใจและความ
ถูกตอ้งเป็นธรรมประกอบดว้ยเพราะเหตุวา่ความรู้นั้นเสมือนเคร่ืองยนตท่ี์ทาํใหย้วดยานเคล่ือนท่ีไป
ไดป้ระการเดียว ส่วนคุณธรรมดงักล่าวแลว้ เป็นเสมือนหน่ึงพวงมาลยัหรือหางเสือ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
นาํทางใหย้วดยานดาํเนินไปถูกทางดว้ยความสวสัดีคือปลอดภยับรรลุจุดประสงค”์จริยธรรมจึงเป็น
ส่ิงสาํคญัในสงัคมท่ีจะนาํความสุขสงบและความและความเจริญกา้วหนา้มาสู่สังคมนั้นๆ เพราะเม่ือ
คนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ จะทาํการงานใดก็ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไมก่อใหเ้กิดทุกขแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นบุคคลมีคุณค่ามีประโยชน์ และ
สร้างสรรคคุ์ณงามความดี อนัเป็นประโยชน์ต่อบา้นเมืองต่อไป 

วศิน อินทสระ (2541: 6-9) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและประโยชน์ของจริยธรรมดงัจะ
กล่าวโดยยอ่ดงัน้ี 

1. จริยธรรมเป็นรากฐานอนัสาํคญัแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมัน่คงและความสงบสุข
ของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอยา่งยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอนัดบั
แรก เพื่อให้เป็นแกนกลางของการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง 
ฯลฯ การพฒันาท่ีขาดจริยธรรมเป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผูมี้ความรู้แต่ขาด
คุณธรรม ยอ่มก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียไดม้ากกว่าผูด้อ้ยความรู้ โดยท่านกล่าวว่า “ผูมี้ความรู้แต่ไม่รู้
วิธีท่ีจะประพฤติตน ยอ่มก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียไดม้ากกวา่ผูมี้ความรู้นอ้ย ถา้เปรียบความรู้เหมือน
ดิน จริยธรรมยอ่มเป็นเหมือนนํ้ า ดินท่ีไม่มีนํ้ ายึดเหน่ียวเกาะกุมยอ่มเป็นฝุ่ นละอองให้ความรําคาญ
มากกว่าใหป้ระโยชน์ คนท่ีมีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมกัเป็นคนท่ีก่อความรําคาญหรือเดือดร้อน
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นอยูเ่นืองๆ” 

2. การพฒันาบา้นเมือง ตอ้งพฒันาจิตใจคนก่อน หรืออย่างนอ้ยก็ให้พร้อมๆไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืนๆ เพราะการพฒันาท่ีไม่มีจริยธรรมเป็นแกนนาํนั้นจะ
สูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอนัมากทาํให้บุคคลลุ่มหลงในวตัถุและอบายมุข การท่ีเศรษฐกิจตอ้ง



 295 

เส่ือมโทรม ประชาชนทุกข์ยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพย์สินเป็น
ประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไปขาดความเมตตาปราณีแลง้นํ้าใจในการดาํเนินชีวิตซ่ึงกนัและกนั 

3. จริยธรรม มิได้หมายถึง การถือศีล กินเพล เขา้วดัฟังธรรม จาํศีลภาวนา โดยไม่
ช่วยเหลือทาํประโยชน์ใหแ้ก่สังคม แต่จริยธรรมหมายถึงความประพฤติ การกระทาํและความคิดท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมการทาํหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ เวน้ส่ิงควรเวน้ ทาํส่ิงควรทาํ ดว้ยความ
ฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกตอ้งตามกาลเทศะและบุคคล ดงันั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจาํเป็นและมี
คุณค่าสาํหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสงัคมสงัคมจะอยูร่อดดว้ยจริยธรรม 

4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกนัในรูปแบบต่างๆอนัเป็นเหตุใหส้ังคมเส่ือมโทรม 
มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกน้ีน่าจะพอเล้ียง
ชาวโลกไปไดอี้กนาน ถา้ชาวโลกช่วยกนัละท้ิงความละโมบโลภมาก แลว้มามีชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 
ช่วยกนัสร้างสรรคส์งัคม ยดึเอาจริยธรรมเป็นทางดาํเนินชีวิต ไม่ใช่ยดึเอาลาภยศความมีหนา้มีตาใน
สังคมเป็นจุดหมาย ถา้ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนก็ถือเป็นเพียงผลพลอยไดแ้ละนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ประพฤติธรรม เช่น อาศยัลาภผลเป็นเคร่ืองมือในการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์อาศยัยศและความมี
หนา้มีเกียรติในสงัคมเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจคนผูเ้คารพนบัถือเขา้หาธรรม 

5. จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหม่ินกดข่ีคนจน ให้เอาใจใส่ดูแลเอ้ืออาทรต่อผูสู้งอาย ุซ่ึง
เป็นบุพการีของชาติ สอนให้เราถ่อมตวัเพื่อเขา้หากนัไดดี้กบัคนทั้งหลาย และไม่วางโตโอหังอวดดี
หรือกา้วร้าวผูอ่ื้น สอนให้เราลดทิฏฐิมานะลงให้มากๆเพ่ือจะไดม้องเห็นส่ิงต่างๆตามความจริง ไม่
หลงสาํคญัตวัวา่รู้ดีกวา่ มีความสามารถกวา่ใคร ผูน้าํท่ีมีจริยธรรมสูงยอ่มเป็นท่ีเคารพกราบไหวข้อง
ทั้งหลายไดอ้ยา่งสนิทใจ เราควรเลือกผูน้าํท่ีสามารถนาํความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนไดด้ว้ย เพื่อ
สันติสุขจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ความแขง็แกร่งทางกาํลงักายกาํลงัทรัพยแ์ละอาวุธนั้น ถา้
ปราศจากความแขง็แกร่งทางจริยธรรมเสียแลว้ บุคคลหรือประเทศชาติจะมัน่คงอยูไ่ดไ้ม่นาน สังคม
ท่ีเจริญมัน่คงตอ้งมีจริยธรรมเป็นเคร่ืองรับรอบหรือเป็นแกนกลาง เหมือนถนนท่ีมัน่คงหรือตึกท่ี
แขง็แรง เขาใชค้อนกรีตเสริมเหลก็แมเ้หลก็จะไม่ปรากฏออกมาใหเ้ห็นภายนอก แต่มีความสาํคญัอยู่
ภายในนายช่างย่อมรู้ดี ทาํนองเดียวกันกับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมี
ความสาํคญัในสงัคมเพียงใด 

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี พอสรุปไดว้่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสาํคญัใน
การพฒันาคน ปัญหาของสังคมไทยท่ีประสบพบเห็นอยู่ทุกวนัน้ีเกิดจาก “คน” ปัญหาเร่ิมตน้ท่ี 
“คน” และมีผลกระทบถึง “คน” การแกปั้ญหาสงัคมไทยจึงตอ้งแกด้ว้ย “การพฒันาคน” เพื่อใหค้นมี
ปัญญา มีความรู้มีคุณธรรมและมีทกัษะในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าเราจะพฒันาคน
อย่างไรเพ่ือให้คนมีชีวิตท่ีดีงามสามารถใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อ
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เทคโนโลยอียา่งถูกตอ้ง อยูใ่นระบบการแข่งขนัทางเศรษฐกิจได ้บริโภคผลผลิตดว้ยปัญญา รู้อะไรดี 
อะไรชัว่ มีทศันคติทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเป็นคุณสมบติัของคนท่ีมีคุณธรรม การ
จดัการศึกษาคงตอ้งยดึหลกัสาํคญัคือ “ใหค้วามรู้คู่คุณธรรม” สังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมท่ี
เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ดงัคาํกลอนของอาํไพ สุจริตกลุ (2534: 186)  

1.2.4 คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พฒันาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีการสร้างภูมิคุม้กันในตวัตลอดจนการใช้ความรู้รอบคอบ และมีคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และการบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วหน้าทนัต่อยุคโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีพอพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ
รอบคอบและความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ ในการน าวิชาต่างๆมาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการ
ทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจทุกระดบัใหมี้ความสาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน และมีสติปัญญาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 
1) กรอบความคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย สามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัง่คง 

2. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั
ตนไดทุ้กระดบัโดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาเป็นขั้นตอน 

3. คาํนิยาม ความพอเพียง ประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
3.1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่

มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
3.2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความ

พอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดจากการกระทาํนั้นอยา่งรอบคอบ 
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3.3 การมีภูมิคุม้กันท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์
ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4. เง่ือนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบั
พอเพียงนั้นตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

4.1. เง่ือนไขความรู้ประกอบดว้ย ความรอยรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาการต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะนาํความรู้เหล่าเหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั 
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

4.2. เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มี
ความซ่ือสตัยสุ์จริตมีความอดทน มีความเพียรและมีสติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 

5. แนวทางการปฏิบติัและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการนาํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆ
ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ เทคโนโลยีจากพระบรมราโชวาทและพระราช
ดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว นบัตั้งแต่ปี 2517 เป็นตน้มา จะพบว่าพระองคท่์านไดท้รง
เน้นย ํ้าแนวทางการพฒันาท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองความพอมีพอกิน พอมีพอใช ้การ
รู้จักความพอประมาณ การคาํนึงความมีเหตูผล สร้างภูมิคุ ้มกันท่ีมีในตัว และทรงเตือนสติ
ประชาชนของคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนกัถึงการพฒันาตามลาํดบัขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ  

1.2.5 คุณค่าดา้นศิลปหัตถกรรม-ภูมิปัญญา-วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
มิติหัตถกรรม ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจากฝีมือและภูมิปัญญา เพื่อใชส้อยให้เกิดประโยชน์ในการ 
ดาํรงชีวิต หตัถกรรมช้ินแรกของมนุษยจ์ะไดแ้ก่เคร่ืองมือหินกระเทาะของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ของการใชฝี้มือและ ความคิดสร้างสรรคส์ร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้ เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตศิลปะหัตกรรมพื้นบา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปหัตถกรรมพื้นบา้น
กบัวฒันธรรม 

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นหลายชนิดสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมท่ีดีงามของ ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น
หัตถกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นความศรัทธาเล่ือมใสใน ศาสนาหรือสะทอ้นให้เห็นความเช่ือในการ
ดาํรงชีวิตกต็าม หตัถกรรมพื้นบา้นดงักล่าวยงัปรากฏอยูใ่นกลุ่มชนต่างๆมากมายหลาย ชนิด เช่น ตุง 
หรือ ธง ชนิดต่างๆ ของภาคเหนือศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นแนวโนม้และความเปล่ียนแปลง 
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1. วามเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของวฒันธรรมหลวง ถา้พิจารณา
วฒันธรรมไทยตั้งแต่ดั้งเดิมแลว้ นกัมนุษยวิทยาผูห้น่ึง ช่ือ Robert Redfield ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของ
สังคมไทยว่า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบัตามสภาพแวดลอ้มทาง ประวติัศาสตร์ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงอิทธิพลของ พุทธศาสนาแบบเถรวาท ระดับหน่ึงเป็นวฒันธรรม
ประเพณีของ พวกชนชั้นปกครอง ผูน้าํประเทศ เรียกวา่ ประเพณีราชสานกัอีกระดบัหน่ึง ประชาชน
ชาวไร่ ไพร่ฟ้า ขา้แผน่ดิน ท่ีมีประเพณีวฒันธรรมเฉพาะตนแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินต่างๆเรียกว่า
พื้นบา้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งศิลปหตัถกรรม พื้นบา้นกบัวฒันธรรม 

2. ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นเป็นองคป์ระกอบของวฒันธรรมพื้นบา้นเป็น
ส่วนเสริมให้การดาํรงชีวิตของผูค้นในกลุ่มชนพ้ืนบา้นดาํเนินไปตามวิถีทางของวฒันธรรม ได้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน เช่น ศิลปหตัถกรรมการถกัทอหรือการทอผา้ของแต่ละกลุ่มชนจะช่วยให ้วฒันธรรม
การแต่งกายของผูค้นในแต่ละกลุ่มชนเป็นไปตามขนบประเพณีและแบบแผนท่ีสืบทอดกนัมาจน
เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ กลุ่มชน เช่น หัตถกรรมการทอผา้ของกลุ่มชนพ้ืนบา้นเช้ือสายลาว
พวนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในมิติหตัถกรรมศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นแนวโนม้และความเปล่ียนแปลง  

3. ความเปล่ียนแปลงท่ีมาจากอิทธิพลของวฒันธรรมภายนอกลกัษณะ
สังคมไทยระดบัทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมแบบชาวนา คือในขณะท่ียงัรักษาวฒันธรรม ดั้งเดิมของตน
ไว้นั้ น ก็ยอมรับและต้องการท่ีจะนํารูปแบบบางอย่างของวัฒนธรรม เข้ามาผสมผสานและ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของวฒันธรรมของตนอยู่เร่ือยๆทาํให้ลกัษณะของสังคมชาวนามีสภาพเป็น
ส่วนหน่ึง ของสังคมใหญ่ ลกัษณะเช่นน้ีทาํให้เกิดลกัษณะคาบลูกคาบดอก ข้ึนในสังคมชนบทเช่น 
การสร้างบา้นเรือน มีการนาํรูปแบบของ บา้นเรือนแบบตะวนัตกมาผสมผสานกบับา้นเรือนตาม
ทอ้งถ่ิน มีการใชว้สัดุสมยัใหม่เขา้ มาประกอบตามแบบตะวนัตก 

4. ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัสภาพสังคม
แบบสังคมเมืองไดแ้ผข่ยายเขา้ไปตามทอ้งถ่ินต่างๆทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ประเภท
ต่างๆทาํไดส้ะดวก การแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงมีมาแต่อดตีไดเ้ปล่ียนมาเป็นการซ้ือขายดว้ย เงินทาํให้
เกิดความสะดวกสบายยิ่งข้ึนดงันั้นปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงสูงข้ึนทาํให้เกิดการผลิต
เป็นจาํนวนมากข้ึน(Mass Production) จนบางทอ้งถ่ินไดเ้ปล่ียนสภาพจากงานหตัถกรรมมาเป็นงาน
ก่ึงอุตสาหกรรมเช่น การทาํหมวกท่ีตาํบลบา้นแป้นอาํเภอป่าช้าง จงัหวดัลาํพูนศิลปหัตถกรรม
พื้นบา้นแนวโนม้และความเปล่ียนแปลง 

5. ความเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงของ ศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบา้นในภาคต่างๆอีก ประการหน่ึง มี
สาเหตุมาจากการพฒันาเปล่ียนแปลง ทางภูมิศาสตร์ เช่น การสร้างเข่ือน การขุดคลองการพฒันา
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ระบบชลประทานซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพ ภูมิประเทศท้องถ่ินทาํให้การทาํมาหากินและการ
ประกอบ อาชีพของประชาชนเปล่ียนไป ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบา้นแนวโน้ม และความ
เปล่ียนแปลง ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นแนวทางการอนุรักษแ์ละส่งเสริม การรวบรวมเก็บรักษาไวใ้น
ลกัษณะของมรดกของชาติเพื่อการศึกษาของคนรุ่นหลงัและเป็นหลกัฐานและส่งเสริมให้งาน
เหล่านั้ นได้พฒันาไปในทางท่ีถูกและควรบนพ้ืนฐานของลักษณะ เฉพาะถ่ินและเอกลักษณ์
ประชาชาติของเราไว ้ เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมช่างหัตถกรรมประจาํชาติจึงมีกฎหมาย
ครอบคลุมถึงตวับุคคลเหล่าน้ีดว้ย โดยยกย่องส่งเสริมและอนุรักษ์ไวใ้นฐานะช่างศิลปแห่งชาติ 
(Traditional Craft Artist) เป็นการให้เกียรติให้กาํลงัใจแก่ช่างพ้ืนบา้นพื้นเมืองศิลปหัตถกรรม
พื้นบา้นภาคใต ้ งานศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นภาคใตมี้ลกัษณะเฉพาะตนท่ีแตกต่างไปจากศิลปะหัต
กรรมภาคอ่ืนทั้งน้ีเพราะองคป์ระกอบขา้งเคียงมีส่วนผลกัดนัใหป้ระชาชนสร้างงานศิลปหตัถกรรม
ท่ีแตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆบริเวณฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของภาคใตน้ั้นมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัฝ่ัง
ตะวนัออกซ่ึงอยู่ใกลก้ับเทือกเขาทาํให้ลกัษณะภูมิประเทศลุ่มๆดอนๆสูงๆตํ่าๆมีท่ีราบลุ่มน้อย
ชายฝ่ังทะเลเวา้แหว่งมากเพราะคล่ืนลมจัดและมีแรงกัดเซาะแผ่นดินชายฝ่ังสูงพื้นท่ีท่ีจะทาํ
เกษตรกรรมได้มีน้อย ไม่เหมาะแก่การตั้ งชุมชนทาง เกษตรกรรม ตัวอย่างศิลปหัตถกรรม
ภาคใต ้หนังตะลุงเป็นมหรสพท่ีเล่นโดยการอาศยัเงาของตวัหนังซ่ึงแกะสลกัข้ึนจากหนังโคและ
หนังกระบือเป็นรูปต่างๆตามลักษณะของตัวละครในเน้ือเร่ืองท่ีจะเล่นแต่เดิมนิยมเล่นเร่ือง
รามเกียรต์ิมากท่ีสุด การเล่นหนังตะลุงจะตอ้งมีผูเ้ชิดให้ตวัหนังโลดเตน้ไป ตามบทพากยแ์ละ
เสียงดนตรี เงาของตวัหนงัไป ปรากฏบนจอโยอาศยัแสงไฟท่ีส่องผา่นตวัหนงั การเล่นหนงัตะลุงจึง
เป็น การผสมผสานกนัระหว่างศิลปะหลายแขนงคือเล่นตามเร่ืองราวของวรรณคดี การเชิดตอ้งใช้
ศิลปะทางนาฏศิลป์ มีดนตรีเป็นเคร่ืองประกอบ การพากยต์อ้งอาศยัศิลปะทางนาฏศิลป์ หนงัตะลุง
เมืองนครศรีธรรมราช ตวัอยา่งศิลปหัตถกรรมภาคใต ้เคร่ืองจกัสานยา่นลิเภา ในบรรดาภาชนะ
เคร่ืองจกัรสานภาคใตท่ี้ถือว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีมีความละเอียดประณีตท่ีสุด ไดแ้ก่ภาชนะ
เคร่ือง ใชท่ี้สานข้ึนจากยา่นลิเภา ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด เช่น กระเชอ กุบหมาก กล่องยาเส้น ป้ันชา พาน 
กระเป๋า เป็นตน้ การทาํเคร่ืองจักรสานย่านลิเภาแต่โบราณจะมีลวดลายท่ี นิยมทาํกันเป็น
ลกัษณะเฉพาะอยู่เพียง ไม่ก่ีลายนักเช่น ลายดอกพิกุล ลายไทย ลายเทพพนม ฯลฯ ตวัอย่าง
ศิลปหัตถกรรมภาคใต ้ ผา้ทอพ้ืนบา้นภาคใต ้ผา้ทอพ้ืนบา้นพ้ืนเมืองเป็นส่ิงมีค่าเป็นหลกัฐานท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นขนบธรรมเนียม ประเพณีความ เช่ือถือ และวฒันธรรมของชุมชน ตลอดจนแสดงให้
เห็นความสามารถในการสร้างสรรคข์องชุมชนท่ีสืบทอดกนัมาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะ
เฉพาะถ่ินของชุมชน ผา้ทอพื้นบา้นของปักษใ์ตเ้ป็นผา้ท่ีมีคุณค่ามีเอกลกัษณ์และลกัษณะ เฉพาะของ
ตนท่ีแตกต่างไปจาก ผา้ทอพื้นบา้นภาคอ่ืน ตวัอยา่งศิลปหตัถกรรมภาคใต ้ ผา้ยกเมืองนครฯผา้ทอ
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บา้นนาหม่ืนศรีตวัอยา่ศิลปหตัถกรรมภาคใต ้ผา้ทอเกาะยอมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนชาวลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะเกาะยอและบริเวณใกลเ้คียงท่ีมี
การผลิตใชใ้นครัวเรือนมายาวนานตั้งแต่อดีต แมก้ารเวลาเปล่ียนไปแต่การทอผา้ก็ ยงัใชว้ิธีการดัง่
เดิมในการทอ แต่ความเปล่ียนแปลงก็ยงัมีปรากฏในชุมชนชาวเกาะยอ เม่ือมีความตอ้งการผา้ทอ
มากข้ึนการผลิตจากเดิมท่ีผลิตใช้ในครัวเรือนก็เปล่ียนไปเป็นการผลิตเพื่อการค้าตัวอย่า
ศิลปหตัถกรรมภาคใต ้ลายผา้เกาะยอจาํแนกได ้2 แบบคือ 

5.1. ลายผา้เกาะยอแบบดัง่เดิม เช่น ลายพญาครุฑ ลายดิกโบตัน๋ ลาย
ตบัเต่า ลายครุฑลอ้ม ลายดอกรัก ลายเขม็ทอง และลายเทพพนม ลายราชวตัถู ลายราชวตัถก์า้นแยง่ 
ลายดอกพะยอม ลายขา้วหลามตดัเถ้ียมหรือลายสมุก ลายตะเครียะ เป็นตน้ซ่ึงเป็นลายโบราณท่ีทอ
แบบสิบสองตะกอ หาช่างทอแบบสิบสองตะกอไม่ไดอี้กแลว้  

5.2. ลายผา้ทอเกาะยอแบบปัจจุบนั เช่น ลายลูกโซ่ ลายส่ีเหล่ียม ลาย
ดอกมุก ลายดิกจนัทร์ ลายดอกลุก หวาย ลายบุหงา ลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ลาย
สตางค ์ลายดอกชวนชม นอกจากนั้น ยงัมีผา้ทอเกาะยอบางลายท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่เช่น ลายเครือวลัย์
และ ลายทะเลทิพยต์วัอย่างแนวทางในการถ่ายทอดหรือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สถานศึกษา
โรงเรียนบา้นหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยามีแนวคิดท่ีจะนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่มาถ่ายทอดให้กบั
นกัเรียนซ่ึงวิธีการถ่ายทอดมีแนวคิดหลายวิธี ไดแ้ก่ 

5.2.1 วิธีการสาธิตโดยการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาให้
ความรู้ดว้ยวิธีการสาธิตให้นักเรียนดูหรือพานักเรียนไปเรียนรู้ในแหล่งท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตาม
สาระท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ 

5.2.2 วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยวิธีการจดักลุ่มสนใจใน
สาขาวิชาการต่างๆ พานกัเรียนไปฝึกปฏิบติัและเรียนรู้ควรมีการพฒันาการส่งเสริมให้มีการนาํเอา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอนอยา่งจริงจงัเพราะภูมิปัญญาคือรากเหงา้ความแขง็แรง
ของชุมชนการท่ีผูเ้รียนมีภูมิปัญญาในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินการอนุรักษคุ์ณค่าและการเลือกส่ิง
เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นต่างๆโดยให้มีความเหมาะสมกับตนเองมากกว่าไปหลงไปกับกระแสนิยม 
บางคร้ังก็หลงไปกบัส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ แต่ถา้มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความเขม้แขง็ ก็สามารถทาํให้สังคม
เขม้แขง็ไปดว้ย 

1.2.6 สร้างความภาคภูมิใจให้กบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่มีความสุข แจ่มใส เบิกบานกบัส่ิงรอบขา้ง สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตน
ได ้มีความพึงพอใจกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าครอบครัวและสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีส่วน
ทาํให้คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุเป็นไปในทางท่ีดี สะทอ้นว่าควรมีการเสริมสร้างความมัน่คงทางใจ
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ใหก้บัผูสู้งอาย ุ เช่น การจดัโครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรับผูสู้งอายเุป็นประจาํทุกเดือน การจดั
กิจกรรมกลุ่มชมรมสาหรับผูสู้งอายุ ดงันั้นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลของผูสู้งอายคุวรท่ีจะเนน้ในลกัษณะการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ การแสดงมุทิตาจิต
กบัผูสู้งอาย ุการจดังานวนัคลา้ยวนัเกิด การจดักิจกรรมท่องเท่ียวสถานท่ีสาํคญั การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา การทาบุญ งานประเพณีวนัสาํคญัต่างๆ โดยชมรมร่วมกบัสมาชิก การจดักิจกรรมท่ีให้
ผูสู้งอายแุสดงออก เช่น การร้องราทาเพลง การพบปะพดูคุยแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองในทางท่ีดี มีความเคารพและ
ยอมรับตนเองว่ามีความสําคญั มีความสามารถและใช้ความสามารถท่ีมีอยู่กระทาํส่ิงต่างๆ ให้
ประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ยอมรับนบัถือตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เคารพในตนและ
ผูอ่ื้น และมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีเป้าหมาย 

ความภาคภูมิใจในตนเองนั้นพิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบตนท่ีแทจ้ริง (Self-concept) 
กบัตนในอุดมคติ (Ideal self) โดยคนท่ีมองเห็นตนเองในอุดมคติขดัแยง้กบัตนเองตามความเป็นจริง 
จะมีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า (Low self-esteem) และคนท่ีมีความคิดเห็นตรงกนักบัตนในอุดม
คติจะเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง  

บุคคลจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองไดก้็ต่อเม่ือยอมรับตนเองได ้โดยท่ีการรับรู้ของบุคคล
ตามท่ีเขารับรู้สอดคลอ้งกบัตนในอุดมคติหรือตามท่ีตนเองคาดหวงั ทั้งในดา้นความรู้สึก เจตคติ 
ความเช่ือในเอกลกัษณ์และคุณค่า ความศรัทธาในตนเอง รวมทั้งการรับรู้สัมพนัธภาพของตนเองกบั
บุคคลอ่ืน ถา้บุคคลใดคิดวา่ตนเองตามความเป็นจริงเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงกบัตนเองในอุดมคติมาก
เพียงใด บุคคลก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน หรือกล่าวไดว้่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็น
ผลต่างของความคลาดเคล่ือนของตวัตนท่ีแทจ้ริงและตวัตนท่ีอยากจะเป็น นอกจากน้ีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของบุคคลก็มีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลดว้ย 
กล่าวคือ ถา้สถานการณ์เป็นไปในดา้นดีมีความสําเร็จในส่ิงท่ีกระทาํความภาคภูมิใจในตนเองก็
เพ่ิมข้ึน ในทางตรงกนัขา้มการประสบความลม้เหลวก็จะทาํให้บุคคลรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถ 
ไร้ประโยชน์ ความภาคภูมิใจในตนเองยอ่มลดลง 

บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) มีการรับรู้ “ตน” ตามความ
เป็นจริง มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเอง สามารถให้เหตุผลในส่ิงท่ี
ตนเองกระทาํไดก้ระจ่างชดั มัน่ใจในการกระทาํ หรือการตดัสินของตน กลา้คิด กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค ์มุ่งการทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และผูอ่ื้น มัน่คงทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน ดงันั้น บุคคลท่ีมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงจึงใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข มีความวิตกกงัวลนอ้ย มีแนวโนม้ท่ีจะประสบ
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ความสําเร็จในการดาํรงชีวิต จะมีระบบภูมิคุม้กนัทางจิตวิญญาณให้บุคคลเผชิญกบัปัญหา และมี
พลงัในการขจดัส่ิงเลวร้ายในชีวิตออกไป 

ปัจจยัท่ีจะช่วยใหบุ้คคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้นไดแ้ก่โอกาสท่ีบุคคลนั้นจะไดใ้ช้
พลงัความสามารถท่ีมีอยูใ่นตนเองในการคุม้ครองดูแลตนเองหรือมีโอกาสไดเ้ก้ือกลูผูอ่ื้นไดรั้บการ
ใหค้วามสาํคญั ไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาและประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวงั  

เทคนิคเฉพาะในการพฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง  
1. การยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริง จะช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอด

ความรู้สึกออกมา โดยเฉพาะการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลวั ความรู้สึกขดัแยง้และ
ความรู้สึกปฏิเสธของบุคคล  เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแสดงความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้น 

2. การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเผชิญกบัปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาท่ี
แตกต่างกัน ควรทาํความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาและให้โอกาสแต่ละบุคคลในการแสดง
ความสามารถในการแกปั้ญหา เน่ืองจากบุคคลมีความคิดท่ีเหมาะสมเฉพาะวยัของเขาและมีความ
รับผดิชอบต่อปัญหาท่ีเขาตอ้งเผชิญอยูแ่ลว้ นอกจากน้ีการใหโ้อกาสเขาไดฝึ้กเลือกวิธีการแกปั้ญหา
เองนั้นจะทาํใหบุ้คคลคน้พบวา่ยงัมีวิธีการท่ีเหมาะสมอีกหลายอยา่งท่ีเขาอาจจะเลือกใช ้

3. ควรหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลอย่างกะทนัหัน ซ่ึงจะทาํให้บุคคล
เกิดความรู้สึกไม่มัน่ใจ ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนควรแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจน
ในทนัทีและถา้เป็นไปไดไ้ม่ควรใหมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัเกิดข้ึน 

4. การมีตวัแบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเผชิญเน่ืองจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกมัน่คงของบุคคล ตวัแบบจึงควรมีความเช่ือมัน่และให้การสนับสนุนบุคคลสามารถใช้
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นการเผชิญปัญหาอยา่งมัน่ใจ และใหก้าํลงัใจว่าเขาสามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จ
ไดใ้นการเผชิญปัญหาดว้ยตวัเอง 

5. ช่วยให้บุคคลพฒันาวิธีการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์โดยให้เขาไดร้ะบายความขุ่น
มวั ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้เขาไดค่้อยๆเขา้ใจความยุง่ยากในตนเอง ช่วยลดระดบัความเครียด จากนั้น
บุคคลจะค่อยๆใส่ใจกบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 

6. ให้ความสาํคญักบัการนบัถือตนเองของบุคคลนั้น เพื่อเพิ่มความเขม้แขง็ในการท่ีจะ
แกปั้ญหา 

