
 

 

บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการ      
มีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอรายงาน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแยกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ  
ตอนที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ 
   

ผูสูงอายุที่จะประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตในสังคม คือผู้ที่มีศักยภาพที่มีคุณลักษณะที่

ส าคัญ 2 ประการคือ 1) เปนผูสูงอายุที่ ยังคุณประโยชน Productive Ageing) 2) เปนผูสูงอายุที่

ประสบความส าเร็จ (Successful Ageing) (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549, น.103-104)  และที่ส าคัญคือ 

เป็นผูสูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองไดและสามารถเป็นที่พ่ึงของคนในครอบครัวและบุคคลอ่ืน การ         

สงเสริมใหผูสูงอายุได้ใช้ศักยภาพที่มีมาสร้างประโยชนใหกับ สังคม และครอบครัว ตามภูมิปญญา 

ทักษะ ประสบการณ ตลอดจนผู้สูงอายุต้องท าด้วยความเต็มใจ จึงเป็นภารกิจที่คนในชุมชนจะต้อง

ช่วยกัน ดังที่ระบุไว้ในแผนผูสูงอายุ แหงชาติ ฉบับที่ 2 ที่กลาววา “ผูสูงอายุสวนใหญมิใชบุคคลดอย

โอกาสหรือเปนภาระตอสังคม และ ถึงแมผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะประสบความทุกขยาก และตองการ

การเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แตก็เปนเพียงบางชวงเวลาของวัยสูงอายุเทานั้น”และผูสูงอายุที่มี      

คุณคาและศักยภาพสมควรไดรับการ สงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมเปนประโยชนตอสังคม”      

(วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2552, น. 43)  
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 กระบวนการผู้สูงอายุเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต ซึ่งมีอยู่ 2 ระยะที่เกิด 
พร้อม ๆ กันคือ ระยะแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงก่อนอายุ  40 ปี ซ่ึงหมายถึงการมีกระบวนการไป
ในทางเจริญงอกงามมากกว่ากระบวนการเสื่อมโทรม และเมื่อมีความเจริญเติบโตมากจนถึงขั้นสูงสุด 
กระบวนการการเสื่อมโทรมก็จะเริ่มมากข้ึนเหนือกว่า และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระยะที่ 2 เมื่อ หลัง
อายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุเป็นค าที่ใช้แทนความหมายของค าว่า “คนแก่หรือคนชรา” โดยการประชุม
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เพ่ือสื่อความหมายถึงการให้เกียรติและยกย่อง นับถือ 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลดอัตราความเจริญงอกงามลงไปสู่ความเสื่อมถอยไป จนหมด
อายุขัยนั้น  
 อวย เกตุสิงห์ (2523) ได้ให้ความหมายของความสูงอายุแบ่งความสูงอายุออกเป็น 4 
รูปแบบคือ  
 1. แก่โดยอายุ คือ แก่เพราะเกิดมานาน  
 2. แก่โดยสังขาร คือ แก่ตามสภาพร่างกาย  
 3. แก่โดยจิตใจ คือ แก่ไปตามความคิด  
 4. แก่โดยสังคม คือ แก่ด้วยสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์  
 Matteson & McConnell (1988) ได้เสนอแนวคิดที่เก่ียวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้  
 1. ผู้สูงอายุแต่ละครอบครัวและแต่ละบุคคลจะเป็นระบบแบบเปิด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
 2. ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านสติปัญญา มีทักษะในการกระท า        
มีแรงจูงใจในการดูแลตนเอง และเป็นผู้ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว  
 3. การพัฒนาของผู้สูงอายุต้องการข่าวสาร และการด ารงไว้ซึ่งภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้อง 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในแต่ละช่วงของชีวิต 
 
ตอนที่ 2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีหลายทฤษฎีดังนี้  

1. ทฤษฎีบุคลิกภาพของอิริคสัน ( Erikson's Psychosocial Developmental Stage) 
อิริคสัน ได้แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ เป็น 8 ระยะ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ พัฒนาการในระยะ 
8 ได้แก่บุคคลในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส าหรับพัฒนาการของคนในช่วงอายุนี้  เนื่องจากเป็นวัย  
ผู้ที่ท างานได้สิ้นสุดภารกิจงานตามหน้าที่ตามบทบาทในสังคม ดังนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาคือการยอมรับ
ให้ได้ว่าตนได้กระท ากิจต่าง ๆ ที่ควรท าเสร็จสิ้นตามหน้าที่ของตนแล้ว ซึ่งอาจมีทั้งความส าเร็จสมหวัง
หรือผิดหวัง สิ่งที่ควรท าคือการ ปล่อยวาง และท าใจยอมรับความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนอย่างที่
เป็นอยู่ให้มีความพอใจในชีวิตปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่ปรับตัวเข้ากับสภาพจริงจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
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ปกติ ผู้สูงอายุที่ปรับตัวไม่ได้ยังอาลัยอาวรณ์อดีตไม่ยอมปล่อยวาง กลัวความตายที่ก าลังคืบคลานเข้า
มา กลุ่มนี้จะมีความรู้สึกเศร้าสร้อยสิ้นหวังและหลีกหนีชีวิต บางรายอาจคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งความพอดี
ระหว่างความมั่นคงทางใจและความสิ้นหวัง ลักษณะความขัดแย้งทางจิตที่เกิดขึ้นในล าดับขั้นพัฒนาการ
ชีวิต ที่อิริคสันกล่าวไว้ส าหรับ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พัฒนาการขั้นนี้คือ ขั้นความมั่นคงทางใจแย้งกับ
ความสิ้นหวัง (Integrity and despair) 

2. ทฤษฎีการมีกิจกรรมรวมกันที่เหมาะสมกับวัย (The activity theory of aging) 
ทฤษฎีนี้กลาวถึงลักษณะทางสังคม การมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ การ 
มีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นสถานะทางสั งคมจะ
ลดลง บทบาทเก่าจะถูกถอดถอนตัวออกไป  ดังนั้น จะตองมีแบบแผนใหผูสูงอายุ สามารถท ากิจกรรม
ไดเหมาะสมกับวัย ผูสูงอายุ โดยสนับสนุนใหมีกิจกรรมตอเนื่อง ตามความสนใจ ความถนัดที่ใชสติปญญา 
มากกว่าการใช้ก าลัง ทั้งในด้านที่เกี่ยวของกับสุขภาพผู้สูงวัย เนนความสัมพันธระหวางกิจกรรมทาง
สังคม สงเสริมใหมีเพ่ือนใหม่ ไดท าประโยชนใหกับสังคม จะท าใหผูสูงอายุมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
และยอมรับในบทบาทใหม ที่เปลี่ยนแปลงไป 

    กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการบริการผู้อ่ืน 

    1. กิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมในสิ่งที่ตนเองชอบ  และตนเอง        
มีทักษะ หรือความถนัดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ทักษะในงานวิชาชีพ อาจน ามาใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้ ควร
เลือกหลาย ๆ กิจกรรม และต้องมีเวลาพอด้วย อาทิ งานอดิเรก เช่น วาดรูป ท าอาหาร การจัดสวน 
งานช่างไม้ ทอผ้า ท าหุ่น  เกม เช่น หมากฮอส หมากรุก ปริศนาอักษรไขว้  กีฬา เช่น เดิน ว่ายน้ า     
ขี่จักรยาน โยคะ เทนนิส ดนตรี เช่น เล่นดนตรี แต่งเพลง การร้องเพลง  ชมรม เช่น การเข้าชมรม    
ต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬา ศาสนา การเมือง ชมรมผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว เช่น การเขียนหนังสือคู่มือ
ท่องเที่ยว ไกด์บรรยายในการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านนันทนาการในส่วนของบทบาทผู้สูงอายุนั้น มีได้
หลายรูปแบบทั้งเป็นผู้กระท าเอง ทั้งเป็นงานอดิเรก และงานอาชีพ เป็นผู้ให้การปรึกษาแนะน า หรือ
เป็นผู้สอน หรือเป็นผู้บรรยายพิเศษได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ครอบครัวและสังคม 

   2. กิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อผู้อยู่ในวัยสูงอายุ การเรียนรู้ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนองความ
อยากรู้ อยากเห็นความพึงพอใจ หรือเพ่ือการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง ให้ได้รับความส าเร็จ ในแง่
สุขภาพจิต การเรียนรู้จะเป็นการกระตุ้นจิตใจ และเป็นการแลกเปลี่ยนความสนใจกับผู้อ่ืน  เช่นการ
เรียนในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกระบบ การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด และการอบรม
ระยะสั้น ๆ ฯลฯ 
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   3. กิจกรรมบริการผู้อื่น โดยผ่านงานอาสาสมัคร การเสียสละ และท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้แก่สังคม นอกเหนือไปจากท าให้แก่ตนเอง ครอบครัว ผู้สูงอายุอาจลองงานอาสาสมัครหลาย ๆ 
อย่างแล้วพิจารณาดูด้วยตนเอง ว่ากิจกรรมแบบไหนที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด  