7. สนบัสนุนให้ผูใ้กลชิ้ดมีความรู้ความเขา้ใจในตวับุคคลนั้นและให้ความร่วมมือในกา
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการท่ีจะแกปั้ญหา 
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ภาคภูมิใจในครอบครัว 
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกในแง่บวกกบัส่ิงๆนั้น เช่น ภูมิใจในความรักความ

เอาใจใส่กนัของสมาชิกในครอบครัว 
2. ความภาคภูมิใจจะเกิดข้ึนไดจ้ากความรักความผกูพนัในครอบครัวของตนเอง 
3. เม่ือเกิดความภาคภูมิใจ ย่อมส่งผลให้สมาชิกในครอบครัว พยายามทาํหรือมีความ

ตั้งใจท่ีจะทาํใหค้รอบครัวมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
ความภูมิใจในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์งานสาธารณสุขชุมชน 
งานสาธารณะสุขมูลฐานควรคาํนึงถึงประเด็นของการมองสุขภาพองคร์วม ทั้งน้ีเพื่อให้

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง การจดักิจกรรมโดยการ
ใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลช่วยเหลือบริการซ่ึงกนัและกนัในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จะเป็นการเช่ือมโยงในการบริการ
สาธารณสุขพื้นฐานของภาครัฐและประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันางานสาธารณสุขให้
ประสบความสําเร็จได ้การรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานสาธารณสุข
ชุมชนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัต่อคนในชุมชน อนัก่อใหเ้กิดความภูมิใจ ต่อความร่วมมือของคน
ในชุมชน 

หลกัการสร้างความภูมิใจในการสร้างสรรค์งานสาธารณสุข 
การสร้างความภูมิใจในการสร้างสรรคง์านสาธารณสุขควรยดึหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการสร้างพลงังานชุมชน ในความรับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจ การแกปั้ญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกนัเพื่อการสร้างงาน สร้างคนในทอ้งถ่ินให้มีความ
เขม้แขง็มัน่คงเป็นปึกแผน่ตามศกัยภาพของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2. การสร้างภาพท่ีพึ่งปรารถนาของชุมชนดา้นสาธารณสุข เป็นการกระตุน้ให้เกิดการ
สร้างแรงจูงใจต่อการวางแผน การปฏิบติังานในจินตนาการท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเป็นกระบวนสาํคญัต่อการ
สร้างวิสยัทศัน์ในการพฒันา เพราะถา้ไม่เกิดวิสยัทศัน์ การพฒันากย็อ่มไม่เกิดเช่นเดียวกนั 

3. ระบุตวัช้ีวดั เป็นการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คาดเดากาํหนด
ตามความตอ้งการของชุมชนว่าตอ้งการเห็นคนในชุมชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดีอยูใ่นระดบัใด จะวดั
ได้อย่างไร การระบุตวัช้ีวดัน้ีเป็นส่ิงสําคญัของชุมชน เพราะใช้เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีพฒันาร่วมกัน
สําหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนร่วมกัน ตัวช้ีวดัจึงเป็นตัวกาํหนดในการสร้างสรรค์งาน
สาธารณสุขในชุมชนท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกนั 
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4. การระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ิน เพื่อการพฒันาดงัน้ี 
4.1. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งท่องเท่ียว ตน้ไม ้ภูเขา ลาํคลอง พืช สมุนไพร 

เป็นตน้ 
4.2. ทรัพยากรบุคคล เช่น ภูมิปัญญาจากนักปราชญใ์นทอ้งถ่ิน แกนนาํ ผูน้าํชุมชน 

เป็นตน้ 
 

2. การเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชน จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างพลงั
อาํนาจและพฒันาผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน จาํแนกไดด้งัน้ี 

2.1 ชมรมผูสู้งอายมีุการพฒันาบุคคล/งาน/และองคก์ร.ชมรมผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ รับ
สมาชิกท่ีเป็นผูสู้งอาย ุตามช่ือของชมรม กล่าวคือ มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีหลายชมรมท่ีรับสมคัร
สมาชิก ตั้งแต่อาย ุ50 ปีข้ึนไป และบางชมรมรับสมคัรสมาชิกเป็น 2 ประเภท ประเภทสามญั อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ประเภทวิสามญั ตั้งแต่ 60 ปีลงมา 

ถ้าชมรมใดมีสมาชิก ท่ีมีอายุมากข้ึน เป็นส่วนใหญ่ ชมรมนั้ นมักขาดคน
ดาํเนินการ ท่ีเขม้แขง็ เพราะขาดแรงงาน ดงันั้น สมาชิกของชมรมผูสู้งอาย ุควรจะหลากหลายช่วง
อาย ุโดยเร่ิมตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ถา้เป็นไปได ้สมาชิกชมรมผูสู้งอายแุต่ละชมรม ควรมีสัดส่วนช่วง
อายท่ีุเหมาะสม ดงัน้ี 

อาย ุ50-59 ปี มีสดัส่วน 15% 
อาย ุ60-69 ปี มีสดัส่วน 65% 
อาย ุ70-80 ปี มีสดัส่วน 15% 
อาย ุ80+ ปีมีสดัส่วน 5% 
สัดส่วนดังกล่าว  เป็นสัดส่วนโดยประมาณ  ด้วยแนวความคิดว่า  การมี

หลากหลายช่วงอาย ุจะทาํใหช้มรมมีสมาชิกท่ีมีร่างกายแขง็แรง ช่วยดาํเนินกิจกรรมของชมรม และ
มีแนวความคิดหลากหลาย ไม่ลา้สมยัจนเกินไป จะเป็นผลทาํใหช้มรมมีศกัยภาพ และประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน อนัจะเกิดประโยชน์โดยทัว่ไปในท่ีสุด 

สถานภาพทางความรู้ ของสมาชิกชมรม 
การใชร้ะดบัการศึกษาวดัความรู้ของสมาชิก คณะศึกษาวิจยัเห็นว่า ไม่ค่อยมีผลกระทบ

ต่อความสําเร็จ ของการดาํเนินกิจการชมรม แต่ความสําคญัอยู่ท่ีว่า ชมรมผูสู้งอายุใด ท่ีสมาชิกมี
สถานภาพทางความรู้ ใกลเ้คียงกนั หรือแตกต่างกนัไม่มาก จะทาํให้การบริหารชมรม เป็นไปได้
ดว้ยดี สมาชิกเขา้ใจ พูดจากนัไดส้นิทสนม ไม่มีช่องว่าง ในการส่ือความหมายส่วนใหญ่ชมรม
ผูสู้งอายใุนหมู่บา้น หรือชุมชน สมาชิกมกัมีสถานภาพทางความรู้ ใกลเ้คียงกนั ไม่มีปัญหาในเร่ือง
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พูดกนัไม่รู้เร่ืองแต่ชมรมในเมือง หรือกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะท่ีใชโ้รงพยาบาล หรือสถานท่ี
ทางราชการ เป็นท่ีตั้งชมรม มกัมีความแตกต่างกนั ในสถานภาพของความรู้ ของสมาชิก ทาํให้การ
ส่ือความหมายกนัลาํบาก ทศันคติและแนวความคิดก็แตกต่างกนัไป ทาํให้ความสนิทสนมกลม
เกลียว ในระหว่างมวลสมาชิกไม่แนบแน่น เท่าท่ีควร ชมรมประเภทน้ี มกัมีจาํนวนสมาชิกมาก ทาํ
ใหเ้กิดเป็นกลุ่มข้ึนในชมรม แยกกนัไปตามความสนใจ (ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองเสียหายแต่อยา่งใด) 

สถานภาพทางเศรษฐกจิ (การเงิน) ของสมาชิก 
ชมรมท่ีสมาชิกมีสถานภาพทางการเงินใกลเ้คียงกนั จะทาํใหก้ารบริหารชมรมเป็นไปได้

ดว้ยดี เช่น ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน หรือหมู่บา้น สถานภาพทางการเงินของสมาชิก มกัไม่แตกต่าง
กันมากนัก จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองข้อขัดแยง้ทางการเงิน แต่ชมรมในเมือง หรือใน
กรุงเทพมหานคร หรือชมรมท่ีใชส้ถานท่ีราชการ เป็นสถานท่ีดาํเนินการ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ 
เป็นต้น สมาชิกมักมีหลากหลายสถานภาพ  มีความแตกต่างกัน ในเร่ืองฐานะทางการเงิน
ค่อนขา้งมาก เป็นผลทาํให้สมาชิก ผูมี้ฐานะทางการเงินสูง มีส่วนในการบริหารจัดการชมรม 
มากกวา่สมาชิกผูมี้ฐานะการเงินตํ่า 

ชมรมผูสู้งอายุในโรงพยาบาลของรัฐ บางแห่งมีกรรมการ และสมาชิกเป็นผูมี้ฐานะ
การเงินดี มกัมีกิจกรรมหารายได ้ใหโ้รงพยาบาลท่ีตั้งชมรมนั้นดว้ย จึงเขา้ลกัษณะโรงพยาบาลก็ได้
ประโยชน์ จากชมรมผูสู้งอายดุว้ย ฐานะทางการเงินของสมาชิก จะเป็นปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรม 
ของชมรมอยา่งหน่ึง เช่น ชมรมใดมีฐานะทางการเงินดี ก็มีกิจกรรมท่องเท่ียวสูง ชมรมใดฐานะทาง
การเงินของสมาชิกไม่ดี ก็จะมีกิจกรรมเร่ืองเสริมรายไดสู้ง ดงันั้น สถานภาพทางการเงินท่ีแตกต่าง
กนั ของผูสู้งอาย ุจะเป็นส่ิงช้ีนาํผูสู้งอาย ุในการเลือกเขา้มาเป็นสมาชิกในชมรม โดยอตัโนมติั 

อุดมการณ์ของสมาชิก 
จากสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า อุดมการณ์ของชมรมผูสู้งอายุคือ ชมรมผูสู้งอายุเป็นของ

ผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุ เพื่อผูสู้งอายุ และสังคมนั้ น จากนักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ และจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกชมรม มกัไม่เขา้ใจในอุดมการณ์ ของการตั้งชมรม 
ทุกคนมกัจะคิดว่า เป็นสมาชิกจะไดอ้ะไร ดงัจะเห็นไดว้่า สมาชิกชมรมท่ีก่อตั้งโรงพยาบาล จะมี
สมาชิกมาก ด้วยผูสู้งอายุมุ่งหวงัว่า คงจะได้รับความช่วยเหลือด้านเจ็บป่วย จากโรงพยาบาล 
ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร บางคนเป็นสมาชิกขมรมผูสู้งอายใุนโรงพยาบาล เกือบทุกโรงพยาบาล
ท่ีมีชมรมผูสู้งอาย ุและเลือกไปชมรมท่ีใหป้ระโยชน์ท่ีสุด 

ดงันั้น การช้ีแจงเร่ือง อุดมการณ์แก่สมาชิกชมรม ในการก่อตั้งคร้ังแรก หรือการสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกชมรม จึงเป็นเร่ืองสาํคญั ชมรมใดท่ีตั้งข้ึนมา โดยสมาชิกไม่เขา้ใจในอุดมการณ์ จะ



 306 

ประสบปัญหายุง่ยาก ในการบริหารชมรม ให้ประสบผลสาํเร็จ เพราะทุกคนคิดแต่ จะไดอ้ะไร แต่
ไม่คิดจะทาํอะไร 

ชมรมใดสมาชิกเขา้ใจในอุดมการณ์ แมจ้ะมีสถานภาพทางความรู้ และการเงินตํ่า ก็
สามารถประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี (ตามอตัภาพ) 

จํานวนสมาชิกในแต่ละชมรม 
จากการศึกษาเชิงปริมาณ ชมรมผูสู้งอายุมีจาํนวนสมาชิกมากนอ้ย แตกต่างกนัไป จาก

มากถึง 500 คนข้ึนไป ถึงนอ้ยท่ีสุก มีสมาชิกอยู ่50 คน ลงมา ส่วนใหญ่ 42% จะมีอยูร่ะหว่าง ร้อย
คนลงมา ชมรมท่ีอยู่ในเมือง เปิดรับสมาชิกทัว่ไป จะมีจาํนวนสมาชิกมาก ชมรมท่ีอยู่ในหมู่บา้น 
หรือชุมชน เปิดรับสมาชิกในหมู่บา้น หรือชุมชนจะมีจาํนวนสมาชิกไม่มากนกั 

ชมรมผูสู้งอายท่ีุมีสมาชิกมากๆ บางแห่ง มีกิจการท่ีเก่ียวกบัฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมอยู่
ดว้ย จึงทาํให้สมาชิกมีมาก การมีสมาชิกมากมีขอ้ดีท่ี ดูคลา้ยชมรมใหญ่โต ทาํกิจกรรมอะไรก็ดู
ครึกคร้ืน แต่ก็มีขอ้เสียท่ี ส่วนใหญ่สมาชิกมกัไม่รู้จกักนัหมด ไม่มีความสนิทสนมกนัแน่นแฟ้น 
และเกิดเป็นกลุ่ม ไปในชมรม ตามความสนใจ ซ่ึงแตกต่างกนั (เพราะคนจาํนวนมาก) การมีสมาชิก
นอ้ย มีขอ้ดีท่ีทุกคนรู้จกักนัหมด แต่ดูเงียบเหงาไม่คึกคกั 

ถา้ใชอุ้ดมการณ์ของการมีชมรมผูสู้งอายุ เป็นหลกัในการวิเคราะห์ คณะศึกษาวิจยัเห็น
ว่า จาํนวนสมาชิกในชมรม แต่ละชมรม ไม่จาํเป็นตอ้งมีมาก และการมีสมาชิกมาก ดูจะทาํให้การ
ดาํเนินงาน ประสบความยุ่งยากมากดว้ย แต่การมีสมาชิกน้อยเกินไป ก็ดูไม่ใช่ชมรม เราเห็นว่า 
จาํนวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด น่าจะอยูร่ะหวา่ง 20-100 คน 

การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุคร้ังแรก 
การจะก่อตั้งชมรมผูสู้งอายข้ึุนท่ีใด หรือในชุมชนใด ท่ีนั้น หรือชุมชนนั้น 
1. ควรมีปริมาณผูสู้งอายุมากพอ ท่ีจะรวมกลุ่มกันได้ ในจาํนวนท่ีเหมาะสม คณะ

ศึกษาวิจยัมีความเห็นวา่ จาํนวนท่ีเหมาะสมน่าจะไม่นอ้ยกวา่ 20 คนข้ึนไป 
2. ชุมชนนั้น ควรมีหน่วยงานทางราชการ เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล โรงเรียน 

หรือวดั คอยใหค้วามสนบัสนุนในทางความรู้ และอ่ืนๆ จะทาํใหช้นมรมท่ีตั้งข้ึน สามารถพฒันาได้
ดว้ยดี 

3. ชุมชนนั้น ควรมีความพร้อมในเร่ือง การบริหารจดัหาร เห็นความสําคญัของ การมี
ชมรมผูสู้งอาย ุและมีผูน้าํท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็ 

4. การริเร่ิมคร้ังแรก น่าจะเป็นการริเร่ิมจากทางราชการ หรือเอกชนเองก็ได้ทั้ งนั้ น 
สาํคญัอยูท่ี่ว่า จะตอ้งทาํใหผู้สู้งอายใุนชุมชนนั้น เขา้ใจในหลกัการ หรืออุดมการณ์ ของการมีชมรม
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ผูสู้งอาย ุมีข้ึนเป็นของผูสู้งอายเุอง โดยผูสู้งอายเุอง และเพื่อผูสู้งอายเุอง รวมทั้งสังคม เป็นผลพลอย
ไดอ้ยา่งถ่องแท ้

5. และพยายามให้การตั้งชมรม เป็นไปตามธรรมชาติ ของการรวมกลุ่มท่ีมีอยู่แลว้ ใน
ชุมชนใหม้ากท่ีสุด 

6. การริเร่ิมคร้ังแรก ถา้มีผูน้าํท่ีเป็นผูสู้งอายุท่ีเขม้แข็ง การก่อตั้งก็เป็นไปไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึน แต่ก็ไม่ควรท่ีจะรวบรัดจนเกินไป จนผูสู้งอายุในชมรมยงัไม่เขา้ใจในอุดมการณ์ ของชมรม 
อยา่งแน่ชดั การนาํกลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน ท่ีสนใจในการตั้งชมรม ไปดูชมรมผูสู้งอายใุนชุมชนอ่ืน 
ท่ีดาํเนินงาน ประสบผลสาํเร็จมาแลว้ จะช่วยทาํใหก้ารดาํเนินงานก่อตั้ง เป็นไปไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

7. นปัจจุบนั สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ มีเครือข่ายสาขาสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศ
ไทย อยู่ทัว่ทุกจงัหวดั และทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ประธานสาขาสภาฯ ประจาํจงัหวดั และ
ประจาํเขต ในกรุงเทพมหานคร จะเป็นผูช้ี้แนะวิธีการจดัตั้ง และดาํเนินการชมรมผูสู้งอายุ ไดเ้ป็น
อยา่งดี สมควรท่ีผูส้นใจก่อตั้งชมรม จะไดติ้ดต่อแบบสอบถาม 

สถานทีต่ั้งชมรมผู้สูงอายุ 
การแจง้ว่า สถานท่ีตั้งของชมรมผูสู้งอาย ุอยูท่ี่ใด ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้ไดค้วามจริง 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชมรมผูสู้งอายตุ่างๆ ควรจะไดสั้งวรณ์อยา่งยิง่ กล่าวคือ ส่วนใหญ่ชมรมมกัจะแจง้สถาน
ท่ีตั้ง ของตนตามท่ีจดักิจกรรม เช่น ถา้จดักิจกรรมกนัท่ีวดั ก็ตั้งป้ายข้ึนท่ีวดั ว่าเป็นท่ีตั้งชมรม เม่ือผู ้
ติดต่อส่งจดหมายไปท่ีสัด ท่ีวดัไม่มีคนรับจดหมายๆ ถูกส่งคืน หรือบางทีก็ท้ิงจดหมายไวท่ี้วดั ไม่มี
ใครเปิดดู ทาํใหก้ารติดต่อเป็นไปไม่ได ้ตามกาํหนดนดัหมาย 

ดงันั้น ทางท่ีดีท่ีสุด คือ แมช้มรมจะแจง้สถานท่ีตั้ง ตามสถานท่ีจดักิจกรรม แต่ควรแจง้
สถานท่ีติดต่อให้ทราบว่า ติดต่อท่ีใด ซ่ึงเป็นท่ีๆ ประธาน หรือเลขานุการชมรม สามารถทราบ
ข่าวสาร หรือผูอ่ื้นๆ สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์กจ็ะเป็นประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย 

สถานท่ีตั้งของชมรม จากการศึกษาพบว่า ใชส้ถานท่ีราชการถึง 34.9% ใชว้ดัรองลงมา 
32.9% ใชบ้า้น 27.3% กรณีใชบ้า้นเป็นท่ีตั้ง เม่ือมีการจดักิจกรรม ส่วนมากจะไปจดักิจกรรม ใน
สาธารณสถาน เช่น โรงแรม โรงเรียน ฯลฯ ตามท่ีเห็นสมควร สถานท่ีตั้งของชมรม ถา้เป็นทั้งท่ีจดั
กิจกรรม และเป็นท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์(กล่าวคือ สถานท่ีนั้น มีคนประจาํอยู่) ก็จะทาํให้การ
บริหารกิจการชมรม เป็นไปไดดี้ยิง่ข้ึน) 
โดยหลกัการแลว้ สถานท่ีตั้งของชมรม จะใชท่ี้ใดก็ได ้แต่ขอให้เป็นท่ีสมาชิกชมรม ไปมาสะดวก 
ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมาก และมีบริเวณท่ีเหมาะสม ขอใหข้อ้สังเกตสถานท่ี ท่ีใชใ้นการตั้งชมรม
ดงัต่อไปน้ี 
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การใชว้ดัเป็นท่ีตั้งชมรม เหมาะสาํหรับชมรมผูสู้งอายใุนหมู่บา้น หรือชุมชนท่ีมีสัดเป็น
ศูนยก์ลาง ยิ่งถา้วดันั้นมีเจา้อาวาสสูงอายุ ก็ยิ่งทาํให้การดาํเนินชมรม เป็นไปไดส้ะดวก อย่างไรก็
ตาม มีขอ้สังเกตว่า เจา้อาวาส แมจ้ะสนใจในกิจการ ของชมรมเพียงใดก็ตาม ก็ไม่น่าจะเลือกท่าน
เป็นประธานชมรม ผูสู้งอายุเสียเอง ชมรมผูสู้งอายุนั้น เป็นชมรมของวดั มิใช่ชมรมของผูสู้งอาย ุ
(ตามอุดมการณ์) และการปรับเปล่ียนประธาน จะเป็นไปไดด้ว้ยยาก 

การใช้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีตั้งชมรม 
พบว่า มีการใชโ้รงพยาบาล ทั้งระดบัโรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลอาํเภอ เป็น

ท่ีตั้ งชมรมผูสู้งอายุกันมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ โรงพยาบาลเป็นผูริ้เร่ิม ชักชวนให้เกิดมีชมรม
ผูสู้งอายข้ึุน เพ่ือความสะดวกในการท่ี ทางโรงพยาบาลจะไดใ้ห้สุขศึกษา การป้องกนั การส่งเสริม
สุขภาพ แก่ผูสู้งอาย ุและผูสู้งอายุก็หวงัจะไดรั้บบริการ จากโรงพยาบาลไดส้ะดวก เป็นประโยชน์
ดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย จึงเกิดมีชมรมผูสู้งอายุข้ึน ในโรงพยาบาล หรือวิทยาลยัพยาบาลกนัมากขอ้ดีท่ี
ชมรมผูสู้งอายุ ตั้ งในโรงพยาบาล ก็คือ โรงพยาบาลมีสถานท่ีห้องประชุมสะดวก มีอุปกรณ์
เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองกระจายเสียง มีเจา้หน้าท่ีเป็นขา้ราชการ ให้ความอนุเคราะห์ ในการจดับริการ 
และจดัการต่างๆ ให้ ทาํให้ผูสู้งอายุสะดวกสบายไปทุกอย่าง จนเกือบไม่ตอ้งทาํอะไร คอยแต่รับ
บริการเท่านั้นขอ้เสียท่ีชมรมผูสู้งอายุ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลก็คือ ชมรมผูสู้งอายุนั้น มีลกัษณะเป็น
ของโรงพยาบาล ไม่ใช่เป็นของผูสู้งอายุ เพราะเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล จะช่วยทาํให้เสียทุกอย่าง 
ผูสู้งอายุกลายเป็นผูรั้บผลประโยชน์เท่านั้น มิไดด้าํเนินการอะไรดว้ยตนเองเลย ถา้เจา้หน้าท่ีมิได้
ริเร่ิมดาํเนินการ ชมรมกเ็กือบจะเลิกลม้ไป โดยปริยาย บางโรงพยาบาล เม่ือตั้งชมรมข้ึนเป็นคร้ังแรก 
ผูอ้าํนวยการเป็นคนสนใจเร่ือง ผูสู้งอาย ุกิจการชมรมกรุ่็งเรือง แต่พอเปล่ียนผูอ้าํนวยการใหม่ ไม่ให้
ความสนใจ เร่ืองผูสู้งอาย ุชมรมก็เงียบเหงา จนไม่มีกิจกรรมอะไร บางโรงพยาบาลมีการขยายงาน
ของโรงพยาบาล กจ็าํเป็นตอ้งขยบัขยาย ชมรมผูสู้งอายอุอกไป อยูน่อกโรงพยาบาล 

เน่ืองจากโรงพยาบาล มีความชาํนิชาํนาญ ในเร่ืองสุขภาพอนามยัเท่านั้น ดงันั้น ชมรมท่ี
ใชโ้รงพยาบาลเป็นสถานท่ีตั้ง จึงค่อนขา้งจะมีกิจกรรม หนกัไปในทางสุขภาพอนามยัเท่านั้น ส่วน
ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาของผูสู้งอายุ จะมีไม่มาก ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี เป็นขอ้เสีย
บางส่วน ของการท่ีชมรมผูสู้งอายุ ตั้งในโรงพยาบาล คณะผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่า ชมรมไม่ควรตั้งใน
โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลไม่ควรสนับสนุน โดยส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้สุขศึกษา หรือดาํเนิน
กิจกรรมเร่ืองส่งเสริม ป้องกนัสุขภาพ ณ ท่ีๆ ชมรมตั้งอยู่ โดยวิธีน้ี จะทาํให้ผูสู้งอายุ ไดรู้้จกัการ
บริหารกิจการของชมรมของตนเอง และจะทาํให้มีชมรมมากข้ึน เป็นการสะดวกแก่ผูสู้งอายุ ท่ีไม่
ตอ้งเดินทางไกลๆ ไปถึงโรงพยาบาลในเมือง หรือในอาํเภอ และชมรมสามารถเลือกกิจกรรม ท่ีตน
ตอ้งการดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง ชมรมจึงจะเป็นชมรม ตามอุดมการณ์ 



 309 

การใช้สถานท่ีหน่วยงาน หรือสถานท่ีราชการอ่ืนๆ เป็นท่ีตั้ งชมรม เช่น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ชมรมท่ีใชส้ถานท่ีดงักล่าวมีไม่มาก ส่วนใหญ่มกั
เป็นชมรม ท่ีสมาชิกเป็นเจา้หนา้ท่ีเก่า ท่ีเกษียณการงาน ออกไปรวบรวมกนัจดัตั้งข้ึน คลา้ยชมรม
ศิษยเ์ก่า ของสถานท่ีนั้นๆ ชมรมดงักล่าวน้ี สมาชิกมกัอยู่ห่างไกลกนั มกัจะนดัหมายมาพบกนั วนั
มารับเงินบาํนาญ หรือตามโอกาสอนัควร กิจกรรมมีไม่มาก ผูเ้ป็นประธาน มกัเป็นผูเ้คยดาํรง
ตาํแหน่งสูงในหน่วยงานนั้น สมาชิกส่วนมาก จะเป็นผูเ้คยอยู่ในตาํแหน่งระดบักลาง ไปหาสูง มี
ขอ้ดีท่ี มีสถานท่ี เจา้หนา้ท่ีประจาํคอยช่วยเหลือ สะดวกในการจดัการ มีขอ้เสียท่ีสมาชิกอยูห่่างไกล
กนั จะมาไดก้แ็ต่ ผูมี้ฐานะทางการเงินดีเท่านั้น 

ระเบียบข้อบังคบัของชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมทุกชมรม มีระเบียบขอ้บงัคบั ของแต่ละชมรมแตกต่างกนัไป ส่วนมากมีความเห็น

วา่ ระเบียบขอ้บงัคบัควรมี เป็นชมรม จะไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัคงไม่ได ้แต่ระเบียบขอ้บงัคบั ไม่ควร
เคร่งครัดมากนกั ท่ีเนน้มากคือ ระเบียบทางดา้นการเงิน ควรทาํใหโ้ปร่งใส่มีขอ้สังเกตว่า ยิง่ชมรมมี
สมาชิกจาํนวนมาก ก็มีระเบียบขอ้บงัคบัมาก ถา้ชมรมมีสมาชิกน้อย ระเบียบขอ้บงัคบัก็ไม่มาก 
ชมรมท่ีสมาชิกเป็นขา้ราชการบาํนาญ มกัมีระเบียบแบบแผนเคร่งครัด ผิดกบัชมรมระดบัชุมชน 
โครงร่างต่างๆ ของระเบียบขอ้บงัคบั มกัจะกล่าวถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค ์
สมาชิก 
กรรมการ 
การเงิน 
การจดักิจกรรม 

การดําเนินกจิกรรมของชมรม 
รู้สึกว่าการดาํเนินกิจกรรม เป็นหัวใจของผูสู้งอายุ เพราะกิจกรรมจะทาํให้ผูสู้งอายุ ท่ี

เป็นสมาชิกของชมรม ไดพ้บปะสังสรรค ์ไดท้ั้งประโยชน์ทางร่างกาย และจิตใจ อาจกล่าวไดว้่า 
กิจกรรมของชมรม เป็นขอ้บ่งช้ีถึงความสาํเร็จ ของการดาํเนินงานของชมรม กน่็าจะถูกตอ้ง 

จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ของชมรม จะมีคณะกรรมการชมรม ปรึกษาหารือกนัว่า 
จะจดักิจกรรมอะไรใหถู้กตอ้ง ตามความประสงคข์องสมาชิก เม่ือตกลงกนัแลว้กด็าํเนินการ 

พบว่า กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ มีหลากหลายชนิด ข้ึนอยู่กับความต้องการของ
สมาชิก ในแต่ละชมรม อาจประมวลกิจกรรมต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เป็นกิจกรรมท่ีทาํกันมาก ได้แก่ การจัด
กิจกรรม ตามวนัสาํคญัทางศาสนา และตามวฒันธรรมประเพณีนิยม ของแต่ละทอ้งถ่ิน มกันิยมกนั
มาก ในชมรมผูสู้งอาย ุในหมู่บา้น หรือชุมชน เพราะทุกคนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้

กิจกรรมนนัทนาการ เป็นการจดักิจกรรม เพื่อความสนุกสนาน ร่ืนเริงตามโอกาส และ
ความพอใจของสมาชิก กิจกรรมประเภทน้ี มกัรวมเอาการร่วมรับประทานอาหารเขา้ไปดว้ย หลงั
รับประทานอาหาร แาจมีการแสดงเล็กๆ นอ้ยๆ และร่วมกนัร้องเพลงตามอธัยาศยั กิจกรรมชนิดน้ี 
มกันิยมกนัมาก ในชมรมในเมือง หรือชมรมขา้ราชการบาํนาญ บางชมรมทาํทุกเดือน 

กิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพอนามยั ได้แก่ การเชิญแพทย  ์พยาบาล ผูรู้้ในเร่ืองสุขภาพ
อนามยั มาบรรยายในเร่ืองท่ีสมาชิกสนใจ การตรวจโรคประจาํปี ความรู้เร่ืองยา ยาสมุนไพร และ
โภชนาการเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

กิจกรรมออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ และกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งทาํต่อเน่ืองทุกวนั หรือ
ทุกวนัเวน้วนั ในเวลาประมาณคร่ึงชัว่โมงต่อวนั หรือต่อคร้ัง กิจกรรมประเภทน้ี เป็นประโยชน์
ในทางสุขภาพ แต่ชมรมจะตอ้งจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีผูด้าํเนินการท่ีเหมาะสม ทาํไดทุ้กชมรม 