      บริการอาสาสมัครมีหลายแนวทางเช่น บริการทางสุขภาพอนามัย หลายโรงพยาบาลมี
องค์กรตั้งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาล หรือสถานบริการอนามัย เช่น หาทุนเยี่ยมผู้ป่วย  
และช่วยผู้ป่วยในการท ากิจวัตรบางประการ สังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งออก
ช่วยเหลือสังคมหรือประชาชนที่ทุกข์ร้อนด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้   องค์กรการกุศล หรือ
องค์กรทางศาสนา องค์กรเหล่านี้ ต้องการอาสาสมัครท างานหลายด้าน เช่น งานหาทุน งานประสานงาน 
คนติดต่อ งานบริการที่ไม่ต้องอาศัยวิชาการขั้นสูง  ชมรมและสมาคม ผู้สูงอายุอาจเข้าร่วมชมรมหรือ
สมาคมได้ในหลายฐานะ เช่นเป็นผู้จัดการหรือประธาน ผู้สอน ผู้บริการหรือสมาชิก ในบรรดาสมาคม 
ชมรมหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ดีที่สุดคือ  สมาคมหรือองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น เพราะจะท า
ให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับคนหนุ่มสาว ท าให้ช่องว่างระหว่างวัยหายไป  กลุ่มการเมือง เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุที่สนใจในทางการเมือง กลุ่มเฉพาะทาง เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสิทธิ
มนุษยชน บทบาทตามวิชาชีพหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตน ส านักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ส านัก
งานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ ไดบูรณาการความรวมมือ
กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ทุกจังหวัด จัดท าทะเบียนภูมิปญญา        
ผูสูงอายุ และไดจ าแนกสาขาภูมิปญญาดานตาง ๆ 23 สาขา ดังนี้ (เล็ก สมบัติ, ศศิพัฒน์  ยอดเพชร 
และธนิกานต์ ศักดาพร, 2554, น. 28 -30) 

    1.  ดานการศึกษา คือ ผูมีความสามารถในการถายทอดความรู ประสบการณ ตาง ๆ โดย
ไมหวงวิชา ทั้งดานทฤษฎี และการฝกปฏิบัติ ท าใหผูเรียนเขาใจและสามารถน าไปใชประโยชนไดและ 
เปนผูที่ศึกษาหาความรู รวบรวมขอมูล ถายทอดใหแกผูอ่ืนได 

    2.  ภูมิปญญาดานการแพทยและสาธารณสุข  ไดแก ความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และรักษาของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองทางดานสุขภาพ และอนามัย ได เชน 
ยาสมุนไพร การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบาน เปนตน 

    3.  ภูมิปญญาดานเกษตร ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและ
เทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาทางสังคม ซึ่ง คนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การท าเกษตรแบบผสมผสานการแกปญหา การเกษตร ดานตลาด 
การแกปญหาดานการผลิต เปนตน 

    4.  ภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดแก ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษการพัฒนา และการใชประโยชนจาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การ อนุรักษปาชายเลนการปลูก
และใชประโยชนจากหญาแฝก 

   5.  ภูมิปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ความสามารถทางดาน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการประดิษฐ หรือคิดคนสิ่งของวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่ใชใน ชีวิตประจ าวัน หรือใช
ในการประกอบอาชีพหารายได หรือน าแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร ถายทอดใหผูอ่ืนไปใชในชีวิตซึ่งมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เชน วิธีการแชอ่ิมอาหารโดยสารจากธรรมชาติ การยอมสีผาโดยธรรมชาติ เปนตน 

   6.  ภูมิปญญาดานวิศวกรรม ไดแก ความสามารถในการสรางหรือประดิษฐ โครงสราง
ขนาดใหญ หรือการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ อาจน าหลักการทางวิศวกรรมมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน หรือประชาชนในพื้นท่ี เชน การท าเขื่อน หรืออางเก็บกักน้ า เปนตน 

   7.  ภูมิปญญาดานสถาปตยกรรม  ไดแก ความสามารถในการผสมผสาน ความรู ประสบ
การณในการตกแตง ออกแบบ ประดิษฐวัสดุอุปกรณซึ่งเปนสวนประกอบของ โครงสราง หรือสถานที่
ที่มีความเฉพาะ หรือเปนเอกลักษณในแตพ้ืนที ่

   8.  ภูมิปญญาดานการพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน  การจัดสวัสดิการชุมชน การสังคมสง
เคราะห ไดแก ความสามารถชวยเหลือทางดานสังคม การเยี่ยมเยียน คนยากจน คนดอยโอกาส    
การจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ แกปญหาตางๆ ในชุมชน รวมกัน โดยมีเปาหมายเพ่ือ
พัฒนาชุมชน พื้นที่ใหมีความเจริญมั่นคงตอไป 