กิจกรรมเสริมรายได ้ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกนัทาํ หรือผลิตส่ิงของ แลว้นาํไป
จาํหน่ายเป็นการเสริมรายได ้เหมาะสาํหรับชมรมในหมู่บา้น ท่ีสมาชิกตอ้งการเสริมรายได ้เช่น บาง
ชมรมร่วมกนัสานเข่งปลาทู ทาํไมก้วาด ทาํดอกไมจ้นัทน์ ฯลฯ แลว้นาํไปจาํหน่าย 

กิจกรรมเก่ียวกบัศิลปะต่างๆ ท่ีสมาชิกสนใจ เช่น ศิลปะเก่ียวกบัการวาดรูป การดนตรี 
การขบัร้อง การประพนัธ์บทกลอน ฯลฯ เหมาะสําหรับชมรมท่ีมีสมาชิก ท่ีมีศกัยภาพทางศิลปะ 
และรักทางศิลปะ 

กิจกรรมท่องเท่ียว เน่ืองจากผูสู้งอายมีุเวลาวา่งมาก การท่องเท่ียวในสถานท่ี และโอกาส
อนัควร โดยไปเป็นหมู่คณะ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ เร่ืองความรักสามคัคีในหมู่คณะแลว้ 
ยงัไดค้วามรู้ ความเท่าทนัโลกอีกดว้ย 

กิจกรรมการกุศล รวมทั้งสาธารณกุศล ท่ีชมรมสามารถจะช่วยได ้และการกุศลท่ีทาํแก่
เพื่อร่วมชมรมท่ีถึงแก่กรรม หรือการเยี่ยมไข ้เม่ือเพื่อนสมาชิกเจ็บป่วย หรือการเยี่ยมยามเพื่อน
สมาชิกโชคร้าย เป็นการแสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อกนั ท่ีทาํให้เกิดความรักสามคัคี ในหมู่คณะได้
มาก ทาํใหส้มาชิกมีความรู้สึกวา่ ตนไม่โดดเด่ียว 

กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมท่ีให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ท่ีถึงแก่กรรม 
กิจกรรมประเภทน้ี สมาชิกชมรมมีความนิยมค่อนขา้งมาก แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเงิน และระเบียบ
ทางราชการ ชมรมใดจะดาํเนินการกิจกรรมประเภทน้ี จะตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองคน ความรู้ ความ
เขา้ใจ ความซ่ือสัตยสุ์จริตยงัมีกิจกรรมปลีกย่อยอีกมาก คณะผูศึ้กษาเห็นว่า กิจกรรมอะไรก็ทาํได ้
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ขอใหท้าํโดยผูสู้งอาย ุเพื่อผูสู้งอาย ุหรือสงัคมท่ีถูกตอ้ง ตามทาํนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผูอ่ื้น กน่็าจกระทาํไดท้ั้งนั้น 

ปัจจัยทีท่าํให้ชมรมประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย 
ถ้าพิจารณาจากข้อคิดเห็น  ของนักวิชาการ  และผู ้ทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนจากผู ้มี

ประสบการณ์ ในการดาํเนินการชมรมผูสู้งอายแุลว้ คณะศึกษาวิจยัมีความเห็นว่า ปัจจยัหลกัอยูท่ี่ตวั
ผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นสมาชิกในชมรมนั้นเอง ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เป็นเร่ืองรองลงมาถา้ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิก
ชมรม มีความเขา้ใจในหลกัการ หรืออุดมการณ์ของการตั้งชมรม ว่าชมรมเป็นของตนเอง โดย
ตนเอง เพ่ือตนเอง และสังคมแลว้ เราเช่ือว่า ชมรมจะประสบผลสาํเร็จไปแลว้กว่าคร่ึง เพราะชมรม
ผูสู้งอายจุะหาทางช่วยตนเอง แทนการคอยแต่รับความช่วยเหลือ จากผูอ่ื้น ยิง่สมาชิกในชมรม เป็นผู ้
มีศกัยภาพในดา้นต่างๆ สูง ก็ยิ่งจะประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึนหลายชมรมให้นํ้ าหนักท่ี กรรมการ
ของชมรมวา่ เป็นปัจจยัสาํคญั แต่ความจริงกรรมการกม็าจาก สมาชิกของชมรมนัน่เอง 

ดงันั้น ก่อนการตั้งชมรมผูสู้งอายุ ควรจะไดใ้ห้สมาชิกเขา้ใจในหลกัการ อุดมการณ์ 
อยา่งถ่องแทเ้สียก่อน จะทาํใหช้มรมอยูไ่ดย้นืยาว มัน่คง แมจ้ะชา้แต่กดี็กวา่รีบร้อน แลว้ลม้สลายไป 

การนําชมรมผู้สูงอายุ เข้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั 
จากการศึกษาเชิงปริมาณ จะเห็นวา่ ชมรมผูสู้งอายมีุมากมายทัว่ประเทศ แต่ละชมรมต่าง

ก็เป็นเอกเทศ ในการบริหารจดัหารชมรมของตนเอง ปัจจุบนัมีสภาผูสู้งอายุ แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเครือข่ายใหญ่ ของชมรมผูสู้งอายทุัว่
ประเทศ เป็นการสมควรท่ีชมรมผูสู้งอาย ุท่ีมีอยูท่ ัว่ไป จะไดส้มคัรเขา้ไปอยู ่ในเครือข่ายของสภาฯ 
ซ่ึงมีสาขาสภาฯ อยูทุ่กจงัหวดั และทุกเขตในกรุงเทพมหานคร การเขา้อยูใ่นเครือข่ายสภาฯ จะทาํให้
ชมรมผูสู้งอายไุม่โดดเด่ียว ไดรั้บข่าวสารสนเทศจากสภาฯ เกิดมิตรท่ีคอยเอ้ืออาทรทัว่ประเทศ ช่วย
ทาํใหช้มรมผูสู้งอาย ุมีพฒันาการดียิง่ข้ึน 

อน่ึง ชมรมนั้น โดยสถานภาพ ไม่ใช่บุคคล และนิติบุคคล จึงไม่สามารถทาํนิติกรรมได ้
ตามกฎหมาย ความรับนบัถือ หรือความเช่ือในดา้นธุรกิจจึงตํ่า แต่สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดงันั้น การ
อยูใ่นเครือข่ายของสภาฯ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่  

2.2 สมาชิกชมรมมีความตระหนักถึงคุณค่า และความสําคญัของผูสู้งอายุ องคก์ร 
ชมรมผูสู้งอายไุดรั้บพฒันา สนบัสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานภาครัฐ และใชรู้ปแบบของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนระดบัชมรมส่วนสมชิกชมรมมกัจะประสบปัญหาความชราภาพ
และความยากจน ทาํให้รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายจุะเกิดในระดบับุคคลท่ีตอ้งการ
รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา และพยายามพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของคนในชมรม เพ่ือนาํเอา
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ความรู้ความสามารถของคนในชมรมไปพฒันาชุมชนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่รอด
ก่อน ทาํใหช้มรมไดน้าํเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มสมาชิกผูสู้งอาย ุ
และมกัจะไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในระดบัชมรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรม การมี
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการมีคุณธรรม จริยธรรม โดยผา่นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ชมรมผูสู้งอาย ุระดบับุคคลและชมรมซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดความยัง่ยืนของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ได ้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุโดยการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชมรม
ผูสู้งอาย ุ การนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบติั  การมีระบบคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏ
อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผ่านกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชมรมผูสู้งอายุ ภายใต้
กฎระเบียบกติกาของชมรมผูสู้งอาย ุ นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบอ่ืนท่ีสาํคญัรองลงมาไดแ้ก่ การ
พฒันาระบบเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน จากอาชีพและรายไดเ้พื่อการพึ่งตนเอง และมีตลาดชุมชนเพื่อ
การแลกเปล่ียน 

ผลผลิต ระบบการเรียนรู้เป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบโดยมีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นแกนกลางชมรมผูสู้งอาย ุ  การพฒันาอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อวิถีชีวิตการสร้างระบบทุนของชุมชนโดยมีรูปแบบของกองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์และ
วิธีการทางบริหารจดัการผ่านการทาํบญัชีครัวเรือนการสร้างความเสมอภาคความยุติธรรมในการ
จดัการของชุมชน ผ่านหลกัการประชาธิปไตย และ การสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ดาํรงชีวิตร่วมกนัผา่นการออม ธนาคาร และสวสัดิการชุมชน  

2.3 ภาคภูมิใจในตนเองและชมรมผูสู้งอายเุม่ือกา้วเขา้สู่ช่วงวยัผูสู้งอายแุลว้นั้น ส่ิง
ท่ีจะทาํให้ผูสู้งอายุนั้นมีความสุขวิธีหน่ึง ก็คือ ความภาคภูมิใจในผูสู้งอายุซ่ึงการท่ีผูสู้งอายุนั้นมี
ความภาคภูมิใจนั้น ก็เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัมากท่ีจะทาํให้ผูสู้งอายุนั้นเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของ
ผูสู้งอายุนั้นมีคุณค่า มีความหมาย และทาํให้ผูสู้งอายุนั้นมีกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิต หรือการใช้
ชีวิตอยา่งสร้างสรรคข์องผูสู้งอาย ุส่ิงท่ีจะทาํใหผู้สู้งอายเุกิดความภาคภูมิใจในตวัเองนั้น ก็จะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือ 

การทีผู้่สูงอายุน้ันได้รับการยกย่องจากคนรอบข้าง หรือคนในสังคม 
ซ่ึงการท่ีผูสู้งอายุนั้นไดรั้บการยกย่องจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูสู้งอายุนั้นเกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเองมากยิ่งข้ึน และทาํให้ผูสู้งอายุนั้นมีความมัน่ใจในการท่ีจะเขา้ไปอยู่ในสังคม หรือคนหมู่
มาก และทาํให้ผูสู้งอายุนั้นไดรั้บความสุขมากข้ึน เม่ือมีคนยกย่อง และมีคนท่ีรักใครในผูสู้งอายุ
มากมาย ผูสู้งอายุจะทาํอย่างไรจึงจะทาํให้ผูอ่ื้นเคารพยกย่อง ผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บการยกย่องของ
สังคม เป็นท่ีพึ่งพาของคนทัว่ไปและเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรใหก้บัลูกหลาน ส่วนใหญ่แลว้ผูสู้งอายท่ีุจะ
ไดรั้บการเคารพยกยอ่งนั้นกจ็ะตอ้งมีพฤติกรรม และควรปฏิบติัดงัน้ี  
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1. รักษาความสุขมุเยือกเยน็ ซ่ึงจะตอ้งคงความเป็นผูใ้หญ่ทาํตวัเป็นหลกั เป็นเหตุ
เป็นผล เป็นท่ีพึ่งพาทางใจของคนทัว่ไปทั้งในยามปกติและเม่ือมีปัญหา  

2. เป็นผูท่ี้คอยใหค้าํปรึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลงัและดูแลสุขทุกข์
ของคนรอบขา้ง  

3. ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นทั้งคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมของคนในสังคม
ส่วนรวม และช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีเม่ือมีโอกาส และถูกขอร้อง 

ผู้สูงอายุสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืตัวเองได้ 
การท่ีผูสู้งอายุสามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองไดอ้ยู่นั้น ก็ถือว่าผูสู้งอายุนั้นยงัมีสุขภาพ

ร่างกายท่ียงัแขง็แรง ซ่ึงยงัสามารถท่ีจะทาํส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง แต่กอ็าจท่ีจะทาํส่ิงๆ นั้นไดอ้ยา่งไม่
เตม็ท่ี แต่เพียงแค่ผูสู้งอายไุดท้าํอะไรดว้ยตวัของผูสู้งอายเุองแลว้นั้นก็ถือว่าไดช่้วยเหลือตวัเองแลว้ 
และไม่เป็นภาระของคนอ่ืนอีกดว้ย การช่วยเหลือตวัเองของผูสู้งอาย ุก็จะเป็นการทาํกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุดว้ยตนเอง เช่นการกินขา้วเอง การอาบนํ้ าเอง การแต่งตวั หรือการ
เดินดว้ยตวัเองเป็นตน้ 

ผู้สูงอายุสามารถทาํประโยชน์ให้กบัผู้อืน่ได้ 
การท่ีผูสู้งอายุนั้ นได้มีการสร้างประโยชน์ไม่ว่าจะกับคนในครอบครัว หรือว่าทาํ

ประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้นนั้น กถื็อวา่เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตนเองนั้นมีคุณค่า มีความสาํคญั ท่ีจะ
ช่วยในการสร้างประโยชน์ต่างๆให้กบัผูอ่ื้นได ้และเป็นส่ิงท่ีไม่ทาํให้ผูสู้งอายนุั้นเกิดความนอ้ยใจ
ในตนเอง การทาํประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้นนั้น อาจจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่างๆจากประสบการณ์ท่ี
เคยผ่านมาของผูสู้งอายุไปสู่ผูอ่ื้น หรือลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดการทาํอาหาร งานฝีมือ
ต่างๆ การฟ้อน รํา และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีคนในวยัผูสู้งอายุรู้ แต่คนรุ่นใหม่นั้นไม่ค่อยมี
ความรู้หรือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ งานฝีมือ ความรู้ ความชาํนาญ ท่ีผูสู้งอายุนั้นสามารถท่ีจะ
นาํเอามาถ่ายทอดใหก้บัลูกหลาน หรือผูท่ี้มีความสนใจ ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีนั้น เป็นส่ิงท่ีสามารถ
ท่ีจะสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผูสู้งอายุไดเ้ป็นอย่างมาก ซ่ึงการท่ีผูสู้งอายุมีความภาคภูมิใจใน
ตวัเองนั้น ก็จะทาํให้ผูสู้งอายุนั้ นมีความสุข ซ่ึงส่งผลให้ทั้ งสุขภาพของจิตใจ และสุขภาพของ
ร่างกายของผูสู้งอายุมีความแข็งแรง หรือมีภูมิคุม้กันท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการส่งผลดีต่อการทศันคติ 
ความคิด และวิธีการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุให้สามารถท่ีจะมีการดาํเนินชีวิตไปในสังคม และอยู่
ร่วมกบัคนหมู่มากไดอ้ย่างมีความสุขกาย และมีความสุขใจ ยิ่งไปกว่าน้ียงัจะทาํให้ผูสู้งอายุนั้นมี
กาํลงัใจในการใชชี้วิตมากข้ึนดว้ย เหมือนทาํใหผู้สู้งอายมีุจุดหมายท่ีจะต่ืนข้ึนมาในวนัต่อไปนัน่เอง 
แทนท่ีจะต่ืนมาพบกบัวนัเดิมๆ ท่ีไม่มีใครเหลียวแล ก็อาจจะทาํให้ผูสู้งอายนุั้นอยากท่ีจะต่ืนมาพบ
เจอกบัผูค้น ไม่ว่าจะลูกหลานหรือแมแ้ต่คนขา้งบา้นก็มีอิทธิพลต่อผูสู้งอายุเช่นกนั ในการใชชี้วิต
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ของผูสู้งอายนุั้นดูเหมือนว่าจะลาํบากในสายตาของคนทัว่ไป เลยอาจจะทาํใหห้ลายๆคนละเลยหรือ
ลูกหลานไม่ค่อยท่ีจะใส่ใจ ในความจริงแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นลูกหลานก็ไดท่ี้จะให้กาํลงัใจหรือ
สอนผูสู้งอายใุห้รู้จกัดูแลตวัเอง ไม่ว่าใครก็สามารถทาํได ้และยิ่งจะทาํให้ผูสู้งอายนุั้นมีความภูมิใจ
ในตวัเองมากข้ึนดว้ย ผูสู้งอายกุห็วงัท่ีจะใหลู้กหลานนั้นกลบัมาดูแลดว้ยกนัทั้งนั้น แต่ถา้เราสอนให้
ท่านไดรู้้จกัตวัเอง ไม่ใช่แต่คอยรอให้เรามาสอนหรือทาํใหก้็จะดีกว่า ผูสู้งอายเุองก็จะมีความภูมิใจ
ในตวัเอง มีกาํลงัใจในการใชชี้วิตมากข้ึนดว้ย และเม่ือผูสู้งอายสุามารถดูแลตวัเองไดแ้ลว้ ก็ไม่ตอ้ง
กงัวลอะไรมาก อยากจะทาํอะไรก็สามารถทาํได ้อีกทั้งยงัไดเ้จอสังคม พบปะผูค้นอีกมากมาย ได้
พดูคุย ก็จะทาํใหผู้สู้งอายนุั้นไม่เหงา และมีสังคมใหไ้ดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เม่ือสุขภาพดี อะไรๆดีๆ
กต็ามมา ดงันั้นการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัผูสู้งอายนุั้นไม่ไดอ้ยากอยา่งท่ีคิด แค่เสียสละเวลานิด
เดียวเท่านั้น แต่ทุกคนก็จะไดรั้บผลประโยชน์ดว้ยกนัทั้งหมด ตั้งแต่ตวัของผูสู้งอายุเอง ลูกหลาน 
หรือคนในสงัคมดว้ย 

2.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรม.งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุ มี
วตัถุประสงคใ์นแผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพ
อนามยัท่ีพึงประสงค ์สามารถดูแลตนเองได ้สมาชิกในครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
และส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุรวมทั้งส่งเสริมให้ผูสู้งอายไุดมี้โอกาส แสดงศกัยภาพในการส่งเสริม
สุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชน มีการจดัตั้งหน่วยบริการ สวสัดิการเอนกประสงค์ สําหรับ
ผูสู้งอายุในชุมชน โดยให้ครอบครัว และผูสู้งอายุไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการ เร่ืองสุขภาพ
อนามยัให้ครอบคลุม อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของประชากรผูสู้งอายทุั้งประเทศไทย ส่งผลให้อายขุยั
เฉล่ียของชาย เพิ่มจาก 68 เป็น 70 ปี และหญิงเพิ่มจาก 72 เป็น 75 ปี 

นักจิตวิทยาสังคมระบุว่า การปรับตวัเขา้สู่บทบาทผูสู้งอายุเป็นเร่ืองยาก ส่ิง
เหล่าน้ีเกิดข้ึน เพราะงานท่ีเปล่ียนเขา้สู่กลุ่มผูสู้งอายุนั้น ขาดกลุ่มสนบัสนุน เด็กไดรั้บการสอนให้
เรียนรู้ถึงบทบาทวยัรุ่น และวยัรุ่นไดรั้บการฝึกฝน วิธีท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ แต่มีผูใ้หญ่ไม่ก่ีคนเท่านั้น ท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนท่ีจะเป็นผูสู้งอาย ุคนสมยัใหม่ยงัเห็นว่า ค่านิยมทางวฒันธรรมจารีตประเพณี เป็น
เร่ืองลา้สมยั ความผกูพนัระหว่างพี่นอ้ง เครือญาติ การกตญัญูกตเวทีจะตอ้งมีขอบเขตจาํกดั จึงเกิด
ลกัษณะวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีต่างคนต่างช่วยตนเอง ตวัใครตวัมนั ผูท่ี้จะอยู่ในสังคมสมยัใหม่ได ้
จะตอ้งมีความสามารถแบบพหูสูตร รอบรู้ทุกเร่ือง และท่ีสาํคญัตอ้งพึ่งตนเองได ้ดว้ยเหตุน้ีผูสู้งอายุ
ท่ีจะอยู่ในสังคมไทยอีก 10-20 ปีขา้งหน้าจะตอ้งเป็นผูสู้งอายุ ท่ีมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ 
ความรู้ ความสามารถ กล่าวโดยรวมหมายถึงว่า ผูสู้งอายุ จะตอ้งมีศกัยภาพในชุมชนท่ีเขม้แข็ง
นัน่เอง 
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ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ เป็นผูถึ้ง
พร้อมทั้งคุณวุฒิ และวยัวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า แมผู้สู้งอายจุะเขา้สู่วนัท่ีร่างกายอ่อนแอ
เส่ือมถอยแลว้ แต่ท่านก็ยงัพร้อม และสามารถท่ีจะช่วยเหลือครอบครัวได ้เช่น ช่วยดูแลบุตรหลาน 
ขณะท่ีพ่อแม่ออกไปทาํงาน ช่วยดูแลบา้นเรือน ผูสู้งอายุบางท่าน ยงัช่วยหุงหาอาหารต่างๆ ช่วย
ทาํงานเลก็ๆ นอ้ยๆ ตามกาํลงัของท่านได ้นอกจากนั้น ยงัช่วยให้คาํแนะนาํปรึกษาในดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นอาชีพการงาน ดา้นการดาํเนินชีวิต ดา้นครอบครัว ดา้นสังคม และอ่ืนๆ ผูสู้งอายุบาง
ท่านมีทกัษะในวิชาชีพบางดา้น เช่น ช่างไม ้ช่างแกะสลกั ทาํอาหารไทย ขนมไทย เยบ็ปักถกัร้อย 
ดอกไม ้ดนตรี ฯลฯ ท่านกจ็ะถ่ายทอดใหแ้ก่บุตรหลาน และผูท่ี้สนใจเพื่อดาํรงวิชาชีพนั้นสืบไป 

ในสังคมไทย ถึงแมบุ้ตรหลานแต่งงานมีเหยา้มีเรือนไปแลว้ ก็ยงันิยมอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกนักบัพ่อแม่ ปู่ยา่ ตายาย ทาํให้ครอบครัวมีความอบอุ่น บุตรธิดา นอกจากจะไดรั้บ
การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่แลว้ ยงัไดรั้บการดูแลจากปู่ย่า ตายาย ทาํให้เกิดความรักความอบอุ่น 
ภายในครอบครัว  โอกาสท่ีเด็กจะไปเกเร  หรือประพฤติผิดนอกลู่นอกทางจึงมีน้อยมาก 
ประสบการณ์ของผูสู้งอาย ุสามารถช่วยส่งเสริม อบรมเล้ียงดูกล่อมเกลาบุตรหลาน ใหเ้ป็นพลเมือง
ดี เด็กๆ จะไดเ้รียนรู้ทั้งจากโรงเรียน และท่ีบา้น ท่ีบา้นเด็กๆ จะไดรั้บการอบรม โดยเฉพาะในเร่ือง
ความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ผูสู้งอายุจะคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ ให้
คาํปรึกษาทุกๆ เร่ือง ความสมัพนัธ์ของครอบครัวไทย แต่ดั้งเดิมไดห้ล่อหลอมความรัก ความเคารพ
แก่ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุนั้น มิตอ้งการเพียงแต่จะเป็นฝ่ายรับ จากบุตรหลานหรือจากสังคม
เท่านั้น อนัท่ีจริงท่านพยายามท่ีจะช่วยตนเองมากท่ีสุด เท่าท่ีท่านจะทาํได ้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาชีพ 
รายได ้ความเป็นอยู ่ท่านจะอาศยัพึ่งพาลูกหลาน ต่อเม่ือท่านทาํไม่ไหวแลว้เท่านั้น แมก้ระนั้นก็ตาม 
ท่านก็ยินดีท่ีจะช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือสังคมตามศกัยภาพ ท่ีท่านจะทาํได ้ไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นแรงกาย แรงสติปัญญา ทกัษะฝีมือ คาํแนะนาํต่างๆ เท่าท่ีท่านจะใหไ้ด ้

หลายคนท่ีเกษียณอายุแล้ว อาจจะยงัมีไฟอยู่ มีความรู้ ความสามารถสูง มี
ประสบการณ์ หลายคนอาจเคยเป็นครู อาจารย ์แพทย ์พยาบาล เป็นผูน้าํทางกฎหมาย บญัชี การ
บริหาร หรือ การจดัการ คร้ันเกษียณอายแุลว้ ยงัอาจเป็นท่ีตอ้งการทาํประโยชน์ใหส้ังคมอยู ่มีความ
พอใจในงานท่ีจะทาํ คนท่ีคิดว่าตวัเองยงัเป็นประโยชน์ต่อสังคมไดบ้า้ง และสุขภาพของตวัเองยงัดี 
ยงัตอ้งการทาํอะไร ๆ ต่อไปอีกก็น่าจะทาํต่อไปได ้เก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ นิศา ชูโต แห่ง
สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศึกษาไวใ้นปี 2525 พบว่าร้อยละ 66.44 ผูสู้งอายไุทยมี
ปัญหาทางดา้นสุขภาพ ร้อยละ 14.6 ถึงกบัลม้หมอนนอนเส่ือ ส่วนผูสู้งอายุท่ีสุขภาพดี มีร้อยละ 
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32.7 และร้อยละ 50.4 แมสุ้ขภาพไม่ค่อยดี แต่ไม่ไดป่้วยเป็นอะไรโดยเฉพาะ ซ่ึงน่าจะหมายความว่า 
มีผูสู้งอายกุวา่ร้อยละ 80 ท่ีอาจแสดงบทบาทต่อสงัคม ครอบครัว และชุมชนได ้
 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากกิจกรรมบริการผูอ่ื้น 

1. การไดเ้สียสละ เช่น ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นเป็นการแสดงว่าผูอ่ื้นยงัตอ้งการ
ท่าน อาศยัท่าน 

2. การช่วยเหลือผูอ่ื้นในการแก้ปัญหาของเขาจะทาํให้ปัญหาท่ีเกิดกับท่าน
นอ้ยลงโดยอตัโนมติั 

3. ติดต่อสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นซ่ึงมีสภาพเลวร้ายกวา่ท่านในบางเร่ือง เช่น สุขภาพ
อนามยัจะช่วยใหท่้านพึงพอใจในตนเอง 

4. การเสียสละต่อสงัคม จะทาํใหภ้าพพจน์ของตนเองน่าพึงพอใจ 
5. การเสียสละหรือบริการผูอ่ื้น จะทาํให้มีสุขภาพจิตดีข้ึน และพลอยทาํให้

สุขภาพกายดีดว้ย 
จากปัจจยั 3 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอายุ ในส่วนของงาน

อดิเรก และการมีสัมพนัธภาพกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้ งสังคมได้พอ้งกับทฤษฎีกิจกรรม 
(Activity Theory) ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ต่ตน้ ในเร่ืองของกิจกรรม ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงอาจกลายเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูสู้งอายุ ท่ีควรมีต่อสังคม ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
การมีคุณค่าในชีวิต และเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผูสู้งอาย ุอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมท่ีไม่มีรูปแบบ (Informal activity) เช่น การช่วยเหลืองานของสมาชิกใน
ครอบครัว และการพบปะสงัสรรคค์ก์บัเพ่ือน ญาติ เป็นตน้ 

2. กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ (Formal activity) เช่น เขา้ร่วมในสมาคมต่าง ๆ การเขา้กลุ่มทาง
ศาสนา การเป็นอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ซ่ึงเป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว เป็นตน้ 

3. กิจกรรมท่ีทาํคนเดียว (Solitary activity) เช่น การทาํงานในยามว่าง กิจกรรมเพ่ือการ
พกัผอ่นหยอ่นใจส่วนตวั และกิจกรรมภายในบา้น เป็นตน้ 

2.5 การสืบทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายุ คุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญา
พื้นบา้น ไดแ้ก่ ประโยชน์และความสาํคญัของภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละสืบทอดมา
อยา่งต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบนัทาํใหค้นในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจท่ีจะร่วมแรงร่วมใจ
สืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีนํ้ าใจ 
ศกัยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นตน้ และนกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ชมรมตอ้งการใหมี้การจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญา
พื้นบ้านในสถานศึกษา ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐ ในระดับต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบา้น
ให้เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นอตัลกัษณ์ให้กบัสถานศึกษาและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรสนับสนุนให้ปราชญ์ผูสู้งอายุเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กบัครูผูส้อนวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้สามารถนาํองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กบัผูเ้รียนไดต่้อไปหรือเป็น
วิทยากรถ่ายทอดให้กบัผูเ้รียนโดยตรง รวมทั้งมีการนาํไปแสดงในสถานศึกษาชุมชนตอ้งการให้มี
การเกบ็รวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัทาํฐานขอ้มูล
ภูมิปัญญาให้เป็นปัจจุบนั ดงันั้น กระทรวงวฒันธรรมควรจดัทาํหรือรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัภูมิปัญญาเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลกลางของประเทศท่ีสามารถเขา้ถึงและสืบคน้ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เช่น จดัทาํทาํเนียบรายช่ือภูมิปัญญา รายช่ือปราชญ์ภูมิปัญญา ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญา 
ผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต วิทยุโทรทศัน์ เอกสารแผ่นพบั และการจดันิทรรศการ เป็นตน้ชุมชน
ตอ้งการให้มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาข้ึน เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาดา้น
วฒันธรรมของชุมชน อนัจะสร้างความรู้และความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ิน ดงันั้นกระทรวง
วฒันธรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาควรใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ เพื่อจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาและส่งเสริมผลกัดนัให้ภูมิปัญญาถูกบรรจุ
ไวใ้นแผนการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของภาคใตเ้พื่อเป็นการเผยแพร่และสืบทอดศิลปะ
พื้นบา้น เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผูส้นใจรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเป็น
แนวทางใหก้บัชุมชนอ่ืนๆ ภูมิปัญญาชาวบา้นมีความสาํคญัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมทางสังคมท่ี
สืบทอดกนัมาจากการเรียนรู้ผา่นกระบวนการขดัเกลาของกลุ่มคน สร้างเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
มีคุณค่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการดาํรงชีวิตและมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัใช้
เป็นแนวทางการปรับตวัของชุมชนความสมดุลระหว่างธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงตนเองสอดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้ไดเ้รียนรู้และมี
ประสบการณ์สั่งสมจนมีความรอบรู้ มีทกัษะ ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีมีคุณค่า และเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของตนเองและสังคมจนเป็นท่ียอมรับของสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาหรือ
ปราชญช์าวบา้น 

ภูมิปัญญาท่ีผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัมี
อยู่หลากหลายทั้งในดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน ดา้นศิลปกรรม ดา้นภาษาและ
วรรณกรรม ดา้นปรัชญา ศาสนา ประเพณี และดา้นโภชนาการ 

ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้เกิดจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์
อนัยาวนานโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ลกัษณะต่างๆ แลว้เลือกสรรนาํมาประพฤติปฏิบติั ปรับปรุง 
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พฒันาให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม แลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยทัว่ไปท่ีนิยมใชก้นัในทุกภูมิภาค ไดแ้ก่ 
สาธิตวิธีการ การสัง่สอนดว้ยการบอกเล่าหรือการสอนดว้ยวาจา ในรูปของเพลงกล่อมเดก็ คาํพงัเพย 
สุภาษิต และการสร้างองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ ในรูปของตาํรา เช่น ตาํรายา ตาํราปลูกบา้น 
ตาํราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรือผกูเป็นวรรณกรรมคาํสอน คาํตกั ภาษิต คู่มือ แผนท่ี และตาํนาน นิทาน 
ฯลฯ 

นอกจากวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าวแลว้ยงัใชว้ิธีฝึกปฏิบติัวิธีบรรยาย
ประกอบการสาธิตวิธีบอกเล่า/บรรยายวิธีเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆวิธีจดัเป็นรูปแหล่งเรียนรู้
และวิธีถ่ายทอดโดยใชก้ารแสดงพื้นบา้นเป็นส่ืออีกดว้ย 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีนิยมใชก้นัอยูทุ่กภูมิภาคมี
ดงัต่อไปน้ี 

1. การบอกเล่า บรรยาย ด้วยวาจา เป็นวิธีการท่ีผูถ่้ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า
อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผูรั้บการถ่ายทอดในรูปของคาํพูด
โดยผูถ่้ายทอดจะตอ้งเป็นฝ่ายเตรียมเน้ือหาท่ีจะพูดวิธีน้ีผูถ่้ายทอดจะมีบทบาทสาํคญัในฐานะผูใ้ห้
ความรู้ ส่วนผูรั้บการถ่ายทอดจะเป็นผูรั้บฟัง และจดจาํ ความรู้หรือบนัทึกสาระสาํคญัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
ฟังตามไปดว้ย 

2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีผูถ่้ายทอดแสดงหรือกระทาํพร้อม
กบัการบอกหรืออธิบายเพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอดไดป้ระสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรมซ่ึงจะทาํให้
เขา้ใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบติัได ้ การสาธิตท่ีนิยมใชใ้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือการ
สาธิตวิธีการและการสาธิตบรรรยาย 

3. การปฏิบัติจริง อาจหมายรวมถึงการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดท่ีผูรั้บการถ่ายทอดลงมือกระทาํจริงในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่จริง โดยผูถ่้ายทอดเป็นผูค้อย
แนะนาํ ตรวจสอบและแกไ้ข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอน และไดผ้ลงานตามท่ี
ตอ้งการดว้ยวิธีการน้ีผูรั้บการถ่ายทอดจะไดเ้รียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละเลก็ละนอ้ย จน
สามารถปฏิบติัไดด้้วยตนเอง นับเป็นวิธีการท่ีเหมาะกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเน้นทกัษะ
กระบวนการและผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติั  

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากส่ือด้วยตนเอง เป็นวิธีท่ีจดัเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปของส่ือประสมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจดว้ยตนเองมากท่ีสุด 
เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนยก์ารเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
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5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ี
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภณัฑ ์ ศูนยก์ารเรียนรู้ ตลาดนดัภูมิปัญญา เป็นตน้ 
โดยจดัเป็นแหล่งสําหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเปิดกวา้งสําหรับทุกคนเขา้ไปศึกษาหา
ความรู้ไดทุ้กเวลา การถ่ายทอดโดยวิธีน้ีอาจรวมหมายถึงการใชว้ิธีลายลกัษณ์ในรูปของตาํราต่างๆ 
ท่ีบนัทึกไวด้ว้ย 

6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพืน้บ้านเป็นส่ือ เป็นวิธีท่ีใชก้ารแสดงท่ีชาวบา้น
นิยมชมชอบเป็นส่ือในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางภูมิปัญญา โดยท่ีผูรั้บการถ่ายทอดจะไดรั้บความ
เพลินเพลิดไปพร้อมๆ กบัการเรียนรู้ 

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลกัษณ์ เช่น ตาํราต่าง 
ๆ และในรูปของส่ืออ่ืนๆ เช่น วีดิทศัน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผน่ซีดีเสียงรวมถึงเวบ็
ไซด ์เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ใหสู้ญหาย 

อย่างไรก็ตามวิธีการถ่ายทอดท่ีกล่าวมาน้ี แมว้่าจะเป็นวิธีท่ีนิยมใชใ้นการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาแต่ไม่ไดห้มายความว่าวิธีใด จะดีกว่าวิธีใด คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด หากอยู่
ท่ีการเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจะ
ถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผูถ่้ายทอดเอง ซ่ึงอาจตอ้งใช้
หลายวิธีผสมผสานกนัไป จึงจะช่วยใหก้ารถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.6 สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละสร้างอาชีพในชุมชนปัจจุบนักลุ่มผูสู้งอาย ุถือเป็นกลุ่ม
ท่ีมีสดัส่วนของผูป้ระสบภาวะยากลาํบากสูงกวา่วยัอ่ืนทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจยัแรก ท่ีนาํมาสู่
ภาวะดงักล่าว เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ไดท้าํงาน ไม่มีหลกัประกนัทั้งในรูปแบบ เงินบาํนาญ 
เงินออม และมีโอกาสจาํกดัท่ีจะทาํงานภาคแรงงานในระบบ เน่ืองจากมีการศึกษานอ้ย การขาด
ความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ การมีจาํนวนบุตรท่ีจะเป็นผูใ้หก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงิน
ลดลงเป็นลาํดบั ประกอบกบั ความเส่ือมของสภาพร่างกายตามวยัและโรคภยัท่ีมากข้ึน ก่อให้เกิด
ภาวการณ์พึ่งพาท่ีสูงข้ึนและมีความตอ้งการการดูแลระยะยาวจากสังคม จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีคนรุ่นหลงั
จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในการยกยอ่งใหก้ารดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นการ
เชิดชูเกียรติใหผู้สู้งอาย ุสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

การท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เห็นความสําคญั
และเป็นเจา้ภาพหลกัร่วมกบักระทรวงมหาดไทย สมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ ในการ
ดาํเนินการจดัตั้ง ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุโดยสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ดา้นต่างๆอยา่งครอบคลุม ประกอบดว้ย กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การสนบัสนุนการศึกษาและ
การเรียนรู้สําหรับผูสู้งอายุ การส่งเสริมกิจการดา้นอาชีพ การส่งเสริมการผลิตและการจาํหน่าย
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ผลิตภณัฑ์ การถ่ายทอดวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี การ
จัดระบบฐานข้อมูลผูสู้งอายุในพื้นท่ี รวมทั้ งเป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรจิตอาสา นบัเป็นประโยชน์ ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัต่อผูสู้งอายถืุอเป็นภารกิจ
หน่ึง ท่ีจะตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบักลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม เช่น กลุ่มเด็ก/เยาวชน 
กลุ่มคนพิการและกลุ่มสตรี ซ่ึงตอ้งบูรณาการร่วมกนัตามบริบทของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ทุกคนในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลนครชุมต่อไป 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตฯ ไดจ้ดัประชุมสมาชิกและคณะกรรมการศูนยฯ์ เพื่อ
สอบถามปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุในศูนยฯ์ พบว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการในการ
รวมกลุ่มดา้นอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง โดยการรวมกลุ่มทาํอาหารและอ่ืนๆท่ีตน
สนใจ เพื่อจาํหน่ายในชุมชน กิจกรรมของตลาดยอ้นยุคนครชุมและกิจกรรมงานประเพณีของ
จงัหวดั ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตฯ จึงไดจ้ดัโครงการส่งเสริมอาชีพฯ การทาํหมูฝอย เพื่อเป็น
โครงการตน้แบบใหแ้ก่กลุ่มผูสู้งอายกุลุ่มอ่ืน ท่ีสนใจทาํกิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั 

2.7 องคก์ร/ชุมชนแห่งการเรียนรู้.องคก์าร” มีหนา้ท่ีเอา “องคก์ร” ต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี
แตกต่างกันนั้ นมารวมเข้าด้วยกัน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ให้สามารถ
ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ คลา้ยๆ กบัเคร่ืองจกัรนาฬิกาแต่ละช้ินท่ีมีหนา้ท่ี
ต่างๆ เหมือนกบั “องคก์ร” และเม่ือนาํเอาเคร่ืองจกัรแต่ละช้ินมาประกอบกนั มนัก็จะทาํให้นาฬิกา
นั้นเดินไปไดอ้ยา่งมีระเบียบเป็น “องคก์าร” และหน่วยงานท่ีจะถือว่าเป็น “องคก์าร” ได ้จะตอ้งมี
การจัดระเบียบงานถูกต้องตามกระบวนการดังกล่าวมาแล้วเท่านั้ นซ่ึงทุกวนัน้ีมีการนําคาํว่า 
“องคก์ร” ไปใชใ้นความหมายของ “องคก์าร” อย่างแพร่หลาย ตวัอย่างเช่น บริษทั โรงงาน 
สาํนกังาน ส่วนราชการ มูลนิธิ วดั ฯลฯ แต่ความจริงตามแนวความคิดทางวิชาการ โดยเฉพาะทาง
สังคมวิทยา องค์การจะมีความหมายท่ีกวา้งกว่านั้น แต่ในดา้นสังคมวิทยาถือว่า องค์การมีอยู่ 2 
ระดบัคือ 

1. ระดบัตน้หรือองคก์ารปฐมภูมิ (primary organization) 
2. ระดบัสองหรือองคก์ารทุติยภูมิ (secondary organization) 
องคก์ารระดบัตน้เกิดข้ึนในสังคมโดยอตัโนมติั เช่นครอบครัว ประชาคม กล่ม

มิตรสหาย เครือญาติ ฯลฯ ซ่ึงมีแบบแผนความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกแบบส่วนตวั หรือไม่เป็น
ทางการ (informal หรือ personal) ใครท่ีไม่คุน้กบัแนวความคิดสังคมวิทยา ก็จะไม่เรียกสถาบนั
เหล่าน้ีวา่เป็น “องคก์าร” เพราะเขา้ใจหรือรู้จกัองคก์ารในความหมายขององคก์ารระดบัสองเท่านั้น 

ชุมชน (Community) คือ ดินแดนแห่งการรวมตวัทางสังคมท่ีเป็น การสมคัรใจ
ก่อข้ึนเองโดยประชาชน ส่วนใหญ่แลว้สนับสนุนตนเองเป็นเอกเทศ จากรัฐและอยู่ในกฎเกณฑ์ท่ี
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กาํหนดข้ึน Community ประกอบดว้ยองคก์รต่างๆ ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง กลุ่ม
ความสนใจ (ชมรม) กลุ่มวฒันธรรม และศาสนา สมาคมอนุรักษห์รือพฒันาสงัคม/ กลุ่ม 

ปัจจุบนัองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของคน
ในชุมชน /หมู่บา้น /ตาํบล ไดมี้บทบาทสาํคญัในการเป็นแกนกลางการขบัเคล่ือนงานพฒันาดา้นต่าง 
ๆ  เ ช่น  การพัฒนาระบบการออม /กองทุนชุมชน  การพัฒนาสวัสดิการชุมชน  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาเกษตรยัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกิจและทุนชุมชน/วิสาหกิจชุมชน การ
ฟ้ืนฟูวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแกไ้ขปัญหาท่ีอยู่อาศยัท่ีดินทาํกิน ฯลฯ ในระดบันโยบาย 
การพฒันาทั้งในส่วนของภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รพฒันาเอกชนต่างก็มีทิศ
ทางการส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นหลกัในการพฒันา มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนแต่
อยา่งไรก็ตามการรวมกลุ่มกนัเป็นองคก์รชุมชน ซ่ึงมีทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยชุมชนเองท่ีตอ้งการรวมตวักนั
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือทาํ งานพฒันาท่ีช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของชุมชน การ
ส่งเสริมจดัตั้งโดยหน่วยงานภายนอกหลายๆ หน่วยงาน ซ่ึงมีทั้งกลุ่มท่ีมีการเติบโตขยายกิจกรรมไป
ไดต่้อเน่ือง เกิดผลการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน กลุ่ม /องค์กร ท่ีหยุดน่ิงอยู่กบัท่ี หรือ กลุ่ม / 
องคก์รท่ียบุเลิกไป องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีมีบทบาทขบัเคล่ือนงานพฒันาจาํนวน
มาก จึงเห็นควรใหมี้การรับรองสถานภาพองคอ์งคก์รชุมชน เพื่อใหห้น่วยงานและสาธารณะยอมรับ
สถานะบทบาทองค์กรชุมชนในการพฒันา อีกทั้ งการมีขอ้มูลองค์กรชุมชนท่ีชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการทํางานร่วมกันขององค์กรชุมชนองค์กรชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมในการร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั พฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) จึงได้
เสนอให้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีภารกิจเร่ืองการรับรองสถานภาพการเป็นองคก์รชุมชน ซ่ึง
ในท่ีสุดพระราชกฤษฎีการการจดัตั้งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน) มาตรา 8(4) ได้
ระบุว่า สถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีรับรองสถานภาพการเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร ชุมชน 
เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากกิจการท่ีมีอยู่ในอาํนาจสถาบนัฯ ต่อมาเครือข่ายองคก์รชุมชนไดห้ารือ
แนวทางการทาํงานร่วมกนั โดยไดข้อ้สรุปว่า การรับรองสถานภาพ หมายถึง การสร้างคุณภาพและ
พฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนอยา่งเป็นขบวนการ ทาํ ใหอ้งคก์รชุมชนเห็นความสาํคญัของ
การสํารวจขอ้มูลเพื่อทบทวนตนเอง และกระตุน้ให้เกิดการประเมินเพื่อพฒันาตนเองไปสู่ความ
เขม้แขง็เป็นท่ียอมรับ ร่วมกนัระหวา่งองคก์รชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอนที ่3 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจผู ้สูงอายุเ พ่ือพัฒนาชุมชน  ซ่ึงผู ้วิจัยใช้ช่ือว่า 

“PHOMKIRI Model” ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจ
และองคป์ระกอบร่วม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1. ลกัการของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุคือ เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ คือ เพื่อพฒันาความสามารถใน
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ในการนาํความรู้ไปใช้
ร่วมกนัไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3. องคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน “PHOMKIRI” 
โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี  

3.1 P = Personal (ตวับุคคล) หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะตวับุคคลของผูสู้งอายใุน
การจดัการความรู้ภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

3.2 H = Health Empowerment (การเสริมพลงัสุขภาพ) หมายถึง การดูแล รักษา
สุขภาพ ทั้งทางร่างกาย-จิตใจ-สงัคม ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสงบสุข 

3.3 O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรียนรู้) หมายถึง การเรียนรู้
ทกัษะต่างๆ เก่ียวกบัเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน และการเสริมสร้างโอกาส 
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถเรียนรู้ปรับตวัให้เท่าทนักับสถานการณ์
วฒันธรรมในปัจจุบนั 

3.4 M = Management (การจดัการ) หมายถึง การบริหารจดัการใหช้มรมผูสู้งอายมีุ
ความสามารถในการบริหารตนเองและองคก์รเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดกิจกรรมจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.5 K = Knowledge and experience (ความรู้และประสบการณ์) หมายถึง องค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและการบริหารจดัการให้ชมรม
ผูสู้งอายุให้สามารถในการบริหารตนเองและองคก์ร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดกิจกรรม
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.6 I = Ideal (อุดมคติ) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ มีอุดมคติ มีความมุ่งมัน่และ
ตระหนกัในกระบวนการเสริมสร้างอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจท่ีทาํ
ให้ทุกคนเกิดจิตสาํนึกเอ้ืออาทรต่อกนั มีส่วนร่วมในกิจกรรมและพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการปัญหา
ของตน 

3.7 R = Resources (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ) หมายถึง งบประมาณ การ
พฒันาบุคคล การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกบังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 
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3.8  I = Integration (การบูรณาการ) หมายถึง การผสมผสานองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา 
ความชาํนาญ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ

4. องค์ประกอบร่วม ซ่ึงประกอบด้วย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ส่ิง
สนบัสนุนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาและผลการจดัการความรู้ รายละเอียดดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ไดก้ระทาํ/ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะการประสานความร่วมมือ ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรม
ผูสู้งอาย ุผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอาย ุประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

องคป์ระกอบท่ี 2 ส่ิงสนบัสนุนการเสริมพลงัอาํนาจ เป็นการบอกส่ิงจาํเป็นท่ีสนบัสนุน
ในการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ให้เกิดผลตามท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 1) การจดัการความรู้ตั้งอยู่บน
หลกัภูมิสังคม 2) ความรู้การจดัการความรู้ 3) การทาํงานเป็นทีม 4) บรรยากาศการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี 3 ผลการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการความรู้
เสริมสร้างพลงัอาํนาจตามรูปแบบทั้งผลทางตรงและผลทางออ้ม คือ การจดัการความรู้เพื่อใหช้มรม
ผูสู้งอายมีุการพฒันาคน พฒันางานและพฒันาองคก์ร ชุมชนมีความตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญั
ขององคค์วามรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ การสืบทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายุ มีการสร้าง
อาชีพ และเป็นองคก์ร/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

เป็นการตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเหมาะสมความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงกบัการร่างรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน และนาํเขา้สู่เวทีประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบายของผูมี้ส่วนได้
เสียรับรองรูปแบบ ซ่ึงพบว่าผูท้รงคุณวุฒิประเมินรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการ
นาํไปปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น และเวที
ประชุมผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบอยู่ในเกณฑดี์ ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความ
เหมาะสม เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิ่มเติม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ด้านความเหมาะสม พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ทุกดา้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบการ
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เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุองคป์ระกอบร่วม และวตัถุประสงคข์องรูปแบบ หากพิจารณาราย
ดา้นขององคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ “PHOMKIRI Model” พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) ดา้นโอกาสของการเรียนรู้ ดา้น
บุคคล ดา้นความรู้และประสบการณ์ ดา้นทรัพยากร และดา้นการบูรณาการ  

ด้านความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในภาพรวมมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
และมาก อยา่งละ 2 ดา้นเท่ากนั ค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ หลกัการของรูปแบบ และองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุและค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ และองคป์ระกอบร่วม  

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง พบว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา
ชุมชนในภาพรวมสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ทุกดา้นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
หลกัการของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุและวตัถุประสงค์
ของรูปแบบ หากพิจารณารายดา้นองคป์ระกอบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ “PHOMKIRI 
Model” พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบุคคล ดา้นโอกาสของการเรียนรู้ ดา้นความรู้ และ
ประสบการณ์ และการบูรณาการ ตามลาํดบั 

 
การอภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัและขอ้คน้พบดงัท่ีกล่าวมาในผลการวิจยันั้น สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
จะอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัใหค้รอบคลุมทั้ง 4 ประเดน็ ดงัน้ี 

ตอนที ่1 สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
จากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นหรือสภาพท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอาย ุพบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.08, S.D.=0.493) โดยดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม 
มีความต้องการสูงสุด ( X =4.19, S.D.=0.444) และเม่ือจัดลาํดับความคาดหวงั พบว่า ด้านการ
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายุเป็นลาํดบัท่ีมีความคาดหวงัหรือตอ้งการสูงสุด ส่วน
สภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.86, S.D.=0.858) โดยการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายมีุปัญหาสูงสุด 
( X =3.97, S.D.=0.879) และจากผลการสงัเคราะห์สภาพปัจจุบนัการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุพบว่า 
ชมรมผูสู้งอายุมีการกาํหนดความรู้มาจากองคค์วามรู้ท่ีสืบทอดมา ซ่ึงมีชมรมและประธานชมรม
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ผูสู้งอายุเป็นผูก้าํหนดความรู้เป็นส่วนใหญ่ จากการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและประสบการณ์ 
ความรู้จากสมาชิกในชมรมผูสู้งอาย ุและส่ือ นอกจากน้ียงัมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในชมรมและ การถ่ายทอดให้กบักบัประชาชน บุตรหลาน ทั้ง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเผยแพร่การแสดงผา่นส่ือ เอกสาร ตาํรา ชมรมผูสู้งอาย ุส่วน
ใหญ่จดัเก็บทกัษะความรู้ ประสบการณ์ไวใ้นตวับุคคลต่างคนต่างทาํไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ขาดผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บความรู้ ชมรมผูสู้งอายุมีการปรับประยุกตค์วามรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

จากผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ชมรมผูสู้งอายุมีความตอ้งการจาํเป็นในการ
แสวงหาความรู้ และมีการนําการจดัการความรู้มาใช้ในการดาํเนินงานของชมรมเป็นผูก้าํหนด
ความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชมรม มีการสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั แลว้นาํมาถ่ายทอดและแลกเปล่ียน จดัเก็บ พฒันาปรับปรุงใหเ้หมาะสม ชมรม
ผูสู้งอายุนอกจากให้ความให้ความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดส้ั่งสมแลว้ยงัตอ้งสอดแทรกเน้ือหาสาระ
ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัชมรมตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้รอบรู้ทนัยคุทนัเหตุการณ์ตอ้งพฒันาหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา จึงจะทาํให้ชมรมผูสู้งอายุไดรั้บการยอมรับจากสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เสนาะ กล่ินงาม (2551: 267) ท่ีพบว่า ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงในการจดัการความรู้ คือ การแสวงหา
ความรู้ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองท่ีอาจารย์มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และอาจารยมี์ความสามารถในการใชค้วามรู้ท่ีแสวงหามาไดม้าใช้
ในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันางาน   

นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบอีกว่าชมรมผูสู้งอายุมีปัญหาในการจัดเก็บความรู้เพื่อ
เสริมสร้างพลงัผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นความตอ้งการจาํเป็นในลาํดบัแรก อาจเป็นเพราะว่าผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่มีอายุมากแลว้ขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเก็บความรู้
รวมทั้งยงัขาดอุปกรณ์ในการจดัเก็บความรู้ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคนผูสู้งอายุ
ในอดีต หากไม่นาํมาจดัเก็บเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนไดโ้ดยง่าย เป็นเหตุ
ใหส้มาชิกหรือผูท่ี้สนใจท่ีจะเรียนรู้ตอ้งใชเ้วลาเรียนนาน และอาจทาํใหค้วามรู้คลาดเคล่ือนหรือสูญ
หายไปจากองคก์รหรือชุมชนไดห้ากผูท้รงภูมิปัญญาเหล่านั้นจากไป ทางชมรมผูสู้งอายะจึงมีความ
ตอ้งการในการเกบ็รวบรวบรักษาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นไวใ้หเ้ป็นระบบท่ีสมาชิกสามารถนาํ
ออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะเป็นความรู้ท่ีอยูคู่่กบัองคก์รและชุมชนตลอดไป   

ตอนที ่2 คุณค่าและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย คุณค่าภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุและการอนุรักษภู์มิปัญญา 
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1. คุณค่าของภูมิปัญญา 
ชมรมผูสู้งอายมีุองคค์วามรู้ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย สังคม วฒันธรรม ภาษา และวิถี

ชีวิตท่ีควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ ทาํให้รู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง ซ่ึงแลว้ยงัทาํหน้าท่ีอบรมสั่งสอนจริยธรรมแก่ชาวบา้นและเป็นส่ือท่ีให้ข่าวสาร ความรู้ 
ความคิดทั้งเร่ืองสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นคุณธรรมท่ีดีงาม
ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูช้มอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่าคุณค่าของ
ภูมิปัญญาผูสู้งอายุ มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาบุคคล เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญา อารมณ์  จิตใจและร่างกาย รวมทั้งการปรับตวัทางสังคมและ 2) ดา้นการ
พฒันาสังคม ซ่ึงมีบทบาทในการพฒันาสังคมทั้งทางดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านศิลปกรรม ด้านวรรณศิลป์และการสร้างความภาคภูมิใจจน
กลายเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1.1 ด้านการพัฒนาบุคคล ในเร่ืองของความรู้ความสามารถ สติปัญญา การพฒันา
อารมณ์ การพฒันาจิตใจ การพฒันาร่างกายและการพฒันาการปรับตวัทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสตีฟ (Steve, 2003: 160) ท่ีไดท้าํวิจยัเร่ือง  การศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนรัฐบาล พบว่า ผูบ้ริหารใหท้ฤษฎีของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียของทั้งสองโรงเรียนในการสนบัสนุนการเลือกหลกัสูตร ซ่ึงส่งผลให ้(1) การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจชุมชน ในการแสดงบทบาททางการศึกษาของนกัเรียน (2) โรงเรียนของรัฐเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหาร และผูน้ําชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และการสร้าง
หลกัสูตร (3) โรงเรียนของรัฐเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของครู เพ่ือให้ครู
ไดแ้สดงศกัยภาพทางดา้นความรู้ ทกัษะความชาํนาญ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการมีทศันคติท่ี
ดีในการทาํงาน กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลของสังคมและเทคโนโลย ีเพ่ือความกา้วหนา้ของครูโดย
มุ่งผลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง 
การพฒันาตวับ่งช้ีรวมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจครู  ประกอบดว้ย 2 มิติ (มิติกระบวนการและ
มิติผลลพัธ์) 13 องคป์ระกอบ 102 ตวับ่งช้ี จดัอนัดบัความสาํคญัตามนํ้ าหนกัองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
ความพึงพอใจในงาน การสร้างภาวะผูน้าํ การสร้างทีมงาน ความผกูพนัต่อวิชาชีพครู ความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ การใหโ้อกาส การมีส่วนร่วมตดัสินใจ การสร้างแรงจูงใจ สถานภาพครู 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง การให้การสนับสนุน และความรู้สึกมีคุณค่าในตน และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ ศิริรัตน์ จุลษร (2554: 59) เร่ือง การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิของงานและความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่ 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานและความกา้วหน้าของการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการสายสนบัสนุน ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะ (การติดต่อส่ือสาร การวางแผน และการ
จดัการ การแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ) ดา้นคุณลกัษณะ (ความซ่ือตรง ความเป็นผูใ้หญ่ ความมี
จิตใจกวา้ง) และด้านคาํมัน่สัญญาแห่งความสําเร็จ (กาํหนดแผนงาน การกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน การกาํหนดทรัพยากร การกาํหนดการตรวจสอบ และการสรุปผลการดาํเนินงาน) 
นอกจากน้ีย ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก  สุขสุนัย  และคณะ (2552: บทคัดย่อ) พบว่า 
คุณลกัษณะและทกัษะท่ีสาํคญัของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษามี 9 ประการ 
ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ความใฝ่รู้ และพฒันาตนเอง การเป็นผู ้
สร้างสรรค ์ความเป็นวิชาชีพ ความเป็นผูแ้กปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ 
ความเป็นผูป้ระกอบการ การเคารพในคุณค่าของบุคคลอ่ืน และทกัษะการส่ือสารในการทาํงานเป็น
ทีม 

1.2 คุณค่าต่อการพัฒนาทางสังคม ชมรมผูสู้งอายมีุคุณค่าดา้นครอบครัว เป็นการ
เรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษจากพ่อสู่ลูก มีความรู้สึกใกลชิ้ด ก่อใหเ้กิดความรัก ความเขา้ใจ ความ
ผกูพนัในครอบครัว ดา้นการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกสอนศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น เสริมสร้าง
ภูมิปัญญาให้แก่คนในชุมชน ดา้นคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้ขอ้คิด ขอ้
ปฏิบติั ควบคุมบรรทดัฐานให้กบัสังคม สร้างความสัมพนัธ์อนัดีของคนในสังคม ชุมชน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิบสัน (Fibson, 1993) ท่ีเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลในการท่ีควบคุมจดัการใชค้วามรู้ความสามารถตลอดทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ กระบวนการดงักล่าว
เกิดขึ้นเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกคบัขอ้งใจ ขดัแยง้ เป็นปัญหาขาดความสมดุล มีความหวงัเกิดข้ึน 
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่ิงดงักล่าวเป็นปัจจยันาํให้บุคคลเกิดกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การคน้พบสภาพการณ์จริง 2) การสะทอ้นคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
3) การตดัสินใจและลงมือปฏิบติั และ 4) การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัท่ีมีคุณค่าโดยการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของบุคคล ในแต่ละขั้นตอนจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ การสนบัสนุนทางสังคม และเป้าหมายของตนเอง 
เม่ือบุคคลมีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแลว้จะทาํให้ผลลพัธ์แก่ตนเอง ในลกัษณะของการรับว่า
ตนเองมีความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจดัการสถานการณ์ได ้รู้สึกพอใจในความสามารถของตนเอง 
มีการพฒันาตนเอง มีเป้าหมายและเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมองเห็นความสาํคญั
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ของตนเอง และสังคม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี วงคสิ์ทธ์ิ และศิริวรรณ ศิริบุญ 
(2544: 68-73) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ประชาสังคมกบัการเก้ือหนุนผูสู้งอายุ พบว่า การดาํเนินงาน
ทางด้านการรวมกลุ่มกันเองของผูสู้งอายุ ในรูปแบบเพ่ือช่วยเพื่อน มีศักยภาพสูงท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้สาํเร็จลุล่วง ทั้งน้ีเพราะเป็นการท่ีผูสู้งอายสุามารถท่ีจะเขา้ใจกนัและกนั มีปัญหา
เหมือนกนั และมีสภาพจิตท่ีคลา้ยกนั ทาํให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการแกปั้ญหา และร่วมกนัพฒันา
สังคม และสอดคลอ้งกนักบั ทรงชยั มีชยั (2554: 31-45) พบว่า ผูสู้งอายสุ่วนมาก จะมีพื้นฐานท่ีจะ
เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม โดยความสมคัรใจ และมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุ คือ โครงการนั้นตอ้งเป็นโครงการท่ีไม่ซับซ้อน
และมีผลตอบแทนท่ีชดัเจน และมีการจดักิจกรรมชมรมผูสู้งอายุดา้นบริการ จดักิจกรรมออกกาํลงั
กาย บริการช่วยเหลือผูสู้งอายดุว้ยกนั ส่งเสริมสมัพนัธภาพในครอบครัวและสมัพนัธภาพของคนใน
ชุมชน การประสานองคก์รต่างๆ การพฒันาการจดัหาทุน การระดมความคิดเห็นและกาํลงัช่วยกนั
ทาํงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ทั้งน้ีเม่ือผูสู้งอายุได้ทาํ
กิจกรรมใดๆ กต็ามกห็มายถึงไดมี้สถานภาพและบทบาทท่ีอยูเ่หล่านั้น ทาํใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับจากสังคม สามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้
และไม่เป็นผูไ้ร้บทบาท 

2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
ชมรมผูสู้งอายุทางภาคใต ้ท่ียงัคงมีบทบาทหน้าท่ีและความสําคญัอยู่ในสังคม ซ่ึง

เปรียบเสมือนเป็นสถาบนัหน่ึงในสังคมคือ ครอบครัวและนนัทนาการท่ีมีหนา้ท่ีหลกัคือให้ความรู้
และการอบรม การพกัผ่อนหย่อนใจของสมาชิกในสังคม และยงัมีส่วนสนับสนุนสถาบนัอ่ืนได้
อย่างหลากหลายทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและอ่ืน ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษใ์ห้คงอยู่คู่กบัสังคมสืบไป  แต่การอนุรักษก์็มีปัญหาไม่น้อยเพราะภูมิปัญญาย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติมีการผสมผสาน การรับเอาวฒันธรรมใหม่ท่ีมีพลงัมากกว่าเขา้มา 
โดยเฉพาะการเขา้มาแทนท่ีของส่ือสมยัใหม่ท่ีทาํให้พื้นท่ีทางสังคม และมีขอ้จาํกดัในการสร้าง
บทบาทและหนา้ท่ีมากข้ึน ในขณะเดียวกนัวิถีการดาํเนินชีวิต ค่านิยมของคนเปล่ียนไปเป็นสังคม
เมืองมากข้ึนตอ้งเร่งรีบในการทาํมาหากิน การใชช้มรมผูสู้งอายุเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจจึงลดน้อยลง ชมรมผูสู้งอายุท่ีเคยมีบทบาทและหน้าท่ีอย่างแนบแน่นต่อวิถีชีวิต 
ความเช่ือ และพิธีกรรม ก็เส่ือมคลายคุณค่าและความหมาย เพราะไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ค่านิยมท่ีถูกปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมยัใหม่ จากประเด็นขอ้จาํกดัเหล่าน้ี
ถึงแมช้มรมผูสู้งอายจุะปรับปรุงเปล่ียนแปลงแลว้ แต่กย็งัมีปัญหาอ่ืน ๆ 
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จากกรณีปัญหาดังกล่าวชมรมผูสู้งอายุจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาสร้างสรรค์และ
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริงของผูค้นในสังคมสมยัใหม่และเพื่อความอยูร่อดของ
ชมรม ดงันั้นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุอนัประกอบดว้ย กลุ่มนกัวิชาการ หน่วยงาน
ราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งเงินทุน นกัธุรกิจทางวฒันธรรม ส่ือสารมวลชนและนกัจดัรายการทาง
วฒันธรรมและสถาบนัการศึกษาต่างตอ้งร่วมมือกนัเพื่อแสวงหาแนวทางอนุรักษภู์มิปัญญาผูสู้งอายุ
ให้คงอยู่คู่กบัชุมชนภาคใต ้การสนบัสนุนจากหน่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีให้การสนบัสนุนทั้งงบประมาณ วิชาการ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งเตม็รูปแบบ เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษภู์มิ
ปัญญาผูสู้งอายไุดค้งอยูคู่่กบัชุมชน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเปรมรัศมี ธรรมรัตน์ (2552: 
241-249) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์คุณค่าและการดาํรงอยูข่องศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น: กรณี
หนังใหญ่วดัขนอน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่  ศึกษาการดํารงอยู่และนํา เสนอแนวทางการสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัใหญ่ วดัขนอนมี
คุณค่าท่ีสาํคญั 2 ดา้น คือ 1) คุณค่าต่อการพฒันาบุคคล โดยผูท่ี้มาสืบทอดและผูม้าชมการแสดงหนงั
ใหญ่จะได้รับการส่งเสริมการพฒันาสติปัญญา การพฒันาอารมณ์ การพฒันาจิตใจ การพฒันา
ร่างกายและการปรับตวัทางสังคมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต 2) มีคุณค่าต่อการพฒันา
ทางสังคม โดยการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัของชุมชน ส่งเสริม
ดา้นจริยธรรมมีการสอดแทรกขอ้คิดในการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรม รู้จกัความดี ความ
ชัว่ ส่งเสริมศิลปะในแขนงต่างๆ สามารถนาํภูมิปัญญามาสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชน สร้าง
ความภาคภูมิใจและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  แสดงถึงพลังของชุมชนท่ีทําให้ เ กิด
กระบวนการพฒันา เกิด การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในชุมชน มีการปรับตวัทางสังคม
ทั้ งรูปแบบและการถ่ายทอดความรู้และการแสดง ชุมชนมีการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันเห็นคุณค่า
ความสาํคญัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญา เกิดความร่วมมือมีการเผยแพร่และ สามารถสรุป
ไดว้่าระบบคุณค่า ประกอบดว้ยหลายดา้นแต่มีดา้นหลกัๆ ดงัน้ี 1) คุณค่าต่อการพฒันาบุคคล เป็น
การส่งเสริมการพฒันาสติปัญญา การพฒันาอารมณ์ การพฒันาจิตใจ การพฒันาร่างกายและการ
ปรับตวัทางสังคมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต 2) คุณค่าต่อการพฒันาทางสังคม เป็นการ
ส่งเสริมดา้นจริยธรรมมีการสอดแทรกขอ้คิดในการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรม ส่งเสริม
ศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งหตัถศิลป์ วรรณศิลป์และดุริยางคศิลป์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยสร้างอาชีพ
และรายไดใ้ห้กบัชุมชน สร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน แสดงถึงพลงัของ
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ชุมชนท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการพฒันาดา้นสงัคม ดา้นการศึกษา ดา้นประเพณีและวฒันธรรม รวมทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นการท่องเท่ียว  

ตอนที ่3 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้ิจัยใช้ช่ือว่า 

“PHOMKIRI Model” ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
และองคป์ระกอบร่วม ซ่ึงประกอบดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ส่ิงสนับสนุนการ
จดัการความรู้และผลการจดัการความรู้ ซ่ึงองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ “PHOMKIRI Model 
“ มีองคป์ระกอบย่อย 8 ประการคือ 1) ดา้นบุคคล (Personal=P) 2) ดา้นการเสริมพลงัสุขภาพ 
(Health Empowerment=H) 3) ดา้นโอกาสของการเรียนรู้ (Opportunity of Learning=O) 4) ดา้นการ
จดัการ (Management =M) 5) ดา้นความรู้และประสบการณ์  (Knowledge and experience = K) 6) 
ดา้นอุดมคติ (Ideal = I) 7) ดา้นงบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ (Resources = R) และ 8) ดา้น
การบูรณาการ (Integration = I) 

สําหรับการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้พฒันาข้ึนโดยการประยุกตใ์ช ้ ADDIE 
Model ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) และรูปแบบการจดัการความรู้เชิง
องคป์ระกอบของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สัน แอนด ์เดอะ อเมริกนัโพรดกัติวิต้ี แอนด ์ควอลิตี เซนเตอร์ 
(Arthur Anderson and The American Productivity and Quality Center, 1996: 65) มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบ โดยแนวคิดของเควิน ครูส เป็นหลกัการออกแบบท่ีถูกนาํมาใชก้บัหลายๆ งาน
ท่ีตอ้งการให้ผลงานออกมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนซ่ึงนกัออกแบบการเรียนการสอนและนกัพฒันา 
การฝึกอบรมนิยมใชก้นัโดยมีขั้นตอนสาํคญัอยู ่5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการ
ออกแบบ (Design) ขั้นการพฒันา (Development) ขั้นการนาํไปใช ้ (Implementation) และขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางท่ีมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นเพื่อให้สามารถนาํไป
สร้างเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนรูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบ เป็น
รูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ องคค์วามรู้ขององคก์าร เสริมสร้างพลงั
อาํนาจ และปัจจยัท่ีทาํให้องคก์ารเสริมพลงัอาํนาจไดส้ําเร็จ ซ่ึงในการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
จาํเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้ของผูสู้งอายุทั้งความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือความรู้ท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ซ่ึงจะเป็น
ความรู้ท่ีอยูคู่่กบัชมรมผูสู้งอายตุลอดไป  

รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาเผูสู้งอายุเพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน มีหลกัการ คือ เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุจากการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุเพื่อ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (อนุรักษ ์นิยมเวช, 2553: 1) ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองวฒันธรรมไทย 
โดยมีการกาํหนดสิทธิและหน้าท่ีไวห้ลายประการ ดงัมาตรา 66 ไดก้าํหนดสิทธิและหน้าท่ีของ
บุคคล ชุมนุมทอ้งถ่ินในการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนั
ดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการการบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลายหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน อีกทั้ง
มาตรา 73 ยงักาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีบุคคลในการพิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีหน้าท่ีเสียสละและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ดว้ย นอกจากน้ีมาตรา 80 (6) กาํหนดให้รัฐดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นวฒันธรรม ให้มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตสาํนึกและเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมาตรา 86 
(2) กาํหนดให้รัฐส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคน้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และ มาตรา 289 
กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ีบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน โดยใหมี้สิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถ่ินดว้ย  และยงัสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 (สาํนกังาน
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2552: 55) ไดก้าํหนด พนัธกิจในการอุปถมัภ์ คุม้ครองและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของชาติและความหลากหลายทางวฒันธรรมให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คง สร้างสรรคส์ังคม
สันติสุขดว้ยมิติทางศิลปะและวฒันธรรมในทุกระดบั ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนบัสนุนและมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานทางวฒันธรรมเพ่ือเชิดชูคุณค่า และจิตวิญญาณของความเป็นไทยและสร้าง
คุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม โดยมียุทธศาสตร์ใน
การพฒันาระบบบริหารจดัการงานศิลปะและวฒันธรรม การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างภาคี
ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานทางศิลปะและวฒันธรรม และนาํทุนทางวฒันธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีลว้นเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมให้เกิดความเขม้แขง็
ทางดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการ
ความรู้ องคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจ “PHOMKIRI Model” ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 
ประการ คือ ดา้นตวับุคคล การเสริมพลงัสุขภาพ โอกาสของการเรียนรู้ การจดัการ ความรู้และ
ประสบการณ์ อุดมคติ งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ และการบรูณาการ ในขั้นตอนท่ี 1 (R1) 
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นาํมสู่การพฒันารูปแบบในขั้นตอนท่ี 2 (D2) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ มี
ความหมาย ดงัน้ี 1) P = Personal (ตวับุคคล) หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะตวับุคคลของผูสู้งอายใุนการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 2) H = Health 
Empowerment (การเสริมพลงัสุขภาพ) หมายถึง การดูแล รักษาสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย-จิตใจ-สังคม 
ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสงบสุข 3) O = Opportunity of  Learning (โอกาสของการเรียนรู้) 
หมายถึง การเรียนรู้ทกัษะต่างๆ เก่ียวกบัเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน และการ
เสริมสร้างโอกาส สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถเรียนรู้ปรับตวัใหเ้ท่าทนักบั
สถานการณ์วฒันธรรมในปัจจุบนั 4) M = Management (การจดัการ) หมายถึง การบริหารจดัการให้
ชมรมผูสู้งอายุมีความสามารถในการบริหารตนเองและองคก์รเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิด
กิจกรรมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5) M = Knowledge and experience (ความรู้
และประสบการณ์) หมายถึง องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและ
การบริหารจดัการใหช้มรมผูสู้งอายใุหส้ามารถในการบริหารตนเองและองคก์ร เพื่อก่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือหรือเกิดกิจกรรมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 6) I = Ideal (อุดมคติ) 
หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ มีอุดมคติ มีความมุ่งมัน่และตระหนกัในกระบวนการเสริมสร้างอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้ทุกคนเกิดจิตสาํนึกเอ้ืออาทรต่อกนั มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการปัญหาของตน 7) R = Resources (งบประมาณ 
บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ) หมายถึง งบประมาณ การพฒันาบุคคล การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้มีความ
เหมาะสมกบังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํ
จาจผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน และ 8) I = Integration (การบูรณาการ) หมายถึง การผสมผสาน
องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ความชาํนาญ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ
เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุซ่ึงองคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจ ดงักล่าวนั้น สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของศิริรัตน์ จุลษร (2554: 59) ไดว้ิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของงานและความกา้วหน้าของการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบว่า 1) ระดบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ระดบั
ผลสมัฤทธ์ิของงานและความกา้วหนา้ของการปฏิรูปงานของขา้ราชการสายสนบัสนุน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง และ3) การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการสายสนับสนุน ได้แก่ ด้านทักษะ (การ
ติดต่อส่ือสาร การวางแผน และการจดัการ การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ) ดา้นคุณลกัษณะ (ความ
ซ่ือตรง ความเป็นผูใ้หญ่ ความมีจิตใจกวา้ง) และด้านคาํมั่นสัญญาแห่งความสําเร็จ (กาํหนด
แผนงาน การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน การกาํหนดทรัพยากร การกาํหนดการตรวจสอบ และ
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การสรุปผลการดาํเนินงาน) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนทร ศรีหนองบวั (2550: 71-75) ท่ี
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินบา้นสาวะถีประกอบดว้ยปัจจยัภายในไดแ้ก่ 
จิตสาํนึกทางวฒันธรรมของคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เน่ืองจากเป็นเสมือน
แรงผลกัดนัท่ีสาํคญัเพื่อให้คนในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐ หน่วยงานราชการและการแพร่กระจายวฒันธรรมของ
สงัคมเมือง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อการจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชน 
เง่ือนไขการจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินบา้นสาวะถี ข้ึนอยูก่บัฐานของพลงัทอ้งถ่ิน 4 ประการ คือ ฐาน
ทรัพยากร เครือข่ายทางสงัคม ระบบความรู้ และวฒันธรรมความเช่ือ 

ส่วนองค์ประกอบร่วมของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจประกอบด้วยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ส่ิงสนบัสนุนการจดัการความรู้และผลการจดัการความรู้ ซ่ึงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย เป็นการประสานความร่วมมือในกระทาํ/ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอายสุมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการทดลองใชรู้ปแบบในขั้นตอนท่ี 3 (R2) ดว้ยวิธีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การอบรมยกระดบัความรู้ และการประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพื่อขบัเคล่ือนการจดัการความรู้โดย
การนาํกระบวนการจดัการความรู้เขา้มามีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยตอ้งคาํนึงถึงส่ิง
สนบัสนุนการจดัการความรู้ท่ีจะสนบัสนุนใหก้ารใชรู้ปแบบการจดัการความรู้เกิดผลตามท่ีคาดหวงั
อย่างรอบคอบ คือ ความแตกต่างของภูมิสังคม ซ่ึงในแต่ละบริบทพื้นท่ีย่อมมีสภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีแตกต่างกนั และความรู้ในการจดัการความรู้ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสามารถนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการดึงความรู้ท่ีมี
อยู่ในตวับุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีเป้าหมาย
ร่วมกนัเพื่อใหง้านบรรลุผลสาํเร็จ และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือมีความเป็นมิตร 
การไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ความมีอิสระ ความมีเหตุผล การยอมรับซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่ผลของ
การจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม (D2) คือ ชมรมผูสู้งอายุมีการพฒันาคน พฒันา
งานและพฒันาองคก์ร เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและชุมชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูล สามารถวิเคราะห์ คดัสรร เลือกสรรก่อนนาํความรู้ไป
ประยุกตใ์ช ้ มีความตระหนกัถึงคุณค่าความสําคญัของชมรมผูสู้งอายุ เกิดความภาคภูมิใจในอตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผูสู้งอายทุั้งในรูปแบบหรือการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ 
ชมรมผูสู้งอายไุดรั้บการอนุรักษสื์บทอดอยูคู่่กบัชุมชน เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนอนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายตุ่อไป  
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สําหรับรูปแบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุเพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพื่อพฒันา
ชุมชนจะประสบความสําเร็จจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขในการนําไปใช้ท่ีสําคญั
ประการหน่ึง คือ จะตอ้งจดัทาํเป็นแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนรวมถึงกาํหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนพื้นท่ี และสภาพบริบทของพ้ืนท่ีตอ้งอยูใ่นสภาวะปกติ จะตอ้ง
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภยัพิบติัทางธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ความรุนแรงอ่ืน ๆ อนัจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

ตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจเพือ่พฒันาชุมชน 

จากผลการวิจยัผูท้รงคุณวฒิุประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั
และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุเพื่อเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจเพ่ือพฒันาชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด โดย ผลการประเมินดา้นความ
เหมาะสมพบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ส่วนความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากและมากท่ีสุด แต่ผลการประเมินดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง พบว่าอยูใ่นระดบั
มากอย่างชดัเจน และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดขององคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอาย ุ “PHOMKIRI” พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.92, 
S.D. = 0.729) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั 2 ดา้น คือ การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-
สังคม) และโอกาสของการเรียนรู้ ( X = 5.00, S.D. = 0.000) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คืออุดมคติ 
( X = 4.80 , S.D. = 0.383 ) ส่วนความไปไดใ้นทางปฏิบติัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 
4.80, S.D. = 0.077)โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ทรัพยากร :งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ ( X = 
4.92, S.D. = 0.245) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการบูรณาการ ( X = 4.56, S.D. = 0.266) และการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.107)โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือดา้นบุคคล ( X = 4.72, S.D. = 0.275) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การเสริมพลงัสุขภาพ 
(ร่างกาย-จิตใจ-สงัคม) ( X = 4.00, S.D. = 0.000) 

จากผลการประเมินรูปแบบของผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี เป็นเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะว่าใน
กระบวนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบ
แนวคิดมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจยัของผูท้รงคุณวุฒิในระดับสากล 
รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานกบักลุ่มผูสู้งอายโุดยตรง  ทาํให้ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัและการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกส่วน ยกเวน้องคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา
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ชุมชน รูปแบบ “PHOMKIRI” ท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจ
เป็นเพราะว่าการดาํเนินงานของรูปแบบจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะทาํให้
รูปแบบประสบความสาํเร็จได ้ฉะนั้นผูท่ี้นาํรูปแบบไปใชต้อ้งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจจริง เสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั จึงจะทาํให้รูปแบบบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ดังนั้นผลการ
ประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจึงอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของรูปแบบ 
“PHOMKIRI” พบว่าในด้านความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากนัมี 2 ดา้น คือารเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) และโอกาสของการเรียนรู้
( X = 5.00, S.D. = 0.000) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นอุดมคติ ( X = 4.80 , S.D. = 0.383 ) 
อาจเป็นเพราะว่า ชมรมผูสู้งอายุจึงมีลกัษณะเป็นปัจเจกบุคคล ความคิดและวิสัยทศัน์แต่ละคนมี
ความแตกต่างกนั  

ส่วนดา้นความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นทรัพยากร: งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อ่ืนๆ ( X = 
4.92, S.D. = 0.245) อาจเป็นเพราะวา่ ชมรมผูสู้งอายไุดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เป็นผลทาํ
ใหต้อ้งมีการพฒันาขอ้มูลชมรมผูสู้งอาย ุรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและคุม้ค่ากบัการปฏิบติังานนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ ์(2549: 134-
136) และเสนาะ กล่ินงาม (2551: 98) หากไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือไม่มีการจดัการระบบความรู้ พนักงานขาดความกระตือรือลน้ ขาดทกัษะการใช้เทคโนยีท่ี
ทนัสมยัท่ีจะมาช่วยให้การทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจจะทาํใหเ้ป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาบุคลากรและองคก์รได ้ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การบูรณาการ ( X = 4.56, S.D. 
= 0.266) อาจเป็นเพราะขาดการผสมผสานความรู้ ภูมิปัญญา ความชาํนาญและประสบการณ์ของ
ผูสู้งอายุท่ีมีอยู่แลว้ รวมทั้งขาดการประสานงานและเช่ือมโยงกบัเคร่ือข่ายอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงทาํใหไ้ม่เกิดการพฒันาข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรวุฒิ  เพง็พนัธ์ (2548: 216-242) 
ท่ีกล่าวว่าคุณค่าและบทบาทในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนประเภทบุคคลประเภทส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานท่ีและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะสามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เขา้กบัสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการและปลูกจิตสาํนึกให้รักทอ้งถ่ินมากข้ึน ซ่ึงหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานชมรมผูสู้งอายุ  เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรกาํหนดนโยบายในการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุให้ชดัเจนต่อเน่ือง เช่น การกาํหนดหรือวางนโยบายในการจดังาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสใหช้มรมผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วม ส่งเสริมหรือประสานความร่วมมือ
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กบัชมรมผูสู้งอายุในการรณรงคห์รือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ และการสนับสนุนดา้นวิชาการ 
งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ 

และในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบุคคล ( X = 4.72, S.D. = 0.275) อาจเป็นเพราะว่า 
ผูสู้งอาย ุตอ้งการใหลู้กหลานเห็นคุณค่าของผูสู้งอาย ุเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ท่ีสามารถเป็น
แบบอยา่งและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นใหก้บัรุ่นลูกรุ่นหลานได ้ดงันั้นคุณค่าการพฒันาบุคคล 
และการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุให้ไดรั้บการพฒันา
สติปัญญา การพฒันาอารมณ์ การพฒันาจิตใจ การพฒันาร่างกายและการปรับตวัทางสังคมทาํให้
เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเปรมรัศมี  ธรรมรัตน์ (2552: 241-249) ส่วนดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สงัคม) ( X = 4.00, S.D. = 0.000) ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะวา่ผูสู้งอาย ุขาดความรัก ความผกูพนั ความเอ้ืออาทรในครอบครัว โดยวยัสูงอายเุป็นวยัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม ซ่ึงความเส่ือมทางดา้นร่างกาย ทาํให้
ประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมลดลง ผูสู้งอายุรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลง ตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืน
มากข้ึน รวมถึงการสูญเสียอาํนาจ ตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน บทบาทในสังคม จึงทาํให้ผูสู้งอายุมี
อารมณ์หงุดหงิดกงัวลใจ ใจน้อย มีเร่ืองกระทบกระเทือนใจไดง่้าย มีความรู้สึกว่าตนเป็นคนไร้
ประโยชน์ เหงา วา้เหว ่ส้ินหวงั อาการเหล่าน้ีมกัจะเกิดร่วมกบัอารมณ์อ่ืนๆ เช่น มีพฤติกรรมถดถอย 
เบ่ืออาหาร ทอ้งผกู นอนไม่หลบั ฟุ้ งซ่าน หลงลืม สาํหรับการเปล่ียนแปลงทางจิตใจของผูสู้งอายท่ีุ
สามารถสงัเกตได ้เช่น บุคลิกภาพ (Personality) ผูสู้งอายจุะมีสุขหรือทุกขข้ึ์นอยูก่บัภูมิหลงัหรือการ
พฒันาจิตใจของผูน้ั้น ถา้ผูสู้งอายเุติบโตมาดว้ยความอบอุ่น มีความรัก เห็นความสาํคญัของคนอ่ืน ก็
มกัจะเป็นผูสู้งอายท่ีุค่อนขา้งจะมีความสุข สามารถอยูร่่วมกบัลูกหลานหรือผูอ่ื้นได ้ดา้นพฤติกรรม 
ร่างกายจะมีการปรับตวัเพื่อสภาพร่างกายและจิตใจใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล เม่ือเกิดความเครียดข้ึน โดย
ใช้กลไกหรือวิธีการต่างๆ ทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมในการเผชิญความเครียดแตกต่างกัน เช่น 
พฤติกรรมแบบยอมรับ มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความพึงพอใจ  และเห็นคุณค่าของชีวิตหรือ
พฤติกรรมของผูสู้งอายุ และมีพลังใจค่อนข้างจะสูง จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองเห็น
ประโยชน์ท่ีจะให้กบัสังคม สําหรับพฤติกรรมตอ้งการความสนใจ ความเอาใจใส่จากครอบครัว
มากกว่าปกติ  สาํหรับพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุส้ินหวงัในชีวิตมกัพบในผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ  
มีความเส่ือมทั้ งร่างกายและจิตใจ ผู ้สูงอายุบางรายท่ีเกิดความเจ็บป่วยทางจิตใจซ่ึงอาจทํา
อตัวินิบาตกรรมได้ (สุทธิชัย จิตตะพนัธ์กุล, 2543) ดงันั้น การรับรู้และมีความเขา้ใจในการ
เปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุในด้านต่างๆ ย่อมเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผูสู้งอายุในการวาง
แผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อช่วยให้
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ผูสู้งอายมีุสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสามารถดาํรงชีวิตตามสภาพของแต่ละบุคคล
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 

และหลงัจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ในขั้นตอนท่ี 3 (R2) โดยการ
ขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ในเทศบาลตาํบ]พรหมคีรีเป็นเวลา 4 เดือนดว้ยการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การอบรมยกระดับความรู้ และการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย และประเมินผลการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ ในขั้นตอนท่ี 4 (D2) )โดยพบว่า ประชาชนในเทศบาลตาํบลพรหมคีรีมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายเุพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา
ชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13 , S.D. = 0.043) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจในดา้นการวดัผลการจดัการความรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =  4.19 , S.D. = 0.176) โดย
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือดา้นการวดัผลการเสริมพลงัอาํนาจ ( X =  4.20, S.D. = 0.605) และ
จากการประเมินผลโดยการถอดบทเรียนในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ พบว่า ผูน้าํชุมชน 
ประธานชมรมและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เห็นคุณค่าความสําคญัของชมรม
ผูสู้งอายุ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เกิดบุคคลสําคญัในการเรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหา
ความสาํคญัต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุมีความเขา้ใจเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชมรม
ผูสู้งอายุและกระบวนการในเสริมสร้างพลังอาํนาจมากข้ึน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม มี
เป้าหมายในการขบัเคล่ือนชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา เขา้ใจถึงการจดัการทุนทางสังคมท่ี
ชุมชนมี ทาํใหมี้การอนุรักษภู์มิปัญญาผูสู้งอาย ุภูมิปัญญาอ่ืนๆใหค้งอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป รวมทั้ง
ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเองและชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองของชุมชน อนัจะนาํไปสู่การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน ส่วนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้โดยเวทีท่ี
ประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายของผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นว่า ภาพรวมของรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ดี 
ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดย
รูปแบบมีความสมบูรณ์ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพ่ิมเติม นอกจากน้ีรูปแบบยงัทาํ
ให้สมาชิกไดเ้กิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าความสาํคญัของภูมิปัญญาผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุไดพ้ฒันา
ตนเอง ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชมรมไดรั้บการอนุรักษใ์ห้คงอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป และ
รูปแบบ “PHOMKIRI” จะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการ
สร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกของสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ 

จากผลการขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุน้ี อาจเป็นเพราะว่า ประธาน
ชมรมสมาชิก ประชาชนและผูเ้ก่ียวข้องมีความตระหนักในการทาํงานเพ่ือส่วนรวมเล็งเห็น
ประโยชน์สาธารณะ และเห็นคุณค่าความสาํคญัของภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนชุมชน จึงเขา้มาทาํงาน
แบบมีส่วนร่วมมากข้ึนทั้งในส่วนของการวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
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ผลประโยชน์ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นมิตร มีเหตุผล มีการเอ้ือเฟ้ือ เก้ือกลู และมี
เป้าหมายร่วมกนัท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ดว้ยการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาของ
ตนเองเป็นฐาน คือตอ้งการให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าความสําคญัของภูมิปัญญาผูสู้งอายุและภูมิ
ปัญญาอ่ืนๆ ชุมชนมีถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาใหค้งอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป และส่งเสริมให้มี
การนาํภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใชเ้ป็นศกัยภาพของชุมชนให้เกิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดสามารถนาํมาปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหาต่างๆ เช่น การปรับตวัตั้งรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

ดงันั้นเม่ือผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเขา้ไปทดลองใช้ใน
ชุมชนจึงสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชนท่ีตอ้งการให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเป็น
ชุมชนตน้แบบด้านชมรมผูสู้งอายุของภาคใต  ้ซ่ึงเดิมชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรีเป็นชุมชน
ตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาดูงานท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
มีแนวคิดท่ีจะสืบสานศิลปวฒันธรรมและนาํมาขบัเคล่ือนกิจกรรมของชุมชน โดยกลุ่มผูน้าํชุมชนมี
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริงในการพฒันาชุมชนในทุกๆ ดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
จึงเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน ซ่ึงสอดรับกบัวิสัยทศัน์ (Vision) ของชุมชนท่ีว่า “เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย ์ประชาชนอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื” และเม่ือผูน้าํชุมชนตระหนกั
ถึงคุณค่าความสาํคญัของภูมิปัญญา จึงหนัมาใหค้วามสนใจและส่งเสริมภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนชุมชน
ตนเอง โดยให้ความสําคัญในการสืบทอด องค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ รักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํให้ชุมชนหันกลบัมามองตนเองจากภายใน 
ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีดีและมีแนวโนม้จะนาํไปสู่ความเขม้แขง็ทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชนไดห้าแนวทางแกไ้ข ฟ้ืนฟู ถ่ายทอดและสืบทอดองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญาของผูสู้งอายุต่างๆ จึงนาํไปสู่กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึน โดยร่วมกันทบทวนภูมิ
ปัญญาของตนเองคน้หาศกัยภาพของชุมชน เพื่อกาํหนดแนวทางเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและการนาํภูมิปัญญามาเป็นศกัยภาพของชุมชน โดยชุมชนไดต้ั้งคาํถามว่า “ควร
จดัการความรู้เหล่าน้ีอยา่งไร รวมถึงจะพฒันาผูสู้งอายบุุคคลตน้แบบท่ีจะถ่ายทอด ไปยงัลูกหลานซ่ึง
จะเป็นผูสื้บสานต่อจากรุ่นต่อรุ่นต่อไป 