   9.  ภูมิปญญาดานกฎหมาย  ไดแก ความสามารถในการน าประสบการณ ความรูดาน   
กฎหมายใชใหเกิดประโยชนในชุมชน ชวยเหลือผูมีปญหาดานกฎหมายตาง ๆ 

   10. ภูมิปญญาดานการเมืองการปกครอง ไดแก ความสามารถเปนผูน า ในการปกครอง
พ้ืนที่ ชุมชนรักษาความสงบในพ้ืนที่ใหอยูอยางมีความสุข เปนชุมชนที่พ่ึงตนเอง หรือน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

    11. ภูมิปญญาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี ไดแก ความสามารถ ในการสรางสรรค
ผลงานทางศิลปะ สาขาตาง ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี  ทัศนศิลป การอนุรักษ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู เชน หนังตะลุง  การแสดงมโนราห การแสดง
ศิลปะพ้ืนบาน เปนตน 

    12. ภูมิปญญาดานศาสนา จริยธรรม ไดแก การน าหลักค าสอนทางศาสนา ปรัชญาความ
เชื่อมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน การถายทอดหลักค าสอน ทางศาสนาใหแกลูก
หลานใหประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี 

   13. ภูมิปญญาดานพาณิชยและบริการ ไดแก ความสามารถในการพัฒนา การใหบริการ
ดูแลผูอ่ืนใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพสรางรายได หรือ การเพ่ิมมูลคา
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ของหรือสิ่งประดิษฐ์ ตาง ๆ ที่เปนของโบราณ เชน การท าบายศรี โดยประยุกตใหมี ความหลากหลาย 
เปนที่สนใจมากขึ้น หรืออาหารไทยโบราณ เปนตน 

   14. ภูมิปญญาดานความมั่นคง ไดแก ความสามารถในการปกปองคุมครอง ประเทศให
ปลอดภัยดวยวิธี หรือวิธีการที่ไดเรียนรู หรือประสบการณที่ไดสั่งสมมา เชน ทหารที่ ปลดประจ าการ
ไดน าความรู ระเบียบวินัยตาง ๆ มาถายทอดใหแกเด็กและเยาวชน ท าใหบุคคล เหลานั้นเปนพลเมือง
ดี ไมสรางความวุนวายใหสังคม 

   15.  ภูมิปญญาดานบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ไดแก ความสามารถ ในการประยุกต
วิธีการ หรือจัดการธุรกิจ หรือกิจการใหไดรับผลประโยชนแกตนเอง หรือปนสวน ผลประโยชนแกผู
เกี่ยวของ และแบงใหไดผลประโยชนทั้ง 2 ฝาย หรือสามารถถายทอดวิธีการ เหลานี้แกผูอ่ืนได 

   16.  ภูมิปญญาดานการประชาสัมพันธ ไดแก ความสามารถในการผลิตสื่อ หรือเผยแพร
ประชาสัมพันธ สาระความรู หรือขอมูลที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนดวยเอกสาร แผนพับ การบอกตอบ
อกเลาเรื่องราวความเปนมาในสมัยโบราณ สมัยกอน อนุรักษ พยายามรักษากุศโลบาย  หรือแนวคิด
ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหคงอยู 

   17.  ภูมิปญญาดานการคมนาคมและการสื่อสาร ไดแก การน าความรู ประสบการณ 
ดานคมนาคม/ การสื่อสารสมัยกอน ถายทอดใหผูใหความสนใจ เชน ชองทางการ สื่อสาร การรักษา
ทางน้ํา วิธีการสมัยโบราณใหเปนการสรางเสนทางคมนาคม พาหนะเก็บรักษา ไวใหคงอยู 

   18. ภูมิปญญาดานพลังงาน ไดแก การน าวัสดุทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งทดแทน มาใช
แทนพลังงานที่ก าลังจะหมดไป เชน สบูด าทดแทนเชื้อเพลิง ถานแทงที่ผลิตจาก แกลบ กะลา  และ
วัสดุ ตาง ๆ ในทองถิ่น  เปนตน 

   19. ภูมิปญญาดานตางประเทศ ประสบการณในการติดตอเจรจาตอรอง เกี่ยวกับชาวตาง
ชาติ หรือประสานงานด าเนินงานกับตางประเทศ ท าใหประเทศไทยเปนที่รูจัก หรือน าผลประโยชน
มาใหประเทศไทย สามารถน าความรูถายทอดใหผูอ่ืนเปนกลยุทธในการ ประสานงานกับตางชาติ 