ดงันั้นในกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจจึงควรให้ความสําคญัต่อการสร้างพื้นท่ี
ก่อใหเ้กิดกิจกรรมในชุมชน เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเช่ือมของรุ่นต่อรุ่น ในการคน้หาความรู้
ท่ีฝังลึกไปสู่หัวใจคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นอยูต่ามแบบธรรมชาติ ไม่ใช่การจดบนัทึกความรู้
เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงผูน้าํชุมชนตอ้งหาช่องทาง ในท่ีน้ีหมายถึง พื้นท่ี ช่วงเวลา วาระโอกาส (กาญจนา 
แกว้เทพ และคณะ, 2549: 12) ใหเ้กิดพื้นท่ีในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่น
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หน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โนนากะ(Nonaka) (อา้งถึงในยวุนุช ทินนะลกัษณ์, 2549: 225-
229) ท่ีไดอ้ธิบายถึง “ พื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้” ท่ีเรียกว่า “บา” (Ba) หรือ “ชุมชนนกัปฏิบติั” (CoPs: 
Communities of Practice) คือการสร้างพื้นท่ีแห่งการกาํเนิด (Originating Ba ) เป็นพื้นท่ีท่ีคนใน
ชุมชนไดม้าพบปะกนัและแสดงตนว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีเป้าหมายร่วมกบักลุ่ม (Socialization) และมี
พื้นท่ีแห่งการมีสุนทรียภาพ (Dialoguing Ba) เป็นพื้นท่ีแห่งการพดูคุย สนทนานาํความคิดท่ีแต่ละ
คนมีอยูใ่นตวัออกมา ทาํใหผู้อื้่นไดรั้บรู้เป็นตน้  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ ชูชาญ 
(2552: บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า เวทีเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้ผูน้าํชุมชนเกิดกระบวนการ
จดัการความรู้ทางทรัพยากรวฒันธรรมดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดการคน้พบกาํหนดเป้าหมาย พฒันา
ทกัษะและสร้างแรงจูงใจในการฟ้ืนฟอูงคค์วามรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่จากรุ่นสู่รุ่น เคร่ืองมือท่ี
นาํมาใชใ้นการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การสร้างพื้นท่ีเรียนรู้ รวมไปถึงการรังสรรค์
บรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเล่าเร่ืองเป็นเคร่ืองมือ จึงเป็นการพฒันา
ศกัยภาพของผูน้าํอย่างไม่เป็นทางการ เกิดผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ของผูสู้งอายุในชุมชนโดยบุคคล
เหล่าน้ีร่วมเป็นแกนนาํในการขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุให้เกิดผลสําเร็จ และ
ยงัคงขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายใุนชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เขา้ใจชุมชนตนเอง
มากข้ึน สามารถจดัการทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีและนาํความรู้ไปพฒันาต่อยอดในการพฒันาชุมชน
ในดา้นอ่ืนๆ ได ้ 

นอกจากน้ีรูปแบบเสริมสร้างพลังอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน เป็นรูปแบบท่ี
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะนาํไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางชุมชน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงรูปแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจหรือ “PHOMKIRI Model” ท่ีไดน้ี้เป็นเพียงแบบจาํลอง
เท่านั้นและเป็นส่วนหน่ึงของทางเลือกท่ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํเสนอเก่ียวกบัรูปแบบเสริมสร้างพลงัอาํนา
ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันาชุมน ดงันั้นในการนาํรูปแบบ (Model) ดงักล่าวไปปรับประยุกตใ์ชก้บัชุมชน
หรือการเสริมสร้างพลงัอาํนาจอ่ืนๆ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัทาํเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Plan) และแผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนรวมทั้งตอ้ง
พิจารณาดูเง่ือนไข องคป์ระกอบ หรือศกัยภาพดา้นต่างๆ ของพ้ืนท่ีนั้นๆ ดว้ย เพราะสภาพบริบท
ของพ้ืนท่ีแต่ละพื้นท่ียอ่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความแตกต่างกนัออกไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
ดงัน้ี 
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1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ชุมชนตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทใน

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางสําคญัในการดาํเนินงานระบบดูแลผูสู้งอายุ สร้าง
มาตรฐานงานและตัวช้ีว ัดการทาํงาน ดูแลผูสู้งอายุในชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์เพื่อใหเ้ป็นกรอบช้ีนาํแนวทางการดาํเนินงานดา้นผูสู้งอาย ุ

1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ชุมชนตอ้งการให้มีการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบั
ภูมิปัญญาของผูสู้งอายุ รวมทั้งการฟ้ืนฟูองคค์วามรู้และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อ
อนุรักษแ์ละเผยแพร่ใหลู้กหลานไดต้ระหนกัในองคค์วามรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ได ้และเพื่อเป็นแนวทาง
ใหก้บัชุมชนอ่ืนๆ  

1.3 จากผลการวิจัย  พบว่า  ชุมชนต้องการให้มีการจัดตั้ ง ศูนย์บริการ / ศูนย์
อเนกประสงคใ์นชุมชนท่ีเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วย
บริการสารธารณสุข กลุ่มผูสู้งอาย ุและกลไกของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เพื่อใชเ้ป็นศูนยร์วมของการจดัระบบดูแลผูสู้งอายุในชุมชนและประสานการจดับริการ เพื่อดูแล
ผูสู้งอายกุลุ่มต่างๆ  

1.4 จากผลการวิจยัท่ีไดรู้ปแบบ “PHOMKIRI ” ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ในภาคใต ้ควรนาํไปจดัทาํเป็นแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบติัการ (Action Plan) การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชนท่ีสอดรับกบัยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอาย ุ รวมถึงการขบัเคล่ือน “PHOMKIRI Model” ใหเ้กิดข้ึนในภาคใตอ้ยา่งจริงจงัเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน 

2. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจัิย 
2.1 จากผลการวิจยั ท่ีพบว่าชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาและมีความตอ้งการจาํเป็นในการ

ส่งเสริมการช่วยเหลือ/จิตอาสาในชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยเหลือสังคมของกลุ่ม 
สถาบนัในชุมชน เช่น ชมรมผูสู้งอายุ ศาสนสถาน โรงเรียน เพื่อนบา้น เช่นการสนับสนุนจาก
กองทุนในพื้นท่ี การจัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2.2 จากผลการวิจยั ท่ีพบว่า ควรมีการนาํเอากระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจไป
ใช้ในผูสู้งอายุ ท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา หรือชมรมผูสู้งอายุท่ีอยู่ในลกัษณะเดียวกบักลุ่ม
ตวัอย่าง หรือกลุ่มอ่ืนๆ พร้อมทั้งมีการติดตามเพ่ือกระตุน้และส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจอยา่งต่อเน่ือง 
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2.3 จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อใหเ้กิดการจดัการความรู้ 
องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นการพฒันาและถ่ายทอดศกัยภาพของผูสู้งอาย ุดงันั้นชุมชนควรมีการ
ส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดบุคคลสาํคญั
แห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถนาํความรู้ไปขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืน ๆ 

2.4 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กระบวนจดักิจกรรมต่างๆ การสร้างพลงัอาํนาจมีส่วน
สําคญัมากต่อการส่งเสริมความรู้สึกของผูสู้งอายุ ให้มีพลงัอาํนาจ ทาํให้ผูสู้งอายุรู้สึกมัน่ใจ ใน
ความสามารถท่ีจะจดัการในการทาํกิจกรรมต่างๆ ไดด้ว้ยความสามารถ ทาํให้เกิดขั้นตอนของการ
ตดัสินใจเลือกปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีดีของผูสู้งอายุท่ีประสบ
ความสาํเร็จ นาํมาเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ให้
เพื่อนกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนั รวมทั้งเดก็และเยาวชน  

3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรศึกษาแบบปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของชุมชนเทศบาลพรหมคีรี 

ในมิติดา้นต่างๆ เช่น สังคม วฒันธรรม การเมือง ฯลฯ เพื่อนาํมาปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
ชุมชนอ่ืน ๆ 

3.2 ควรมีการเทียบเคียง (Benchmarking) การเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายขุองชุมชน
เทศบาลพรหมคีรี กบัชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนั 

3.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุ
ของภาคอีสานหรือของภาคอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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แบบสอบถามเร่ือง  

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

เรียน ท่านประธานชมผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

 ดว้ยกระผม นายอรรครา  ธรรมาธิกลุ เป็นนกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒันศึกษา 
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง “การ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน” โดยใชแ้บบสอบถามน้ีเพื่อ
ศึกษาความแตกต่างระหวา่งสภาพปัจจุบนัผูสู้งอายท่ีุเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนัและสภาพองคค์วามรู้ท่ี
ตอ้งการหรือคาดหวงัในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายแุละประชาชน จากผลการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางสาํคญัในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชน อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อชมรมผูสู้งอายใุนการนาํไปพฒันาองคค์วามรู้ใหมี้
รูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัองคค์วามรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัและสามารถวางแผนพฒันางานและเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งช่วยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถวางแผนใหค้วามช่วยเหลือ
และสนบัสนุนการพฒันาชมรมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน  
 
 กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีตามความเป็น
จริงและโปรดตอบทุกขอ้ ทั้งน้ีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลน้ี กระผมจะปกปิดเป็นความลบั และ
นาํเสนอผลเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือชมรมผูสู้งอายขุองท่านแต่อยา่งใด  
 ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการ
วิจยัน้ีเป็นอยา่งดี 
         

  ดว้ยความเคารพและนบัถืออยา่งสูง 
         

                                                                               นายอรรครา ธรรมาธิกุล 
        นิสิตปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา 

                  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เลขท่ีแบบสอบถาม.................................... 
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คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาความตอ้งการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามผูสู้งอาย ุ
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ

พฒันาชุมชน 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันา

ชุมชน 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ

พฒันาชุมชน 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่ง และใส่เคร่ืองหมาย ลงใน � ตามความเป็น
จริง 

1. เพศ 
�  ชาย �  หญิง 

2. ปัจจุบนัท่านอายก่ีุปี (อายเุตม็)  
�  ตํ่ากวา่  20  ปี �  21-30 ปี 
�  31-40 ปี �  41-50  ปี 
�  51-60  ปี �  มากกวา่ 60  ปี 

3. ท่านมีการศึกษาสูงสุดระดบัใด 
�  ตํ่ากวา่ประถมศึกษา �  ประถมศึกษา 
�  มธัยมศึกษาตอนตน้ �  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
�  อนุปริญญาหรือ ปวส. �  ปริญญาตรี 
�  สูงกวา่ปริญญาตรี � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................ 

 4. ท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณเท่าไร   
�  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท �  5,001-10,000 บาท 
�  10,001-15,000 บาท �  15,001-20,000 บาท 
�  20,001 บาท ข้ึนไป 
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5. ช่ือชมรมผูสู้งอายท่ีุท่านอยู.่........................................................................................... 
6. ตาํแหน่งของท่านในชมรมผูสู้งอาย ุ

� ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ �  สมาชิกชมรม  
� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 

7. ท่านเคยฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอายหุรือไม่ ในประเดน็ใด 
�  เคย  ระบุ....................... �  ไม่เคย 

8. ท่านสนใจในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายใุนชมรมของท่านหรือไม่ ในประเด็น
ใด 

� สนใจ ระบุ..................... �  ไม่สนใจ 
 

ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการจําเป็นในการการเสริมพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
คาํช้ีแจง  
1. แบบสอบถามตอนน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีแต่ละขอ้จะประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนัและสภาพการณ์ผูสู้งอายท่ีุตอ้งการหรือคาดหวงั 
2. แบบสอบถามตอนน้ีเป็นแบบมาตรประเมินค่า ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั โปรดทาํ

เคร่ืองหมายลงใน � ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดทั้งในสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและ
สภาพท่ีตอ้งการหรือคาดหวงั โดยมีเกณฑก์ารพิจารณามีดงัน้ี 

5 = ชมรมผูสู้งอายมีุการดาํเนินการและความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
4 = ชมรมผูสู้งอายมีุการดาํเนินการและความตอ้งการในระดบัมาก 
3 = ชมรมผูสู้งอายมีุการดาํเนินการและความตอ้งการในระดบัปานกลาง 
2 = ชมรมผูสู้งอายมีุการดาํเนินการและความตอ้งการในระดบันอ้ย 
1 = ชมรมผูสู้งอายมีุการดาํเนินการในและความตอ้งการระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุของท่านมกีารดาํเนินการ 
ในเร่ืองต่อไปนีใ้นระดบัใด 

สภาพทีช่มรม
ผู้สูงอายุจริง 

 
มาก                 น้อย 

สภาพทีช่มรม
ผู้สูงอายุต้องการหรือ

คาดหวงั 
มาก                 น้อย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

                           ด้านการกาํหนดความรู้ 
1.   ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการร่วมประชุม ระดมความคิด 
วเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของชมรม
ผูสู้งอาย ุ           
2. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ           
3. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านใหผู้ท่ี้มีความรอบรู้ เช่ียวชาญดา้น
ชมรมผูสู้งอายมุาช่วยกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันา
งานของชมรมผูสู้งอาย ุ           
4. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุเป็นผูน้าํในการกาํหนดความรู้ท่ี
จาํเป็นต่อการพฒันางานของชมรมผูสู้งอาย ุ           
       ด้านการสร้างพลงัและแรงขับพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 
5. ประธานชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการพดูคุยถึงวธีิการ
เผยแพร่ความรู้หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชมรมเป็น
ประจาํ           
6. ประธานชมรมผูสู้งอายุ ของท่านช่วยในการเสริมสร้าง
กาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่สมาชิกผูสู้งอาย ุ           
7. ชมรมของท่านช่วยสนบัสนุนใหส้มาชิกผูสู้งอายทุาํงานจน
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น จัดหาส่ืออุปกรณ์และ
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสอนใหแ้ก่สมาชิก           
8. ชมรมผู ้สูงอายุของท่านมีการโน้มน้าวให้ผู ้สูงอายุได้
มองเห็นคุณค่าของงานพลงัอาํนาจ           
    ด้านการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ           
9. ชมรมมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับสมาชิก เช่น หอ้งสมุดสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุหอ้งอินเตอร์เน็ต จดัอบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็น
ตน้           
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การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุของท่านมกีารดาํเนินการ 
ในเร่ืองต่อไปนีใ้นระดบัใด 

สภาพทีช่มรม
ผู้สูงอายุจริง 

 
มาก                 น้อย 

สภาพทีช่มรม
ผู้สูงอายุต้องการหรือ

คาดหวงั 
มาก                 น้อย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

10. ชมรมเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาผูสู้งอาย ุเช่น ให้
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการเขา้รับการอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน           
11. ชมรมสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุปนาํเสนอผลงาน หรือ เป็น
วทิยากร ใหก้บัชมรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเขตพ้ืนท่ีชมรม           
12. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการส่งเสริมบรรยากาศในการ
ทาํงานเพ่ือใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

          

13. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการพฒันาและนาํ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการเผยแพร่หรือปฏิบติังาน 

          

          ด้านความสัมพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นสมาชิก 
14. ชมรมผูสู้งอายทุุกคนเป็นเพ่ือนร่วมชมรมท่ีดีของขา้พเจา้           

15. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการบนัทึกประสบการณ์ และ
ความชาํนาญของสมาชิกเกบ็ไวใ้นส่ือต่าง ๆ เพ่ือนาํมาใชไ้ด้
อีกภายหลงั 

          

16. ชมรมผูสู้งอาย.ุของท่านมีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และรับผดิชอบประจาํ
เก่ียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ           
17. ชมรมมีความเขา้ใจ มีความเป็นมิตร คอยใหค้าํแนะนาํใน
การทาํงานแก่สมาชิกอยูเ่สมอ 

          

  ด้านสภาพแวดล้อมชมรม 
18. ชมรมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าดู น่าอยู ่น่าพบปะสมาชิกมี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

          

19. ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการสร้างเครือข่ายความสมาชิก
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกต่างชมรมหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

          

 



377 
 

 
 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุของท่านมกีารดาํเนินการ 
ในเร่ืองต่อไปนีใ้นระดบัใด 

สภาพทีช่มรม
ผูสู้งอายเุป็นอยู่จริง 

 
มาก                 น้อย 

สภาพทีช่มรม
ผูสู้งอายตุ้องการหรือ

คาดหวงั 
มาก                 น้อย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

20. ชมรมมีวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจัด
กิจกรรมสภาพแวดลอ้มอยากจะทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมสม
กบับริบทของผูสู้งอาย ุ
 

          

21. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการแจง้สมาชิกในชมรมเก่ียวกบั
กิจกรรมต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในชมรมอยา่งต่อเน่ือง 
 

          

             ด้านการนําพลงัอาํนาจไประยุกต์ใช้ 
22. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการนาํประสบการณ์ผูสู้งอายท่ีุ
ไดม้าปรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

          

23.ชมรมผูสู้งอาย ุของท่านมีการใชป้ระโยชน์จาก
ประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชมรมช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งการปฏิบติังาน 

          

24. ชมรมมีการดาํเนินงานท่ีกาํลงัพฒันาไปในทิศทางท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมและชมรมท่ีดีและมีคุณภาพเม่ือเทียบกับ
ชมรมอ่ืนๆ 

          

25. ชมรมผูสู้งอายขุองท่านมีการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่
พฒันาต่อยอดภูมิปัญญาชมรมผูสู้งอาย ุ
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ตอนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัญหาในการเสริมสร้างพลงัผู้สูงอายุอาํนาจเพือ่พฒันาชุมชน 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามตอนน้ีเป็นแบบมาตรประเมินค่า ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั โปรดทาํ
เคร่ืองหมาย�ลงใน � ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารพิจารณามีดงัน้ี 

5 = ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในระดบัมากท่ีสุด 
4 = ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในระดบัมาก  
3 = ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในระดบัปานกลาง  
2 = ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในระดบันอ้ย 
1 = ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

  
ชมรมผู้สูงอายุของท่านมีปัญหา 
ในเร่ืองต่อไปนีใ้นระดบัใด 

 

ระดบัปัญหา 

5 
มากที่ 
สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

                 ด้านการกาํหนดความรู้ 

1. การสาํรวจความรู้ในการพฒันางานชมรมผูสู้งอาย ุ      

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็น      

3.  ความตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัการความรู้ของ
สมาชิก 

     

         ด้านการสร้างพลงัและแรงขับพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ 

4. การคิดคน้พลงัอาํนาจและวธีิการขบัเคล่ือนๆเก่ียวกบัชมรม      

5. การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิกในชมรมจากแหล่ง
ภายในและภายนอกชมรม 

     

6.  การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของสมาชิก      

ด้านการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ 

7. ชมรมมีการผสมผสานเทคโนโลยเีก่าและสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั      

8.  การกระตุน้หรือสนบัสนุนใหง้บประมาณใหส้มาชิกนาํ
ความรู้และพลงัอาํนาจท่ีอยูใ่นตวัออกมาเป็นศกัยภาพของชมรม 

     

9. การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
มาใชใ้นการพฒันาเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
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ชมรมผู้สูงอายุท่านมีปัญหา 
ในเร่ืองต่อไปนีใ้นระดบัใด 

 

ระดบัปัญหา 

5 
มากที่ 
สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

        ด้านความสัมพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นสมาชิก 

10. การแลกเปล่ียนเรียนรู้พลงัอาํนาจผูสู้งอายรุ่วมกนัของ
สมาชิก 

     

11. การถ่ายทอดทกัษะเทคโนโลยทีั้งภายในชมรม      

12. การสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมกบัหน่วยงานภายนอก      

          ด้านสภาพแวดล้อมชมรม 

13. ชมรม เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดักิจกรรมและบรรยากาศใน
ชมรม 

     

14.  ความพร้อมในอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็
ขอ้มูลและการถ่ายทอดพลงัอาํนาจ 

     

15. ความรู้ความชาํนาญของสมาชิกในถ่ายทอดพลงัอาํนาจท่ีมี
อยูใ่นตวั 

     

             ด้านการนําพลงัอาํนาจไประยุกต์ใช้ 

16.  การประสบการณ์พลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุกาํหนดไวไ้ปปฏิบติั
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

17.  การนาํขั้นตอนพลงัผูสู้งอายมุาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ชมรม 

     

18. การปรับปรุงประสบการณ์พลงัอาํนาจผูสู้งอายใุหท้นัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 
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ตอนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

คาํช้ีแจง   โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
 
1.  ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายขุองท่านมีการกาํหนด
ความรู้ตามความจาํเป็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายทุ่านมี การสร้างพลงัและ
แรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายตุามความตอ้งการของสมาชิก เพื่อเป็นเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อ
พฒันาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3.  ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายขุองท่านมีการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอายตุามความตอ้งการของสมาชิก  เพื่อเป็นเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายขุองท่านมีการถ่ายทอด
และแลกเปล่ียนพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุเพื่อเป็นเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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5.   ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายขุองท่านมีการจดัเกบ็ภูมิ

ปัญญาผูสู้งอาย ุเพื่อเป็นเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
6. ท่านคิดวา่มีแนวทางใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหช้มรมผูสู้งอายขุองท่านนาํพลงัอาํนาจท่ีมี
อยูใ่นตวัสมาชิกผูสู้งอายมีุการนาํไปประยกุตใ์ชต้ามความตอ้งการของชุมชนเพื่อเป็นเสริมสร้างพลงั
อาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
สาํหรับ      �  ประธานชมรม     �เลขาชมรม   �   สมาชิกชมรม 

............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.........................................................................อาย.ุ...............................................ปี 
อาชีพ........................................................................ระดบัการศึกษา................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................หน่วยงาน........................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................... 
ตาํบล.............................................อาํเภอ..........................................จงัหวดั....................................... 
 
ส่วนที ่ 2 สภาพทัว่ไปของชมรมผูสู้งอาย ุ

1.  ช่ือชมรมผูสู้งอาย ุ  
2.  ท่ีตั้งของชมรมผูสู้งอาย ุ
3.  ช่ือหวัหนา้ชมรมผูสู้งอาย ุ
4.  มีสมาชิกรวมก่ีคนมีตาํแหน่งใดบา้ง 
5.  ประวติัความเป็นมาของชมรมผูสู้งอาย ุ
6.  กิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุ

 
ส่วนที ่3 สภาพปัจจุบนัพลงัอาํนาจผูสู้งอายกุารเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

1. สภาพปัจจุบนัของชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร (การกาํหนดความรู้ ดา้นการสร้างพลงั
และแรงขับพลังอํานาจผู ้สูงอายุด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู ้สูงอายุ ด้าน
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิกดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไประยกุตใ์ช)้ 

2. สภาพปัญหาของชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร (การกาํหนดความรู้ ดา้นการสร้างพลงั
และแรงขับพลังอํานาจผู ้สูงอายุด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู ้สูงอายุ ด้าน
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิกดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไประยกุตใ์ช)้ 

3. การพฒันาแนวทางในเสริมพลงัอาํนาจของชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร (การกาํหนด
ความรู้ด้านการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ด้านการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
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สมาชิกผูสู้งอายุดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงั
อาํนาจไประยกุตใ์ช)้ 

4. รูปแบบการเสริมพลงัอาํนาจของชมรมผูสู้งอายุเพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพื่อพฒันาชุมชนควรเป็นอยา่งไร   

5. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชนควรเป็นอยา่งไร (ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลย ีพลงัขบัเคล่ือนความรู้หรือ
ภูมิปัญญา กิจกรรม การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจดัการ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ) เพราะเหตุผลใด 
 
ส่วนที ่4 การให้คุณค่าและการพฒันาชมรมผู้สูงอายุ  

1. คุณค่าหรือประโยชน์ของชมรมผูสู้งอายใุนดา้นการพฒันาบุคคล เช่น (ดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์)   

2.  คุณค่าหรือประโยชน์ของชมรมผูสู้งอายใุนดา้นการพฒันาสงัคม (เช่น ดา้นครอบครัว 
การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม   เป็นอยา่งไร 

3. แนวทางการพฒันาเป็นอยา่งไร 
  
ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
      (ลงช่ือ)                                           ผูส้มัภาษณ์ 

(   ..................................    ) 
วนัท่ี......../................../......... 

  สถานท่ี.......................................................... 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
  สาํหรับ �  ผูบ้ริหารงานดา้นผูสู้งอาย ุ    �  ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ
                   �  ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งดี 
    �   สมาชิกชมรม            �   ประชาชน 
    �   ประชาชนในชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.........................................................................อาย.ุ...............................................ปี 
อาชีพ........................................................................ระดบัการศึกษา................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................หน่วยงาน........................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................... 
ตาํบล.............................................อาํเภอ..........................................จงัหวดั....................................... 
 
ส่วนที ่2  สภาพปัจจุบนัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 

1. สภาพปัจจุบนัจดัการความรู้ของชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร (การกาํหนดความรู้ ดา้น
การสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกผูสู้งอาย ุ
ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไประยุกต์
ใช)้ 

2. สภาพปัญหาของชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร (การกาํหนดความรู้ ดา้นการสร้างพลงั
และแรงขับพลังอํานาจผูสู้งอายุ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกผูสู้งอายุ ด้าน
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนสมาชิก ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงัอาํนาจไประยกุตใ์ช)้  

 3. การพฒันาแนวทางการเสริมพลงัอาํนาจชมรมผูสู้งอายุเป็นอย่างไร (การกาํหนด
ความรู้ ดา้นการสร้างพลงัและแรงขบัพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ ดา้นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกผูสู้งอาย ุดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก ดา้นสภาพแวดลอ้มชมรม ดา้นการนาํพลงั
อาํนาจไประยกุตใ์ช)้ 

4. รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนควรเป็นอยา่งไร   



385 
 

5. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร (ภาวะ
ผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยี ความรู้หรือภูมิปัญญา กิจกรรม การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การบริหารงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ) เพราะเหตุผลใด   
 
ส่วนที ่3 การให้คุณค่าและการพฒันาชมรมผู้สูงอายุ 

1. คุณค่าหรือประโยชน์ของชมรมผูสู้งอายใุนดา้นการพฒันาบุคคล เช่น (ดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์)   

2. คุณค่าหรือประโยชน์ของชมรมผูสู้งอายใุนดา้นการพฒันาสงัคม (เช่น ดา้นครอบครัว 
การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม เป็นอยา่งไร 

3. แนวทางการพฒันาชมรมผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร  
 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
      (ลงช่ือ)                                           ผูส้มัภาษณ์ 

(   ..................................  ) 
วนัท่ี......../................../......... 

  สถานท่ี.......................................................... 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

                      ………………………………………………………………………………………..  
คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม/ความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการจดัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ
เพ่ือพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน  

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย  
 ตอนท่ี   1    เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม    
 ตอนท่ี   2   สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัและการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงของร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน  
 ตอนท่ี 3    สอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน  
  

โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร้อมน้ี  แลว้อ่านขอ้ความในแบบสอบถาม แต่ละขอ้และทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี  

5      หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้การนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4      หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้การนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมาก  
3      หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้นาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
2      หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้การนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ย  
1      หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้/การนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ คาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ อยา่งยิ่ง 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน  
  
 
 
 
 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

 
 นายอรรครา ธรรมาธิกลุ 
 นิสิตปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงใน 
ตามความเป็นจริง  

1. เพศ     
 ชาย    หญิง  

2. ปัจจุบนัท่านอายก่ีุปี (อายเุตม็)     
 21-30 ปี   31-40 ปี  
 41-50 ปี    51-60 ปี   
 มากกวา่ 60 ปี  

3.ระยะเวลาในการทาํงานก่ีปี  
 5-7 ปี   8-10 ปี 
 11-13 ปี   14-16 ปี 
 มากกวา่ 16 ปี  

4. ท่านมีการศึกษาสูงสุดระดบัใด    
 ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา  
 อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี  
 สูงกวา่ปริญญาตรี    อ่ืน ๆระบุ................ 
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ตอนที ่2 สอบถามความคดิเห็นทีม่ตี่อรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน ซึ่งผู้วจิัยพฒันาขึน้  
 

ประเดน็ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. หลกัการของรูปแบบ                

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ                

3. องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุ                

  3.1  ด้านบุคคล  (Personal)                  
     1)  เป็นผูม้ีวสิัยทศัน์  กลา้ตดัสินใจ เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                
     2)  เป็นผูม้ีความรู้ ประสบการณ์ และ มีคุณธรรม จริยธรรม                
     3)  เป็นแบบอยา่งแก่ผูอ้ื่น มีการเรียนรู้และพฒันาตนเอง                
     4)  สามารถเชื่อมประสานความคิดของสมาชิกเพื่อนาํไปสู่การปฏิบตัิไดเ้หมาะสม                 
     5)  มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ                

3.2 การเสริมพลงัสุขภาพ (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม) (Health Empowerment)                
     1)  ดูแลสุขภาพตนเองอยูเ่สมอ เช่น ออกกาํลงักาย และรับประทานอาหารที่เหมาะสม                
    2)  กินอิ่ม-นอนหลบั และหรือปฏิบตัิธรรม มีการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข                
    3) มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส  เป็นสุข ปรับตวัไดเ้มื่อเผชิญกบัปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง  

               

    4) มีความเขา้ใจในตนเองสามารถทาํหนา้ที่ตามบทบาทของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ                
    5) อยูร่่วมกนัดว้ยความปกติสุข ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม                388 
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ประเดน็ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  3.3 โอกาสของการเรียนรู้  (Opportunity of learning)                
    1)  มีวธิีการจดัสภาพแวดลอ้มในชมรมผูสู้งอายทุี่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา                
    2)  มีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกชมรมผูสู้งอายอุยา่งสมํ่าเสมอ 

               

    3) ชมรมผูสู้งอายตุอ้งมีความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัผูสู้งอาย ุเช่น องคค์วามรู้ความ
เป็นมา เพื่อที่สามารถถ่ายทอดพลงัอาํนาจใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจได ้

               

   4) นาํพลงัอาํนาจที่ไดม้าปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัชมรมผูสู้งอายตุนเอง ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

               

    5) การปรับตวัชมรมผูสู้งอายใุหเ้ท่าทนัดา้นแนวความคิด  เทคโนโลยแีละกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากวฒันธรรมภายนอก 

               

 3.4  การจัดการ (Management)                
   1)  กาํหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอดพลงัอาํนาจของ
สมาชิกอยา่งชดัเจน 

               

   2) มีการจดัระบบการติดต่อประสานงานระหว่างภายในชมรมและภายนอกชมรม
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

               

3)  มีการบริหารจดัการทรัพยากร  เช่น เงิน คน วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้
อยา่งต่อเนื่องและเหมาะสมกบังาน 

               

   4)  มีการประเมินผลการดาํเนินงานของชมรมสมํ่าเสมอ                
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ประเดน็ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
   5)  จดัใหม้ีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อรับรู้ อุปสรรค ปัญหาและช่วยกนั
แกไ้ข 

               

3.5   ความรู้ และประสบการณ์ (knowledge and experience)                
     1) ชมรมผูสู้งอาย ุมีโอกาสเผยแพร่องคค์วามรู้พลงัอาํนาจในชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ                
     2)  มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือประสบการณ์ แก่นกัเรียน นกัศึกษาและเยาวชน                
     3)  รวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ออกมาเพื่อถ่ายทอดพลงัอาํนาจในการพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายใุนเชิงสร้างสรรค ์

               

     4)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์กบัชมรมผูสู้งอายอุื่นๆ  

               

      5)  การส่งเสริมหรือฝึกอบรมพฒันาความรู้ เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ                

  3.6  อุดมคต ิ (Ideal)                  
     1)  มีวสิัยทศัน์ในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน                
     2)  เห็นความสําคญัและสนับสนุนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุของชมรม
ผูสู้งอาย ุ

               

     3)  มีความมุ่งมัน่และตระหนกัในกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ                
     4)  เป็นตวัอยา่งของชมรมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง                
     5)  มีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ                
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ประเดน็ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําไปปฏิบัติ 

การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.7  ทรัพยากร  (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อืน่ๆ) (Recourse)                
      1)  มีงบประมาณเพียงพอต่อการจดักิจกรรมต่างๆของชมรมผูสู้งอาย ุ                
     2)  มีการพฒันาบุคลากรเช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะดา้นต่างๆ                
     3)  มีการพฒันาขอ้มูลชมรมผูสู้งอายใุนระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและทนัสมยั
ถกูตอ้งอยูเ่สมอ 

               

  4) มีการจดัหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเพื่อการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสืบคน้องคค์วามรู้เพื่อพฒันาชมรม 

               

  5) วสัดุอุปกรณ์มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบังาน เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่ากบัการปฏิบตัิงานนั้น ๆ 

               

3.8 การบูรณาการ (Integration)                
     1)  มีการผสมผสานความรู้ ภูมิปัญญา ความชาํนาญและประสบการณ์ มาใช้
บริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย ุ

               

     2) มีการประสานงาน และร่วมมือกนัภายในชมรม เพื่อพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุ                
     3) มีการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ภายในและภายนอกชมรมผูสู้งอาย ุ                

     4) มีการผสมผสานและบูรณาการทรัพยากร (งบประมาณ บุคคล อุปกรณ์อื่นๆ) ที่
มีอยู ่นาํมาบริหารจดัการร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาที่ดีขึ้น 

               

     5) ประสานงานและเชื่อมโยงกบัเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพฒันาชมรมผูสู้งอาย ุ
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ประเดน็ 

ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ 

ในการนําไปปฏิบัติ 
การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.  องค์ประกอบร่วม                
    1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย                
    2) สิ่งสนบัสนุนการเสริมพลงัอาํนาจ                
    3) ผลจากการเสริมพลงัอาํนาจ                

5. ภาพรวมของรูปแบบ                
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ตอนที ่3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจเพื่อ
พฒันาชุมชน 
 1. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นความเหมาะสม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แผนปฏิบตัิการวจัิย 

 
 



 

 

แผนปฏิบัตกิารวิจัยการ เรื่อง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
 

วนั/เวลา/สถานที ่ ขั้นตอนดาํเนินการ วตัถุประสงค์ กจิกรรมในการดาํเนินการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตวัชี้วดัความสําเร็จ 
1 -  11 ตุลาคม 
2557  
 

-  ทาํความเขา้ใจและสร้าง
สัมพนัธภาพกบัสมาชิกชมรม
ผูสู้งอาย ุ
-ประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์
เป้าหมายและการดาํเนินการ
เบื้องตน้ 

- เพื่อแนะนาํสร้างความเขา้ใจและ
สัมพนัธภาพกบัสมาชิกชมรม
ผูสู้งอาย ุ
 - เพื่อให้ชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจเห็นความสําคัญใน
กระบวนการให้ความรู้ให้กับ
ชุมชน 

- กาํหนดนดัหมาย 
- การประชุม สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเบื้องตน้ในการดาํเนินการวจิยั 
- เตรียมความพร้อมสาํหรับการจดัเวทีครั้งที่ 1 

- กระดาษ 
- ปากกา ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- แผนปฏิบตัิการวิจยั 

- ชมรมผูสู้งอายรุับรู้ 
เขา้ใจ เขา้ร่วมประชุม
และ สนบัสนุนการ
ถ่ายทอดองความรู้ 

12 ตุลาคม 2557  
 

-  จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1    
 
 

- เพื่อสร้างความเขา้ใจสภาพ
ปัจจุบนัผูสู้งอายใุนภาคใตแ้ละ
ผลกัดนัใหเ้ห็นความสาํคญัของ
ขอ้คน้พบจากงานวจิยั 

- นาํเสนอผลการวจิยัจากการเกบ็ขอ้มูลในภาพรวม 
และรูปแบบการเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
- ร่วมวเิคราะห์ทบทวนตนเองดา้นความรู้ 
ในภาคใตแ้ละในชุมชนบา้นพรมโลก 
 - หาวธิีการแนวทางที่จะแกไ้ขและสรุปบทเรียน
AAR 

- ผุน้าํชุมชน  
- กระดาษ 
- ปากกา ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

- ชมรมผูสู้งอายไุด้
พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
- ขมุความรู้ 

15  - 20ตุลาคม 
2557 

- สร้างทีมองคค์วามรู้ 
 

- เพื่อมีทีมนกัจดัการความรู้รับผิดชอบ
ในการจัดการความรู้เสริมพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอาย ุ

-   ชี้แจงทาํความเขา้ใจกบัทีมองคค์วามรู้ 
 

-  ชมรมผูสู้งอายุ
และสมาชิกใน
ชุมชนบา้นพรม
โลก 

- มีนกัจดัการความรู้
ที่รับผดิชอบในการ
จดัการความรู้ 
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วนั/เวลา/สถานที ่ ขั้นตอนดาํเนินการ วตัถุประสงค์ กจิกรรมในการดาํเนินการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตวัชี้วดัความสําเร็จ 
21 ตุลาคม - 30 
พฤศจิกายน2557 
 

-  จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดเสริม
ความรู้ 
-  เตรียมความพร้อมในการจดัเวที ครั้ง
ที่ 2 
 

-    เพื่อกําหนดแผนกิจกรรม
พัฒนาการจัดการความรู้พลัง
อาํนาจ 
- เพื่อให้การดาํเนินงานเวทีเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

-  ขอความร่วมมือสมาชิก ชุมชน 
- ร่วมวเิคราะห์บริบทชมรม คน้หาความรู้ 
- กาํหนดเป้าหมายในการเสริมองคค์วามรู้ 
-  กาํหนดกิจกรรมที่นาํไปสู่ความสาํเร็จ 
-  ประชาสัมพนัธ์ใหช้มรมรับทราบ 
-  เตรียมความพร้อมสาํหรับการจดัเวที ครั้งที่ 2  

-  ประชาชนใน
ชุมชน 
 - กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่องบนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

-มีแผนกิจกรรม 
-ขอ้มูลบริบทชมรม
และสมาชิกในชุมชน 
-เป้าหมายการจดัการ
ความรู้ผูสู้งอาย ุ
-สมาชิกรับทราบ 

1 พฤศจิกายน 
2557 

-  จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 - เพื่อคน้หาแนวทางสู่การ
ปฏิบตัิหรือสร้างองคค์วามรู้
ตามเป้าหมายที่กาํหนด 
-ติดตามผลการดาํเนินงานเวที
ครั้งที่ 1 

- เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
การสริมองค์ความ รู้และระดมสมองหา
แนวทางเสริมสร้างและการพฒันาชุมชน - 
บนัทึกความรู้ 
- สรุปบทเรียนAAR 

- ชมรมผูสู้งอายุ
และสมาชิก
ผูเ้กี่ยวขอ้ง 
- กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

- ชมรมผูสู้งอายแุละ
สมาชิก ผูเ้กี่ยวขอ้งได้
พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
-แนวทางการจดัการ
ความรู้ฯ 
-ไดข้มุความรู้ 

20 พฤศจิกายน
2557 

-  กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในชมรม 
-  กิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ

- ส่งเสริมใหส้มาชิกชมรม
ผูสู้งอายรุวมตวักนัเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- เพื่อเกิดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ 

- ความคิดเห็นของสมาชิกและคนในชมรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชมรม 
- กิจกรรมชมรม 
 

- สมาชิกชมรมผู ้
สูงอาย ุ 
-  เวทีชมรม 

-คนในชมรมไดพ้บปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ดา้น
ผูสู้งอาย ุ
-กิจกรรมดา้นชมรม 
-เยาวชนสนใจฝึกหดั 
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วนั/เวลา/สถานที ่ ขั้นตอนดาํเนินการ วตัถุประสงค์ กจิกรรมในการดาํเนินการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตวัชี้วดัความสําเร็จ 
23 พฤศจิกายน – 
28 พฤศจิกายน   
2557 

- สร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ผูสู้งอาย ุ
 -  เตรียมความพร้อมในการจดัเวที
ครั้งที่ 3 

- เ พื่อให้ เ กิด เครือข่ายความ
ร่วมมืออยา่งกวา้งขวาง 
- เ พื่ อส ร้ า งความตระหนัก
ใหก้บัคนในชมรมผูสู้งอาย ุ
 - เ พื่อให้การดําเนินงานเวที
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงคใ์ห้ชมรมผูสู้งอายมุีบทบาทหนา้ที่เช่น
ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
- สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนให้
เห็นคุณค่าความสาํคญัของบทบาทผูสู้งอาย ุ
-  เตรียมความพร้อมในการจดัเวทีครั้งที่ 3 
กาํหนดนดัหมาย เอกสาร สถานที่ อาหารและ
ประสานผูเ้ขา้ร่วมเวที 

ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

ชมรมผูสู้งอายมุี
จิตสาํนึกในบทบาท
หนา้ที่ 
-คนในชุมชนเห็น
คุณค่าความสาํคญัของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

20 ธนัวาคม 
2557 

-  จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 
 

- เพื่อสรุปบทเรียนและสะทอ้น
ผลในการดาํเนินงานในการจดั
เวที ต่าง  ๆ  และหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ข 
- เพื่อขบัเคลื่อนองคค์วามรู้ 

-  เวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
-  สรุปผลการดาํเนินงานและปัญหาอุปสรรค 
หาแนวทางแกไ้ข 
-  บนัทึกความรู้ และสรุปบทเรียนAAR 

-  ชมรมผูสู้งอายุ
และผูเ้กี่ยวขอ้ง 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

-ผลการดาํเนินงานใน
ภาพรวม 
-การหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรค 
-ไดข้มุความรู้ 

 21ธนัวาคม - 
2557 

- ขบัเคลื่อนการจดัการความรู้ 
-  วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ขาดหายและ
ตอ้งการอบรม 
- เตรียมความพร้อมในการจดัอบรม 

- เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการ
จดัการความรู้ 
-  เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ที่
ขาดหาย/ต้องการอบรม และ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ยกระดบัความรู้ 
-เพื่อให้การดาํเนินงานอบรมมี
ประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมขบัเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การประชุม สนทนาร่วมวิเคราะห์องคค์วามรู้
ที่ขาดหายและตอ้งการอบรม 
-  กาํหนดนัดหมาย และขอความร่วมมือเข้า
ร่วมอบรม 
- ประสานวิทยากร ผูเ้ข้าร่วมอบรม สถานที่ 
อาหาร และเอกสารประการอบรม 

- ทีมจดัการความรู้ 
-ผูน้าํชุมชน 
- กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

- การขบัเคลื่อนการ
จดัการความรู้ 
-องคค์วามรู้ที่ตอ้งการ
อบรม 
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วนั/เวลา/สถานที ่ ขั้นตอนดาํเนินการ วตัถุประสงค์ กจิกรรมในการดาํเนินการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตวัชี้วดัความสําเร็จ 
22  ธนัวาคม
2557 

- อบรมการจัดการองค์ความรู้การ
เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ สู ง อ า ยุ ใ ห้
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัชมรม 

- เ พื่อยกระดับความรู้ในการ
จดัการองค์ความรู้ผูสู้งอายุเพื่อ
ชุมชน 

- กิจกรรมอบรมในประเด็นที่ขาด/ตอ้งการเพื่อ
ยกระดับความรู้ของผู ้เ กี่ ยวข้องกับชมรม
ผูสู้งอาย ุ
-  ทดสอบก่อน-หลงัอบรม 
-  ประเมินผลความพึงพอใจหลงัอบรม 
 

-  วทิยากร 
-  ผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
ชมรมผูสู้งอาย ุ
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลงัอบรม 
-แบบประเมินผล
หลงัการอบรม 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

-การอบรมยกระดบั
ความรู้ 
-ผูเ้กี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจ
กระบวนการองคค์
ความรู้ชมผูสู้งอาย ุ

23 -  24  
ธนัวาคม 2557 

- ส รุปบท เ รี ยน  สะท้อนผลและ
ทบทวนติดตามผลหลงัการอบรม 
-  เผยแพร่และนาํความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
- เตรียมความพร้อมในการจดัประชุม
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

-  เพื่อสรุปบทเรียน ติดตามผล
หลงัการจดัการอบรม 
- เพื่อเผยแพร่และนาํความรู้ไป
ใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

- ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุและ
คนในชุมชนเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบตัิงาน 
-  กาํหนดนดัหมาย 
- ประสานผูม้ีส่วนไดเ้สีย สถานที่ อาหาร และ
เอกสารประการประชุม 

-  การสนทนา
พดูคุย 
- กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

-การนาํความรู้ไปใช้
ในการปฏิบตัิงาน 
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วนั/เวลา/สถานที ่ ขั้นตอนดาํเนินการ วตัถุประสงค์ กจิกรรมในการดาํเนินการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตวัชี้วดัความสําเร็จ 
25  ธนัวาคม2557 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
และรับรองรูปแบบ 

- เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
- เพื่อรับรองรูปแบบ 

-  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
-  สรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
-  กาํหนดยทุธศาสตร์ แนวทางในการจดัการความรู้
ชมรมผูสู้งอาย ุ
- รับรองรูปแบบ 

- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 - กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

- ไดข้อ้เสนอเชิง
นโยบาย 
- ไดรู้ปแบบการจดัการ
ความรู้ที่มีความเหมาะสม
กบับริบทของชุมชน 

28 -  30 ธนัวาคม 
2557  

-ประเมินผลในการจัดการ
ความรู้ 

-เพื่อประเมินผลการดาํเนินงาน
กิ จ ก ร ร ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ช ม ร ม
ผูสู้งอาย ุ

- การประเมินผลของสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ
-การประเมินผลโดยการถอดบทเรียนการจัดเวที
ต่าง ๆ 
- สรุป เขียนรายงาน 
 

- แบบสอบถาม 
 -กรอบแนวทาง
การถอดบทเรียน 
- กระดาษ ปากกา 
ดินสอ 
- เครื่อง
บนัทึกเสียง 
- กลอ้งถ่ายรูป 
 

- ได้ผลการประเมิน
การจดัการความรู้ทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือเชิญเข้าร่วมเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
หนังสือเชิญเข้าร่วมเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม 
หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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ท่ี  ศธ 0557.03/พิเศษ                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 

               1  ตุลาคม  2557 
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมการขบัเคล่ือนเวทีการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา 
ชุมชน คร้ังท่ี 1 

 

เรียน    ประธานชมรม และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ
 

 เน่ืองดว้ยกระผมนายอรรครา ธรรมาธิกลุ   ตาํแหน่งอาจารย ์ สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และอยูร่ะหวา่งการทาํดุษฏีนิพนธ์เร่ือ“การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือ พฒันา
ชุมชน”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือ พฒันาชุมชน”   

ในการน้ี จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมการขบัเคล่ือนเวทีการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อ พฒันาชุมชน”   คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 12  ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ.ชมรมผูสู้งอายเุทศบาล
ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวและ
ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา  ณ โอกาส น้ี 

    

                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                     (นายอรรครา ธรรมาธิกลุ) 
                                                                            อาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช       
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศพัท ์/โทรสาร 075-377442 
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ท่ี  ศธ 0557.03/พิเศษ                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 

              27 ตุลาคม 2557 
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมการขบัเคล่ือนเวทีการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา
ชุมชน คร้ังท่ี 2 

 

เรียน  ประธานชมรม และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
 

 เน่ืองดว้ยกระผมนายอรรครา ธรรมาธิกลุ   ตาํแหน่งอาจารย ์ สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และอยูร่ะหว่างการทาํดุษฏีนิพนธ์เร่ือง  “การการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือ
พฒันาชุมชน”   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือพฒันา
ชุมชน  

ในการน้ี จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมการขบัเคล่ือนเวทีการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ.ชมรมผูสู้งอายเุทศบาล
ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวและ

ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา  ณ โอกาส น้ี 
    

                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

             (อรรครา ธรรมาธิกลุ) 
        อาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช       

 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศพัท ์/โทรสาร 075-377442 
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ท่ี  ศธ 0557.03/พิเศษ                                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 

        15 ธนัวาคม 2557       
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมการขบัเคล่ือนเวทีการพฒันารูปแบบการการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา
ชุมชน คร้ังท่ี 3 

 

เรียน    ประธานชมรม และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
 

 เน่ืองดว้ยกระผมนายอรรครา ธรรมาธิกลุ   ตาํแหน่งอาจารย ์ สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และอยูร่ะหว่างการทาํดุษฏีนิพนธ์เร่ือง  “การการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือ
พฒันาชุมชน”   ”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา
ชุมชน”    

ในการน้ี จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมการขบัเคล่ือนเวที การการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ

ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน”   คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชมรมผูสู้งอายเุทศบาล
ตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวและ

ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา  ณ โอกาส น้ี 
    
 
 
 

                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                             (นายอรรครา ธรรมาธิกลุ) 

          อาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช       
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศพัท ์/โทรสาร 075-377-442 
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ท่ี  ศธ 0557.03/พิเศษ                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 

               15 ธนัวาคม  2557 
 

เร่ือง   ขอเชิญร่วมอบรมการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน 
           

เรียน    ประธานชมรม และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย   กาํหนดการจดัประชุม               จาํนวน    1  ฉบบั 
 

 เน่ืองด้วยดิฉัน กระผมนายอรรครา ธรรมาธิกุล   ตาํแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของการลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  สาขาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศิลปากร และอยู่ระหว่างการทาํดุษฏีนิพนธ์เร่ือง  “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายุเพ่ือพฒันา”   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือ
พฒันาชุมชนบ 

ในการน้ี จึงขอเชิญท่านร่วมอบรมการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน 

ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557   เวลา 08.00-12.30 น. ณ ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรมตามวนัเวลาและสถานท่ีดังกล่าว และ

ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา  ณ โอกาส น้ี 
    

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                      (นายอรรครา ธรรมาธิกลุ) 

      อาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช       
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศพัท ์/โทรสาร 075-377442 
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กาํหนดการอบรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 
ในโครงการ“การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน” 

 
ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพรหมโลก อ.พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช   

จังหวดันครศรีธรรมราช  
วนัที ่20 ธันวาคม 2557 

............................................................................. 
 

20 ธันวาคม 2557 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 น.   กล่าวตอ้นรับเปิดการอบรม  

(นายอรรครา ธรรมาธิกลุ ผูว้ิจยั)  
การทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)  

09.00 -12.00 น.  การบรรยายเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน” (ประธานชมรมผูสู้งอาย ุนางกญัหา 
แกว้คงคา  เทศบาลตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี และนาย 
อรรครา ธรรมาธิกลุ ผูว้ิจยั)  

12.00-12.20 น.   การทดสอบหลงัการอบรม (Post-test)  
12.20 น.                          เป็นตน้ไป รับประทานอาหารกลางวนั  

.......................................................................... 
 

หมายเหตุ รับประทานอาหารวา่งเวลา 10.30 น. 
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ท่ี  ศธ 0557.03/พิเศษ                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 

               15 ธนัวาคม  2557 
 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมเชิงนโยบาย เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันาชุมชน” 
 

เรียน    ประธานชมรม และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุ
 

 
 

 เน่ืองดว้ยกระผมนายอรรครา ธรรมาธิกุล ตาํแหน่งอาจารย ์ สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และอยู่ระหว่างการทาํดุษฏีนิพนธ์เร่ือง  “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพ่ือ
พฒันา”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา 

ในการน้ี จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมเชิงนโยบาย เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ผูสู้งอายเุพ่ือพฒันา” ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลตาํบทพรหมโลก 
อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวและ

ขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา  ณ โอกาส น้ี 
    

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                      (นายอรรครา ธรรมาธิกลุ) 

      อาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช       
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศพัท ์/โทรสาร 075-377-442 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความพงึพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
เร่ือง รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

 วนัท่ี............เดือน....................พ.ศ..........................  
ณ หอประชุม......................................เทศบาลตาํบลพรหมคีรี   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมรับการอบรม
รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนโดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่งและใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง  
1. เพศ    
  �  ชาย      �  หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านอายก่ีุปี (อายเุตม็)  
  �  ตํ่ากวา่20  ปี    �21-30 ปี 
  �  31-40 ปี     � 41-50  ปี 
  � 51-60  ปี     �  มากกวา่ 60  ปี 
3. ท่านมีการศึกษาสูงสุดระดบัใด 
  �  ตํ่ากวา่ประถมศึกษา   �  ประถมศึกษา    
  �  มธัยมศึกษาตอนตน้   �  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
  �  อนุปริญญาหรือ ปวส.   �  ปริญญาตรี   
  �  สูงกวา่ปริญญาตรี    � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................ 
4. ท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณเท่าไร   
  �  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท �5,001-10,000 บาท 
  � 10,001-15,000 บาท   �15,001-20,000 บาท 
  � 20,001บาท ข้ึนไป 
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5. ท่านประกอบอาชีพอะไร   
  �นกัเรียน/นกัศึกษา    �ขา้ราชการ/พนกังาน/หน่วยงานราชการ 
  �พนกังานวสิาหกิจ    �เกษตรกรรม 
  � คา้ขาย     �รับจา้ง 
  �บริษทั     �อ่ืนๆ ระบุ............... 
6. ท่านประกอบอาชีพอะไร   
  �สมาชิกในชมรมผูสู้งอาย ุ �ผูน้าํชุมชน/ทอ้งถ่ิน 
  �ผูบ้ริหารงานดา้นจงัหวดั  � ประชาชนทัว่ไป    
  �อ่ืนๆ ระบุ............... 
 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการเข้ารับการอบรม 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านเพียงระดบัเดียว 
 

ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านวทิยากร      
1. การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร      
2. การถ่ายทอดของวิทยากร      
3. สามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเดน็      
4. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย      
5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร      
6. สถานท่ีมีความเหมาะสม      
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์      
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
9. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ      
10. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม      
11. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีหลงัการอบรม      
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ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

12. สามารถบอกประโยชนไ์ด ้      
13. สามารถอธิบายรายละเอียดได ้      
ด้านการนําความรู้ไปใช้      
14. เน้ือหาในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถ
นาํไปใชใ้นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอาย ุ

     

15. สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่
ชุมชนได ้

     

16. ผลของการประชุมสามารถนาํไปใชป้ฏิบติังาน
ได ้

     

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
1. ขอ้เสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม! 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชน 
เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุเพือ่พฒันาชุมชน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมรับการอบรม
การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชนโดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น 3 
ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน  

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายุเพื่อ
พฒันาชุมชน ขอใหท่้านตอบตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด คาํตอบของ
ท่านเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ สาํหรับการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการพฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายเุพื่อพฒันาชุมชน 
คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่งและใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง  
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
  �  ชาย      �  หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านอายก่ีุปี (อายเุตม็)  
  �  ตํ่ากวา่20  ปี �21-30 ปี �  31-40  ปี    
  � 41-50  ปี  � 51-60  ปี �  มากกวา่ 60  ปี 
3. ท่านมีการศึกษาสูงสุดระดบัใด 
  �  ตํ่ากวา่ประถมศึกษา   �  ประถมศึกษา    
  �  มธัยมศึกษาตอนตน้   �  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
  �  อนุปริญญาหรือ ปวส.   �  ปริญญาตรี   
  �  สูงกวา่ปริญญาตรี    � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................ 
4. ท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณเท่าไร   
  �  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท �5,001-10,000 บาท 
  � 10,001-15,000 บาท �15,001-20,000 บาท 
  � 20,001บาท ข้ึนไป 
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5. ท่านประกอบอาชีพอะไร 
  �นกัเรียน/นกัศึกษา    �ขา้ราชการ/พนกังาน/หน่วยงานราชการ 
  �พนกังานวสิาหกิจ    �เกษตรกรรม 
  � คา้ขาย     �รับจา้ง 
  �บริษทั     �อ่ืนๆ ระบุ............... 
 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผู้สูงอายุ
เพือ่พฒันาชุมชน  
 

ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ      

1. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไดช่้วยใหก้ารปฏิบติังานใน
ชุมชนเป็นระบบยิง่ข้ึน 

     

2. คนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและ
เคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการความรู้ 

     

3. ชุมชนมีการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

     

4. คนในชุมชนสามารถจดัการความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายไุด ้      

5.ชุมชนมีแหล่งฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเกบ็ความรู้ภมิู
ปัญญาผูสู้งอาย ุ

     

6. ชุมชนมีการบนัทึกรวบรวมความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายุ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

7. มีการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาผูข้องสูงอาย ุ      

8. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญาของผูสู้งอาย ุ      

9. ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบท่ีเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาใน
ชุมชน 

     

10. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ภมิูปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ไปใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั 
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ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านภาวะผู้นําในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ      

11. ผูน้าํชุมชนเห็นความสาํคญัใหก้ารสนบัสนุนในการ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจ/ความรู้ต่างๆ ภายในชุมชน 

     

12. ผูน้าํชุมชนกาํหนดวิธีการในเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ร่วมกนักบัชมรมผูสู้งอาย ุ

     

13. ชุมชนเข้าใจถึงศักยภาพในองค์ความรู้ /ภูมิปัญญา
ผูสู้งอาย ุ

     

14. ชุมชนสามารถปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

     

15. ชุมชนใชก้ารเรียนรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายเุพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพของชุมชนท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

     

ด้านวฒันธรรมในเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ      

16. ชุมชนมีบรรยากาศการเปิดเผยและไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนั 

     

17. ชุมชนมีการดาํเนินการจดัการความรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายุ
เพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจของผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชน 

     

18. สมาชิกชุมชนทุกคนร่วมรับผดิชอบการจดัการความรู้/
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในชุมชน 

     

19. ชุมชนรู้สึกภาคภมิูใจในองคค์วามรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอาย ุ      

ด้านกจิกรรมชมรมผู้สูงอายุ      

20.ชมรมผูสู้งอายเุป็นแหล่งเรียนรู้องคค์วามรู้และภมิู
ปัญญาท่ีสาํคญัของชุมชน 

     

21. มีการจดักิจกรรมของผูสู้งอายรุ่วมกนัในชุมชน      

22. ชมรมผูสู้งอายมีุการเครือข่ายความร่วมมือในการ
ทาํงานกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

23. ชมรมผูสู้งอายจุดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ ของถ่ินเพ่ือพฒันา
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

24. ชมรมผูสู้งอายเุปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆท่ีชมรมจดัข้ึน 
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ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านวดัผลการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ      

25. ท่านรู้สึกพอใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้
ผูสู้งอายอุยูเ่สมอ 

     

26. กิจกรรมการจดัการความรู้น้ีทาํใหท่้านมีความรู้เก่ียวกบั
องคค์วามรู้ภมิูปัญญาเพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจของ
ผูสู้งอาย ุ

     

27. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีช่วยใหค้นใน
ชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญาผูสู้งอายกุนัและกนั 

     

28. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีทาํใหท่้านเขา้ร่วม
กิจกรรมการพฒันาความรู้ ภมิูปัญญาผูสู้งอายมุากข้ึน 

     

29. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วยให้
ชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของภมิูปัญญา
ผูสู้งอาย ุ

     

30. กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจน้ีสามารถช่วยให้
ชุมชนมีการอนุรักษแ์ละสืบทอดภมิูปัญญาผูสู้งอายใุหค้ง
อยูก่บัชุมชนต่อไป 

     