   20. ภูมิปญญาดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใช เทคโนโลยี
สมัยใหมในการแปรรูปผลิตภัณฑอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปน ขบวนการใหชุมชน 
ทองถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดจนอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตและการ   
จ าหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมหัตถกรรม จักสาน การทอผา ผลิตภัณฑจากยาง
รถยนต เปนตน 

    21. ภูมิปญญาดานภาษา  วรรณคดี  และวรรณศิลป ไดแก ความสามารถ ดานภาษาไทย
ภาษาถิ่น ภาษาไทยดั้งเดิม ความงดงามของภาษา กาพย โคลง กลอน  การใชและ การอนุรักษภาษา
ไทยใหถูกตอง ถายทอดแกเด็ก เยาวชน เปนตน 
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   22. ภูมิปญญาดานวาทศิลป ไดแก การสืบสานศิลปะในการใชถอยค า ส านวน โวหาร   
อยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

   23.  อื่น ๆ ไดแก ภูมิปญญาที่ไมสามารถจัดเขาอยูในขอ 1 – 22 ได 
3. ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  
    ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เป็นทฤษฎีที่ ได้รับการคิดและพัฒนามาจากทฤษฎี

ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) อายุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการที่
จะก าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล บุคคลจะปรับตัวต่อการเป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด ย่อมน่าจะขึ้นอยู่
กับการยอมรับบทบาทของตนเอง ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งบทบาทดังกล่าว จะส่งผลไปถึงการยอมรับ
บทบาททางสังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ การสร้างบทบาททางสังคมของตน
ขึ้นมาใหม่ เพ่ือทดแทนบทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไป ขึ้นกับบทบาททางสังคม และการมองเห็นคุณค่า
ของตนเองเป็นส าคัญ สถาบันครอบครัวควรจะส่งเสริมผู้สูงอายุ ในบทบาทอ่ืน ๆ เช่น การเป็นบิดา 
มารดา ปู่ย่า ตายาย เพ่ือเป็นหลักพ่ึงพิงให้ลูกหลาน และลูกหลานควรจะเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 
ส่วนด้านสังคม จะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มาก โดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นในทุกหมู่บ้าน  
เพ่ือให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะสังสรรค์กัน ปรึกษาหารือในการที่จะช่วยเหลือสังคมได้ด้วย  สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเหมาะสม กล่าวคือ เป็น
ทั้งผู้ใหญ่ และผู้รับประโยชน์จากสังคมเสมอเหมือนสมาชิกอ่ืน  ๆ ในสังคม ผู้สูงอายุแต่ละคน จะมี
ความสามารถแตกต่างกันไป จึงสามารถเลือกท างานอาสาสมัคร  ได้ตามความถนัด และความสนใจ
ของแต่ละคน ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาททางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศรินยา สุริยะฉาย (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลความต้องการจ าเป็นในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการทางกายภาพ เช่น การบ ารุงร่างกายและออกก าลังกายมีมากเป็นอันดับแรก (PNI 
= 0.3664) มีการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังเป็นอันดับสอง (PNI=0.3048) และด้านการมีเงินเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายเป็นอันดับที่สาม (PNI=0.2984) ส่วนการมีเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอเป็นอันดับสุดท้าย 
(PNI=0.1324) ด้ านความมั่ น คงปลอดภั ยและความเป็ นอยู่ อย่ างเพี ยงพอเป็ น อันดับแรก 
(PNI=0.4152) ด้านการมีอาชีพต่อการด ารงชีวิตเป็นอันดับที่สอง (PNI=0.3223) และด้านแหล่งรายได้
มีความมั่นคงและต่อเนื่องเป็นอันดับที่สาม (PNI=0.2930) ส่วนด้านความสามัคคีของบุคคลใน
ครอบครัวและเพ่ือนบ้านเป็นอันดับสุดท้าย (PNI=0.1700) ด้านความรักความอบอุ่นมีมากเป็นอันดับ
แรก (PNI=0.2346) ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือบ้านเป็นอันดับสอง (PNI=0.2246) และด้านการ
มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติและเพ่ือนเป็นอันดับสาม (PNI=0.2212) ด้านการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็น
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อันดับสุดท้าย (PNI=0.1388 ด้านการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีมากเป็นอันดับแรก (PNI=0.2382) 
มีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอันดับสอง (PNI=0.1964) บุคคลรอบข้างยอมรับว่ามีคุณ๕เป็นอันดับสาม 
(PNI=0.1934) เป็นที่ พ่ึงของบุตรหลานเป็นอันดับสุดท้าย (PNI=0.1521) ต้องการแสวงหาตนเองหรือ
บทบาททางสังคมมีมากเป็นอันดับแรก (PNI=0.2288) เมื่อมีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอันดับ
สอง (PNI=0.2041) การเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความปรารถนาเป็นอันดับสาม (PNI=0.1934) และ
การยอมรับความชราภาพของตนเป็นอันดับสุดท้าย (PNI=0.1355)  
 สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก โดยด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี และ ด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ 
ในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และด้านการตัดสินใจด้วย ตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับ
ปานกลาง 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่
ปัจจัยด้านความว้าเหว่ อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกาย สบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ใน  ครอบครัว มิตรสหายและเพ่ือนบ้าน ด้านการ
รวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัย ด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการด ารงชีพ และปัจจัยด้านรายรับ
และรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่อง
สุขภาพ และปัจจัยด้านการบริโภคที่ดี และ สุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นอิสระทางความคิด และปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 3) แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้  โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถน าไปทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่นใน
งานวิจัยระยะท่ี 2 ต่อไป 