 
 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
ที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่/หน่วยงาน 
1 นายศรชยั  ปรีชากรรม      1  ม.1ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี    จ.นครศรีธรรมราช  
2 นายสมศกัด์ิ  ทองสิน   25  ม.1  ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช     
3 นางจารุวรรณ์ เลขวิจิตร 1 ม.4 ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี      จ.นครศรีธรรมราช   
4 นางยพุนิ อนนัทมาศ 2/2 ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี      จ.นครศรีธรรมราช   
5 นางอารี วารีพจน ์ 3 ม.4 ต.พรหมโลก     อ.พรหมคีรี       จ.นครศรีธรรมราช   
6 นางหีต พลโทพงศ ์ 3/1 ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี      จ.นครศรีธรรมราช   
7 นายปรีชา วารีพจน ์ 3/3 ม.4 ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี     จ.นครศรีธรรมราช   
8 นางนิตยา รอดงาม 3/7 ม.4 ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี     จ.นครศรีธรรมราช   
9 นางรุ่น มงัสาทอง 4 ม.4 ต.พรหมโลก     อ.พรหมคีรี    จ.นครศรีธรรมราช   
10 นางหนูพนัธ์ เดชา 22 ม.4 ต.พรหมโลก     อ.พรหมคีรี   จ.นครศรีธรรมราช   
11 นางบุญรุ่ง รัตนโชติ 91/1 ม.4 ต.พรหมโลก   อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช   
12 นางสมปอง มงัสาทอง 92/1 ม.4 ต.พรหมโลก    อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช   
13 นางสาวร่ืนฤดี บวัรัตนกาญจน์ 93/3 ม.4 ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช   
14 นางวไลพร คีรีเพช็ร 105 ม.4 ต.พรหมโลก   อ.พรหมคีรี   จ.นครศรีธรรมราช   
15 รศ.เกษม  ขนาบแกว้    มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา 
16 นางเซ่ียงเฮง็ จาํรูญวรเกียติ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
17 นางก่ีฮมัเซียม แซ่ค่ี  ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
18 นางเภา ยอดแกว้ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
19 นางเฉ้ียง ดาํดี ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
20 นางละเอียด ศรีปริวาทิน ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
21 นางชุม พทุธกลู ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
22 นางจาํรัส พทุธกลู ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
23 นายฉลอง ไชยดวงสี ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
24 นายชิด แกว้มุข ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
25 นายมูเสน คงแกว้ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
26 นางฉนัทนา แซ่ใช ้ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่/หน่วยงาน 
27 นายทาํซุ่น แซ่ใช ้ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
28 น.ส.สุจินดา  อรุณศรี   ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
29  นายนวล เกศแกว้ ม.8 ต.บา้นพรุ อ.เมือง จ.สงขลา 
30 นายวิมล อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
31 นางมณี สุขเกิด ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
32 นายพิทกัษ ์ขรรคเ์พชร ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
33 นางประไพ หา้วหาญ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
34 นายธเนศ สุขเกิด ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
35 นายสุเทพ อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
36 นางสุพร ภู่เปล่ียน ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
37 นายสมปอง อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
38 นายพงษทิ์พย ์ชนะราช ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
39 นางทรัพย ์แทนทว ี ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
40 นายประกิต ทองขาํ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
41 นายอนนัต ์ภู่เปล่ียน ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
42 นางชนนัญา ช่วยสุวรรณ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
43 นายจรินทร์ สิงห์ทอง ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
44 นางสุปราณี วริิโยดุม ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
45 นางวรรณดี อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
46 นางสุรีย ์ขรรคเ์พชร ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
47 นางเพียงใจ บวัศรี ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
48 นายสมใจ อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
49 นายพงษศ์กัด์ิ อินทช่วย ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
50 นายชาตรี อินทราณี ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
51 นางปรีดา คุรทยั ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
52 นายพิศาล ชิรากลุ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
53 นายกระจ่าง ชิรากลุ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
54 นางอารีย ์สมตน ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่/หน่วยงาน 
55 นางอุบลรัตน์ ไทรจาํเนียร ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
56 นายยทุธนา สมตน ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
57 นายคาํนึง จามิกร ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
58 นางละออง พุม่ไสว ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
59 นางบุญนาํ ชูชาติ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
60 นางสาวนิภาพร โพธ์ิทอง ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
61 นางสาวประภากร บุญแกว้ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
62 นางวรรณุรา ไหวพริบ ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
63 นางรัชนี โกเ้อ่ียม ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
บันทกึองค์ความรู้ 
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บันทกึองค์ความรู้  
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพรหมครีี  คร้ังที ่1 

 
วนัที ่     1  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ประเด็น    สถานปัจจุบนัผูสู้งอายใุนภาคใตแ้ละชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมคีรีอาํเภอพรหมคีรี   
สถานที ่  เทศบาลตาํบลพรหมคีรี อาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เร่ืองเล่า  ประธานชมรมผูสู้งอายุชุมชนนางกญัหา แกว้คงไดร่้วมกนัเล่าสภาพปัจจุบนัของ
ชมรมผูสู้งอายุตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนัก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม2552 จากการสัมภาษณ์สมาชิก
และคณะกรรมการของชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมคีรี พบว่า ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบล 
นั้นพรหมคีรีทางชมรมไดรั้บแนวทางการดาํเนินงานมาจากเทศบาลตาํบลพรหมโลก โดยมีแนวทาง 
คือ การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และการคุม้ครองผูสู้งอายุ เป็นหน้าท่ีของเทศบาลตาํบล
พรหมโลก ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 มาตรา 11 ในดา้นต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ การ
พฒันาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม การร่วมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน การ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพและการจัดการศพตามประเพณี ตลอดจนการได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล การพฒันาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ เก่ียวกบัผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผูสู้งอายุ โดยจะยึดหลกัการผูสู้งอายุ
และผูด้อ้ยโอกาสเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของระบบ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุน
ครอบครัว ชุมชน ใหส้ามารถดูแลสมาชิกไดอ้ยา่งมีคุณภาพการพฒันาศกัยภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุให้
มีประสิทธิภาพอนัจะสร้างประโยชน์สูงสุดใหเ้กิดข้ึนแก่ผูสู้งอายใุนชุมชน และเสริมสร้างระบบการ
ดูแล การส่งเสริม การสนบัสนุนและการคุม้ครองผูสู้งอายใุนชุมชนใหเ้ขม้แขง็ จากนโยบายดงักล่าว
จึงเห็นควรจดัทาํโครงการอบรมการพฒันาศกัยภาพชีวิตของผูสู้งอายข้ึุนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ
การดาํเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง การเสริมสร้างระบบการดูแลและคุม้ครองพิทกัษ์สิทธิ
ผูสู้งอายใุนชุมชนใหเ้ขม้แขง็ จึงไดมี้เสริมความรู้ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุการเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม
และการจดัสวสัดิการสงัคม สาํหรับผูสู้งอาย ุและเพื่อใหเ้ป็นท่ีรับทราบของสงัคมอยา่งกวา้งขวาง จึง
ใหมี้การดาํเนินงานโครงการอบรมการพฒันาศกัยภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุเพื่อใหส้ามารถดาํรงชีพอยู่
ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ โดยเทศบาลพรหมคีรีเห็นถึงความสําคญัของการพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายุ และยึดถือว่า เป็นบทบาทหน่ึงของเทศบาลตาํบลพรหมคีรี และการขบัเคล่ือน
ขบวนการผูสู้งอายใุนตาํบลพรหมคีรีทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในชีวิต ดา้นการศึกษา 
ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม โดยตาํบลพรหมคีรีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกนัสาํรวจตรวจสอบ 
ถึงมาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไวว้า่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดหรือไม่อยา่งไร จากการลงพื้นท่ีไปเพื่อ
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ทาํการประเมินตรวจสอบตามโครงการต่าง ๆ พบว่า ผูสู้งอายุในตาํบลพรหมคีรี ไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายทุั้ง 4 ดา้น คือ ความมัน่คงในชีวิตดา้นสุขภาพนั้นผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ทัว่ไปประจาํปี และผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บป่วย ดา้นครอบครัวและการอยู่
อาศยั ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่กบัครอบครัวหรือในบริเวณใกลเ้คียงกนั ผูสู้งอายุส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบั
บุตร/ธิดา และคู่สมรส ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นนั้นผูสู้งอายขุองตาํบลพรหมคีรีไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทาํร้ายร่างกายและจิตใจ ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการศึกษา อบรม เรียนรู้ ตาม
ความสนใจ ความถนดัหรือความตอ้งการ และเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจ ผูสู้งอายท่ีุ
มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายของตนเอง และผูสู้งอายท่ีุตอ้งการทาํงานและมีงานทาํและ ผูสู้งอายท่ีุมี
เงินออม ดา้นสงัคม ผูสู้งอายท่ีุไดป้ฏิบติัศาสนกิจท่ีตนนบัถือ และท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
อย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดจนผูสู้งอายุท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา/องคค์วามรู้หรือทกัษะชีวิต
ให้กบัลูกหลานหรือชุมชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาํเนินนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ินและการหนุนเสริมศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายใุนตาํบลพรหมคีรี เป็นสาํคญั 
  
บันทกึขุมความรู้ (Knowledge Assets) : 

1.  ศึกษาประวติัความเป็นมาของชมรมผูสู้งอายุ สภาพปัจจุบนัและบทบาทชมรม
ผูสู้งอายุในภาคใตต้ั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบล พรหมคีรีนั้นทางชมรม
ได้รับแนวทางการดาํเนินงานมาจากเทศบาลตาํบล พรหมคีรีโดยมีแนวทาง คือ การส่งเสริม
สนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และการคุม้ครองผูสู้งอายุ เป็นหน้าท่ีของเทศบาลตาํบลพรหมโลก ตาม
พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 มาตรา 11 ในดา้นต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ การพฒันาตนเอง การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การร่วมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน การสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพและการจดัการศพตามประเพณี ตลอดจนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ชีวิต และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล การพฒันาคนและสงัคมใหมี้คุณภาพ เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

2.  คุณค่าและความสาํคญัของชมรมผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุให้คุณค่าหลาย ๆ ดา้น ทั้ง
ดา้นจิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ การศึกษา ในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยไดรั้บการดูแลจากภาครัฐเท่าท่ีควร 

3.  ชมรมผูสู้งอายุมีการเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ควรเน้นดา้นเศรษฐกิจ 
ศิลปวฒันธรรม สงัคมการเมืองและการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายมีุการบรูณาการกบัภาครัฐ  

4.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัชมรมผูสู้งอายชุุมชนบา้นเทศบาลตาํบทพรหมโลกและคน้หา
องคค์วามรู้ภูมิปัญญาพลงัอาํนาจผูสู้งอายท่ีุมีอยูใ่นชุมชน บา้นเทศบาลตาํบทพรหมโลกมีทุนทาง
สงัคมสูง มีชมรมผูสู้งอายอุยูใ่นชุมชน ประชาชนยงัใหค้วามสนใจชมรมผูสู้งอาย ุ



 422 

5.  ปัญหาดา้นชมรมผูสู้งอายุ ชุมชนไม่เห็นคุณค่าความสําคญัของชมรมผูสู้งอายุและ
ชมรมผูสู้งอายไุม่ทาํหนา้ท่ีบทบาทเหมือนเช่นในอดีต 

6.  ร่วมกาํหนดแนวทางในการจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอาย ุและส่งเสริมชมรมผูสู้งอายุ
ในชุมชน โดยการจดัทาํแผนชุมชนดา้นการสริมสร้างพลงัอาํนาจให้ชุมชนเพื่อจะไดเ้ป็นกรอบ
แนวทางในการดาํเนินงาน การวิเคราะห์ การนาํชมรมผูสู้งอายมุาเป็นศกัยภาพชุมชนเพื่อช่วยในการ
แกไ้ขปัญหาชุมชนและการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

7.  การสร้างผูน้าํในการพฒันาและการเสริมศกัยภาพทีมงาน ในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
การจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอาย ุ

 8.  การทาํงานเป็นทีมเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
9.  การประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ

ความรู้ผูสู้งอาย ุ
 
แก่นความรู้ (Core Competency) : 

1.  สภาพปัจจุบนัและบทบาทชมรมผูสู้งอายุในภาคใตแ้ละในชุมชนชมรมผูสู้งอายุ
เทศบาลตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี 

 2.  คุณค่าความสาํคญัของชมรมผูสู้งอาย ุและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
 3.  ทุนทางสงัคมของชุมชนเทศบาลตาํบลพรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี 
 4.  การนาํชมรมผูสู้งอายมุาเป็นศกัยภาพของชุมชนเพื่อช่วยในการพฒันาชุมชน 
 5.  กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนัแบบบูรณาการ 
 6.  การสร้างผูน้าํในการพฒันาและการเสริมศกัยภาพทีมงาน 
 7.  การประสานหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม สนบัสนุน  
 8. ใชแ้ผนชุมชนในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ในการทาํงาน 
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บันทกึองค์ความรู้  
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ผู้นําชุมชนเทศบาลตําบลพรหมครีี คร้ังที ่2 

 
วนัที ่     1   พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ประเด็น    การเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาชุมชนของชมรมผูสู้งอาย ุ
สถานที ่   เทศบาลตาํบลพรหมคีรีอาํเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เร่ืองเล่า   จากอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนเป็นผลมา
จากการพฒันาประเทศอย่างรวดเร็วกล่าวคือเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรมเกิดการแพร่กระจายของวฒันธรรมและค่านิยมความทนัสมยัตามรูปแบบของประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้จึงทาํใหว้ิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากรับเอารูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตและวฒันธรรมต่างชาติมาเป็นค่านิยมซ่ึงในบา้งคร้ังการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาใชอ้าจไม่
เหมาะสมกบัสภาพของสังคมไทยประกอบกบัการพฒันาทางวตัถุทาํให้ความลาบากทางกายลดลง
การเดินทางท่ีสะดวกสบายการมีไฟฟ้าใชไ้ดน้าํเคร่ืองทุ่นแรงและอุปกรณ์เสริมความสะดวกสบาย
เขา้มาใชท้ั้งในครัวเรือนและนอกบา้นการไดเ้ห็นสภาพของสังคมอ่ืนท่ีทนัสมยัแตกต่างออกไปการ
ดาํเนินชีวิตท่ีรีบเร่งและแข่งขนัการขยายตวัของเขตเมืองการเพิ่มของประชากรการอพยพยา้ยถ่ินเพื่อ
ขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไดท้าํให้วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของคนไทยเปล่ียนไปจากเดิมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจมีผลต่อภาวะสุขภาพเกิดโรคท่ีมีผลมาจากพฤติกรรมสงัคมหรือโรคไม่ติดต่อมากข้ึนในทุกช่วง
อายุโดยเฉพาะผูสู้งอายุผูสู้งอายุเป็นประชากรท่ีสําคัญกลุ่มหน่ึงท่ีดํารงชีวิตในยุคของความ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วผูสู้งอายใุนประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 6.1 ในปีพ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 8.3 ในปี พ.ศ. 2555 (กระทรวงสาธารณสุข 2555) และ
คาดว่าปี พ.ศ. 2563 จะมีประชากรผูสู้งอายมุากถึงร้อยละ 15.3 จากแนวโนม้ประชากรผูสู้งอายท่ีุ
เพิ่มข้ึนทาํใหส่้งผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามมา  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายมีุ
การเปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้นร่างกายจิตใจและสังคมทาํให้ผูสู้งอายมีุปัญหาดา้นภาวะสุขภาพแมว้่า
ความชราไม่ใช่โรคแต่เป็นความต่อเน่ืองของชีวิตท่ีทาํให้มีขอ้จาํกดัในการดูแลตนเองเกิดภาวะ
เจ็บป่วยหรือโรคในระบบต่างๆ เน่ืองจากเกิดความเส่ือมของร่างกาย เช่น  การเคล่ือนไหวชา้ลง 
กระดูกบางหกัง่ายการมองเห็นไม่ชดั มีโรคประจาํตวั  สมองฝ่อเลก็ลง ผูสู้งอายหุลงๆ ลืมๆ ย ํ้าคิด ย ํ้า
ทาํ ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น สูญเสียบทบาทในฐานะผูน้าํ ประกอบกบัในปัจจุบนัสภาพสังคมไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งอยู่เพียงลาํพงั ทาํให้ผูสู้งอายุคิดว่าตนเองไร้ค่าเกิดความวา้เหว่และทอ้แทใ้น
ชีวิต ซ่ึงอาจจะมีปฏิกิริยาแยกตวัจากสังคมได ้ การพฒันาศกัยภาพชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบล
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พรหมโลก อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ปัญหาและอุปสรรคในต่อการพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมโลกการพฒันาศกัยภาพชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมคีรีการ
พฒันาศกัยภาพชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมคีรี อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ปัญหาและอุปสรรคในต่อการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมโลกนั้นมี 3 ดา้น คือ       
1. ปัญหาสุขภาพกายของผูสู้งอาย ุเน่ืองจากวยัสูงอายจุะเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายทาํให้
การทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมสภาพ 2. ปัญหาดา้นจิตใจ  
ในปัญหาด้านจิตใจของผูสู้งอายุมักเกิดจากสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและสังคม ท่ี
ประกอบไปดว้ย 2.1 อาการเหงาเป็นความรู้สึกโดดเด่ียวอา้งวา้ง 2.2 ความวิตกกงัวลเป็นปัญหาทาง
จิตใจท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อยในวยัผูสู้งอาย ุ2.3 ภาวะซึมเศร้าเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์และ
พฤติกรรมมีอาการ และ 3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ วยัสูงอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
สงัคมโดยบทบาทในการทาํงานลดลงโอกาสถูกจา้งงานนอ้ยลง  จึงเป็นสาเหตุใหผู้สู้งอายขุาดความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจขาดรายไดห้รือมีรายไดไ้ม่แน่นอนและไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพประกอบกบั
ค่าใชจ่้ายท่ีผูสู้งอายอุาจตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนนั้นมี 3 ดา้น คือ 1. ปัญหาสุขภาพกายของผูสู้งอาย ุ เน่ืองจาก
วยัสูงอายุจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายทาํให้การทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมสภาพ  2. ปัญหาดา้นจิตใจ ในปัญหาดา้นจิตใจของผูสู้งอายมุกัเกิด
จากสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและสังคม ท่ีประกอบไปดว้ย 2.1 อาการเหงาเป็นความรู้สึก
โดดเด่ียวอา้งวา้ง 2.2 ความวิตกกงัวลเป็นปัญหาทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อยในวยัผูสู้งอาย ุ2.3 ภาวะ
ซึมเศร้าเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์และพฤติกรรมมีอาการ และ3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  
วยัสูงอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคมโดยบทบาทในการทาํงานลดลงโอกาสถูก
จา้งงานนอ้ยลง  จึงเป็นสาเหตุให้ผูสู้งอายขุาดความมัน่คงทางเศรษฐกิจขาดรายไดห้รือมีรายไดไ้ม่
แน่นอนและไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพประกอบกบัค่าใชจ่้ายท่ีผูสู้งอายอุาจตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน ท่ีประชุม
ไดร่้วมกนัคน้หาแนวทางในการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุ โดยการเลือกร้ือ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาอ่ืน ๆ และนาํภูมิปัญญาผูสู้งอายุมาเป็นศกัยภาพของชมรมผูสู้งอายุเพื่อใชใ้นการ
พฒันาชุมชน และสร้างความตระหนกัใหเ้ประชาชน คนในชุมชนเห็นคุณค่าความสาํคญัของชมรม
ผูสู้งอาย โดยเฉพาะประชาชนควรจะทาํความเขา้ใจส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลาน ส่วนชมรม
ผูสู้งอายุซ่ึงเป็นผูสื้บทอดภูมิปัญญา ก็ตอ้งมีการปรับปรุงบทบาทหนา้ท่ีให้เหมาะสม พฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ินก็ตอ้งใหก้ารสนบัสนุน เช่น  เม่ือมีเทศกาล
ประเพณีต่าง ๆในชุมชนควรจะใหโ้อกาสชมรมผูสู้งอายไุดน้าํเสนอองคค์วามรู้  
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บันทกึขุมความรู้ (Knowledge Assets) : 
1.  ศึกษาประวติัความเป็นมาของพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุผูสู้งอายมีุความชอบและสนใจให้

ความรู้มาตั้งแต่หนุ่มสาว  
2.  ศึกษาการจดัการความรู้ของชมรมผูสู้งอาย ุและมุ่งหาความรู้ใหม่ๆมาเสริมเป็นพลงั

อาํนาจ 
3.  ศึกษาคุณสมบติัของผูสู้งอาย ุตอ้งมีทั้งประสบการณ์และมุ่งหาความรู้ใหม่ๆ 
4.  บทบาทหนา้ท่ีของชมรมผูสู้งอายใุนปัจจุบนั ลดนอ้ยลงทาํใหช้มรมผูสู้งอายเุส่ือม

ความนิยมลงไป 
5.  ปัญหาของชมรมผูสู้งอาย ุประธานชมรมไม่มีเวลาใหก้บัชมรมผูสู้งอาย ุ
6.  ความคาดหวงัของชมรมผูสู้งอายุ การนาํแนวโยบายภาครัฐมาสู่การปฏิบติัการ

สอดแทรกความรู้สาระในการสอนและเผยแพร่องคค์วามรู้  ประธานชมรมเป็นผูน้าํทางสังคมใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน 

7.  กาํหนดแนวทางการจดัการความรู้ชมรมผูสู้งอาย ุโดยการร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ
โดยการนาํหนังชมรมผูสู้งอายุ มาเป็นศกัยภาพของชุมชนเพื่อช่วยในการพฒันาชุมชน การสร้าง
ความตระหนกัความรู้ความเขา้ใจให้กบัคนในชุมชน ชมรมผูสู้งอายุทาํหนา้ท่ีบทบาทให้เหมาะสม 
ผลกัดนัใหเ้ป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

8.  การแบ่งงานรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้ผูน้าํท่ีดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน หรือเป็นกรรมการของทอ้งถ่ินรับไปดาํเนินการ 

9.  ความร่วมมือของคนในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาผูสู้งอาย ุ
 
แก่นความรู้ (Core Competency) : 

1.  ศึกษาปัญหาขอ้มูลของผูสู้งอาย ุ
2.  การจดัการความรู้ของผูสู้งอาย ุ
3.  ความคาดหวงัของชาวบา้นต่อชมรมผูสู้งอาย ุ
4.  แนวทางการสร้างเสริมพลงัอาํนาจผูสู้งอาย ุ
5.  การบริหารงาน 
6.  การมีส่วนร่วม 
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บันทกึองค์ความรู้  
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ผู้นําชุมชนเทศบาลตําบล พรหมคีรีคร้ังที ่3 

 
วนัที ่  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
ประเด็น การนาํเสนอภาพรวมการขบัเคล่ือนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายเุพื่อพฒันา

ชุมชน และติดตามผลการดาํเนินงาน 
สถานที ่  เทศบาลตาํบล พรหมคีรีอาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เร่ืองเล่า  การทบทบทวนและประเมินสถานปัจจุบนัหลงัจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ง 2 คร้ัง 
พบว่า ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลพรหมคีรี อาํเภอพรหมคีรี มีทุนทางสังคม คือ เป็นชุมชน
ตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มีผูน้าํท่ีเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานท่ีมีช่ือเสียง หน่วยงานในทอ้งถ่ินให้การส่งเสริม
สนับสนุนภูมิปัญญาผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ือง ชุมชนมีภูมิปัญญาพื้นบา้นหลายแขนง คนในชุมชนมี
ความภาคภูมิอยากให้อยู่คู่กบัชุมชนตลอดไปเพ่ือเป็นชมรมผูสู้งอายุตน้แบบอย่างแทจ้ริง จึงไดห้า
แนวทางร่วมกนัในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจผูสู้งอายุเพื่อพฒันาชุมชน โดยเลือกชมรมผูสู้งอายุ มี
การนาํภูมิปัญญาผูสู้งอายมุาเป็นศกัยภาพของชุมชนเพื่อใชใ้นการพฒันาชุมชน โดยใชแ้นวคิดท่ีเร่ิม
จากการมองว่า  ถา้จะเสริมพลงัอาํนาจใหชุ้มชนตอ้งผูสู้งอายท่ีุมีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้
ย ัง่ยนืสืบไปตอ้งสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัคนในชุมชนมิใช่ พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียง
อย่างเดียวนอกจากสมาชิกชมรมจะได้ฝึกฝนวิชาแลว้ยงัเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และศิลปะ
พื้นบา้นออกสู่สายตาประชาชนทัว่ไปดว้ย ในส่วนกิจกรรมท่ีชุมชนไดด้าํเนินการไปบางส่วนแลว้ 
คือการสร้างความตระหนกัความเขา้ใจใหเ้ยาวชนและคนในชุมชนเห็นคุณค่าความสาํคญัของชมรม 
และการส่งเสริมให้ชมรมผูสู้งอายุปฏิบติับทบาทหน้าท่ีให้เหมาะสม ซ่ึงการดาํเนินการในส่วนน้ี
สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และในส่วนอ่ืน ๆ เช่น การนาํชมรมมาช่วยในการพฒันาแกไ้ข
ปัญหาชุมชน พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน การฝึกหัดชมรมผูสู้งอายุสอนความรู้ให้เยาวชน 
การเปิดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ตอ้งใชเ้วลา งบประมาณและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จึงอยู่ในขั้น
เตรียมการ ชมรมผูสู้งอายคุวรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพในดา้นการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพผูสู้งอายุให้มีการจดัอบรมอาชีพท่ีมีความหลากหลายข้ึนกว่าเดิมชมรมผูสู้งอายุควรติดต่อ
องค์กรเอกชนเพื่อเขา้มามีส่วนให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้แก่
ผูสู้งอายมุากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยูช่มรมผูสู้งอายคุวรมีการจดัการประชาสัมพนัธ์ถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ป็น
สมาชิกจะไดรั้บวา่จะไดอ้ะไรบา้งจากการเขา้รวมเป็นสมาชิก 
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ชมรมผูสู้งอายไุดร่้วมกนัวเิคราะห์ทิศทางของชมรมผูสู้งอายใุนอนาคต เพื่อเป็นแนวทางใน
ปรับตวัและการอนุรักษข์องชมรมผูสู้งอายใุหด้าํรงอยูต่่อไป ดงัน้ี 

1.ชมรมผูสู้งอายจุะตอ้งพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการ
ดาํรงชีวิตในสงัคมปัจจุบนั 

2. ชมรมตอ้งผสมผสานองคค์วามรู้เทคนิค วิธีการหรือกลวิธีในการนาํเสนอ ทั้งรูปแบบ
และเน้ือหา เพื่อใหส้ามารถตอบสนองค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และสอดคลอ้งกบัส่ือสมยัใหม่ การ
สอดแทรกเน้ือหาสาระ เสนอปัญหาความตอ้งการของชาวบา้น เผยแพร่นโยบายของภาครัฐมาสู่การ
ปฏิบติั 

3. ชมรมผูสู้งอายจุะตอ้งมีการสร้างเครือข่ายอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นการ รวมกลุ่มเป็น
องคก์รในรูปของชมรม สมาคม สมาพนัธ์ เพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรองและหรือสร้างกระบวนการ  

4. ชมรมผูสู้งอายุตอ้งสร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิก โดยการประกอบอาชีพเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ท่ีมีมาในอดียควบคู่ไปกบัประกอบอาชีพอ่ืน 

 5. การสืบต่อความรู้ด้านผูสู้งอายุเผยแพร่แก่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านระบบโรงเรียน 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางวฒันธรรม  เช่น มีศูนยก์ารเรียนรู้ในการฝึกสอนจะเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญการแสดงจะเขา้สู่การเป็นวิทยากร อาจารยพ์ิเศษหรือผูส้อนในระบบ 

6. มีการเช่ือมโยงกบัชมรมผูสู้งอายอ่ืุนๆ ในการแลกขอ้มูลข่าวสารและเป็นสมาชิกเครือข่าย  
7. หาช่องทางขยายงานเพ่ือชุมชนเพิ่มข้ึน มีการประเมินผลตนเอง สํารวจตลาดความ

ตอ้งการของชาชน นาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสม  
8. สร้างเอกลกัษณ์ของชมรมใหโ้ดดเด่น เป็นท่ีจดจาํ  
9. พฒันาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษามลาย ู
11. ผูเ้ก่ียวขอ้งผูสู้งอาย ุทั้งสมาชิกประชาชน หน่วยงานภาครัฐเอกชน จะตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัชมรมผูสู้งอาย ุมีการส่งเสริมชมรมผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 
 

บันทกึขุมความรู้ (Knowledge Assets) : 
1. การทบทวนและประเมินสถานการณ์การจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีผ่านมาทั้ง

กิจกรรมท่ีดาํเนินการไปแลว้และอยูร่ะหว่างดาํเนินการ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ส่งเสริมใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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2. ชุมชนเทศบาลตาํบทพรหมโลกอาํเภอพรหมคีรีมีทุนทางสังคม ทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ประสบความสาํเร็จมากกวา่ชุมชนอ่ืน ๆ 

3. ทิศทางของชมรมผูสู้งอายใุนอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางการปรับตวัของชมรมผูสู้งอายุ
ใหมี้การพฒันาต่อไป ชมรมผูสู้งอายใุหด้าํรงอยูต่่อไป 

5. การสร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
 

แก่นความรู้ (Core Competency) : 
1. การสรุป ติดตาม ผลการดาํเนินงาน 
2. การบริหารจดัการทุนทางสงัคมชมรมผูสู้งอาย ุ
3. กาํหนดแนวทางการปรับตวัของชมรมผูสู้งอายใุนอนาคต  
4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุ
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพกจิกรรมการวจัิย 
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บรรยากาศเวทีคร้ังท่ี 1 
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บรรยากาศเวทีคร้ังท่ี 2 
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บรรยากาศเวทีคร้ังท่ี 3 
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บรรยากาศเวทีขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 
ช่ือ-สกลุ นาย อรรครา ธรรมาธิกลุ 
ทีอ่ยู่  96/2 หมู่ท่ี 4 ตาํบลควนกรด อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

80110 
ทีท่าํงาน  หลกัสูตรการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จปริญญาคุรุศาสตร์บณัฑิต (ศศ.บ.) วชิาเอกพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 สาํเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.วชิาเอกเทคโนโลย ี      
เซรามิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 สาํเร็จปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาสงัคมศาสตร์เพื่อ
การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2558 สาํเร็จปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาพฒันศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์            
จงัหวดันครปฐม 

ประวตัิการทาํงาน  
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
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