เบญจพร  สุธรรมชัย, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, และนภัส  แก้ววิเชียร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การสังเคราะห์รูปแบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบระบบ
บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการของประเทศไทย มีสองรูปแบบคือ (1) การจัดบริการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการจัดบริการที่เน้นเรื่องการดูแลที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย หรือการ
ให้บริการดูแลเมื่อผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจากทีมสุขภาพหรือบคุลากรทางสาธารณสุข และ (2) 
การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหา
สุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้ผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยน าเข้า ในการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ ปัจจัย ได้แก่ (1) นโยบาย (2) คน (3) ระบบ และ (4) ชุมชน ผู้วิจัยได้ให้
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ และปรับยุทธศาสตร์เพ่ิมจาก 3 
ยุทธศาสตร์เป็น 4 ยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอให้มีการจัดระบบติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอรูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

วริยา จันทร์ข า, หทัยชนก บัวเจริญ, และชินวุฒิ  อาสน์วิเชียร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ฐานคิด ทุนสังคม และศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือสร้าง
ชุมชนจัดการตนเอง คือ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหาโดยใช้ภาคี
เครือข่าย สร้างความมีจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแล สุขภาพพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาวะชุมชน จัดระบบบริการสุขภาพจัดตั้งกองทุน/สวัสดิการ และน าใช้ข้อมูลต าบลมาพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ 2) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใช้ระบบฐานข้อมูลต าบลบูรณาการ
ทุนและศักยภาพทางสังคมภายในและภายนอกพ้ืนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพความเป็นอยู่ และ
การพ่ึงพาตนเองดูแลผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุโดยเน้น 4 มิติ คือ1) การดูแลระยะยาวส าหรับ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long-term care) 2) การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้สัมมาอาชีพ 
3) การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ และ 4) การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมของปัญหาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการ  เงินและการงาน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัย ควรมี
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริง ที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
อย่างจริงจัง ควรมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หรือศูนย์ออกก าลังกาย ควรมีกลุ่ม
อาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง พร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต ด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิด
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ และควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ควรมีรถ รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วย ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ด้านครอบครัว ควร
จัดการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการ จัดกิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการในวันส าคัญของครอบครัว
เพ่ือสร้างสานสายใยครอบครัวและสนับสนุนให้อยู่กับครอบครัว  และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับ
ครอบครัวอย่างมีความสุขจนวาระสุดท้าย และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวในการ  
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ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้านการเงินและการงาน ควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหา
รายได้อย่างเหมาะสมตาม ความถนัดของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะ ด้านอาชีพ และมีการบริการจัดการน า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจ าหน่าย และจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม  

เชียง เภาชิตและพรรณราย เทียมทัน (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า  

1. สมรรถภาพทางกาย ทั้ง 6 ด้านของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 4 ด้านคือ การ
ลุก-ยืน-นั่ง 30 วินาที (ค่าเฉลี่ย = 14.96 ครั้ง) การยกน้ าหนักขึ้นลง (ค่าเฉลี่ย = 16.49ครั้ง/30วินาที) การ
นั่งเก้าอ้ีแตะปลายเท้า (ค่าเฉลี่ย = 0.5 เซนติเมตร) และการเอามือไขว้หลังแตะกัน (ค่าเฉลี่ย = -3.48
เซนติเมตร) แต่พบว่า สมรรถภาพทางกาย 2 ด้านที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงคือ การย่ าเท้ายกเข่าสูง 2 นาที
(ค่าเฉลี่ย = 60.96ครั้ง) และการลุก-เดิน-นั่ง ไป-กลับ 16 ฟุต (ค่าเฉลี่ย = 24.96วินาที)  

2. ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต 
มากที่สุด  3 ล าดับแรกคือ ดูรายการโทรทัศน์วีดิโอ (ค่าเฉลี่ย = 4.09, SD=1.81) รองลงมาคือตรวจสุขภาพ 
กับแพทย์อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 4.02, SD=1.37) และการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ
(ค่าเฉลี่ย = 3.80, SD = 1.02)  

3. รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
กิจกรรม 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถตนเองและการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกาย ขั้นตอนที่ 2 การเสนอตัวแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 การสาธิตการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติในการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ขั้นตอนที่ 4 
การอภิปรายกลุ่มและสรุปผลการออกก าลังกาย และขั้นตอนที่ 5 การให้สิ่งชักน าการกระท าโดยการ
กระตุ้นเตือนด้วยค าพูดการให้ก าลังใจหรือให้รางวัลกับผู้ที่มีการออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ พบว่าสมรรถภาพ ทาง
กายทั้ง 6 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมส่วนความพึงพอใจที่มีต่อการท ากิจกรรม
ตามรปูแบบกจิกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในจังหวดนครสวรรค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม และมีความรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น มีอารมณ์สดชื่น แจ่มใสขึ้น 
 นวลฉวี  ประเสริฐสุข, อุรปรีย์  เกิดในมงคล, และกันยารัตน์ สะอาดเย็น (2559) ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้าน
การดูแลสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์
รวมส าหรับผู้สูงอายุในชนบทไทยด้านการดูแลสุขภาพจิต มีลักษณะดังนี้ 1. ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แกน
น าผู้เรียนผู้สอน สาระการเรียนรู้ และเครือข่าย 2. กระบวนการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
มีความเหมาะสมกับบริบทและ สภาพแวดล้อมของชุมชน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงสร้างการ
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เรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการพูดคุย เป็นการ
เรียนรู้ตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และเป็นการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์     
3.  ผลลัพธ์เป็นผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้าน
การดูแลสุขภาพจิตที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพกาย อาชีพ และวัฒนธรรม กิจกรรม 
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ การมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และความ
ยั่งยืนของ กิจกรรมการเรียนรู้ 
 อภินันท์ สนน้อย, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ, และ สุรชัย ปิยานุกูล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านร่างกาย สุขภาพ
ของผู้สูงอายุไม่แข็งแรง มีโรคประจ า ตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีสภาพความ
เป็นอยู่ดี อบอุ่น มีความเหมะสม ความสัมพันธ์กับครอบครัวชุมชน ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมการท า
กิจกรรมพอสมควร ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะ ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความเหมาะสม 2) ระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน ระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์  ทางสังคม และด้านจิตใจ และ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านร่างกาย และ ด้านสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยด้านความ พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ 
และ ปัจจัยด้านการให้คุณค่าในตนเอง โดยที่ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ(R) เท่ากับ .858 สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร้อยละ 
73.70 (R2= 0.737, F= 220.63) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สูงอายุ ควรพัฒนาตนเองช่วยเหลือตนเอง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัว 
ควรช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ เช่น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน จัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ จัดสิ่งอ านวยความ สะดวก 
จัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 

เยาวเรศ  แตงจวง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านร่างกาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า ด้านร่างกาย ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและส่งเสริมการออกก าลังกาย ปลุกจิตส านึกให้คนในครอบครัวบุตรหลาน   มีความกตัญญูเอา
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ใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ มีรถรับส่งผู้สูงอายุที่ เดินทางไปสถานพยาบาล และมี
อาสาสมัครคอยดูแลและตรวจเยี่ยมบ้านและรับฟังปัญหา  ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่เด็กและเยาวชน ควรจัดกิจกรรมแสดงความรักความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ เช่น รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการร่วมกันโดยมีสมาชิกหลายวัย มีวัยเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรม
มีการแสดงธรรมเทศนา และจัดให้มีการทัศนศึกษา  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรจัดให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง เช่น มีการพบปะพูดคุยกัน เล่าปัญหาให้กันฟัง ช่วยกันหาทางแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริหารชมรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ควรจัดท าโครงการชุมชนน่าอยู่  เช่น การประกวดหมู่บ้าน การส่งเสริมชุมชนบริหาร
จัดการขยะโดยท าปุ๋ยชีวภาพและปลูกพืชปลอดสารเคมี ปรับปรุงสวนสาธารณะควรมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ในห้องน้ าสาธารณะให้มีราวจับ 

ดวงพร กิจอาทร, ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล, และทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ระยะก่อนปฏิบัติการ ผลการส ารวจความพร้อมของพ้ืนที่ ชุมชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุมีศักยภาพในการพัฒนา จัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีความเหมาะสมในด้านความพร้อมของ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ทักษะด้านการผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนของเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร อบต. ระยะปฏิบัติการ ด าเนินการประชุมระดมสมองร่วมกัน  ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุและคณะกรรมการและด าเนินการผลิตยาหม่องและพิมเสนน้ า โดยร่วมกัน  แสวงหาความรู้
และอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิกท่ีสนใจ มีคณะนักวิจัยช่วยพัฒนาตราสัญลักษณ์ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
จนสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด จัดท าระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการและการวางแผนการ
ด าเนินงานเชิงธุรกิจของกลุ่มเองโดยมี อบต. เป็นผู้ให้การสนับสนุนในระดับพ้ืนที่ ระยะติดตามและ
ประเมินผล พบว่า การผลิตและ การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจประสบความส าเร็จ ท าให้เกิด
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการก่อตั้ง มีความพร้อม และพึงพอใจในผลการด าเนินงาน เกิด
การเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่ม
ได้เองทั้งหมด ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการวิจัยมาจากการร่วมเรียนรู้และปฏิบัติ  การร่วมของ
ผู้สูงอายุกับนักวิจัยและ อบต.ตลอดกระบวนการวิจัย 
 ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, วัชรินทร์ ระฤกชาติ, และณภัทร โพธิ์วัน (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัจจัยด้านสุขภาพ ทางกายภาพ ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับมากส่วนปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 2) โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
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โมเดลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีผลการทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 1403.89 ค่า p-value เท่ากับ 0.00 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 703 ค่า / df เท่ากับ 1.99 ค่า CFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.035 เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือปัจจัย ด้านสุขภาพ
ทางกายภาพ รองลงมาปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทาง สังคม 
(0.94,0.93,0.93และ0.87ตามล าดับ) 3) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง โดย
ใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นรูปแบบเชิงระบบบนฐานของข้อค้นพบจากวิธีเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  4
ขั้นตอน คือ (1) ก าหนดกรอบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ (2) 
อธิบาย ท าความเข้าใจกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ (3) ก าหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมนันทนาการให้ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทุกด้านตาม ความต้องการของผู้สูงอายุ 4) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

“ผู้สูงอายุ” จัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในชุมชน หากทุกภาคส่วนในชุมชน มีมโนทัศน์

ที่ดีต่อผู้สูงอายุ มีทัศนคติเชิงบวกในแง่ของ “ผู้ทรงภูมิปัญญา”ที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

และวัฒนธรรมอันดีไปสู่ลูกหลาน จะท าให้ ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตและเป็นหน่วยทางสังคมที่มี

คุณค่าสามารถถ่ายทอด ความรู้และภูมิปัญญาที่สามารถต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้ภาคเศรษฐกิจชุมชน และ

สร้างรายได้ในครอบครัว การเสริมสร้าง แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จึง

มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การมีสุขภาพกายและใจที่ดีและไม่ต้องพ่ึงพา 2) การมีหลักประกัน

ในการด ารงชีวิตที่เพียงพอ 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาค าตอบที่ว่า

มีรูปแบบหรือกระบวนการใดที่จะสามารถพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุของชนบทภาคเหนือซึ่งจะส่งผลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี  
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แผนภาพที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

-หลักการวิเคราะหผ์ูสู้งอายุเป็น
รายบุคคล  
-หลักการวิเคราะหบ์ทบาทหน้าท่ีของ
องค์กรในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ
-หลักการออกแบบและการจดั
กิจกรรมการพัฒนาผูสู้งอายุแบบ
บูรณาการใน 6 มิติดังนี้       
1) มิติด้านเศรษฐกิจ/รายได  
2) มิติด้านความเป็นอยู่   
3) มิติด้านสุขภาวะ  
4) มิติด้านความอบอุน สัมพันธภาพใน
ครอบครัว  
5) มิติด้านการมสี่วนรว่มกิจกรรมใน
สังคม  
6) มิติด้านความมคีุณคา่ 
-หลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม  
 

 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสู้งวัยใน

ชุมชนชนบทภาคเหนือตาม

บทบาทหน้าท่ีของทุกภาค

ส่วนในชุมชน 

 

รูปแบบการจดักิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงวัยในชุมชน

ชนบทภาคเหนือ 

 

 




