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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

    

การคาดการณ์จ านวนประชากรของประเทศ ช่วงปี พ.ศ.2558 – 2573 โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “สงัคมสูงวยั” ( aged society ) และในอกี 10 ปีขา้งหน้า จะเริม่สู่สงัคมสูงวยัอย่าง
สมบูรณ์(completed aged society ) ( กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
2557 :  3 ) จะเหน็ว่าในปีปัจจุบนัการเพิม่ขึน้ของประชากรผูสู้งอายุของประเทศไดถู้กจดัอนัดบั
เป็นที่ 2 รองจากสงิคโปร์โดยในปี 2573 ผู้สูงอายุจะเพิม่ขึ้นเป็น 17.8 ล้านคน คดิเป็นสดัส่วน
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ประเทศ  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องเตรยีมความพรอ้ม
รองรบัการเป็นสงัคมผู้สูงอายุทีก่ าลงัจะมาถงึทัง้นี้รฐับาล องคก์รเอกชน ประชาชน และสถาบนั
สงัคมต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงศักดิศ์รี และคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกันก าหนดปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทยให้เป็นพนัธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มคีุณภาพชีวติที่ดี โดยเฉพาะการให้ผู้สูงอายุ 
ได้รบัโอกาสในการศึกษา เรยีนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบรกิารทางสงัคมอนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชวีติ  เขา้ใจถงึการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมรอบด้าน เพื่อให้สามารถปรบับทบาทของตนเหมาะสมกบัวยั รวมทัง้ได้มบีทบาท และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครวั ชุมชน และสงัคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน  และกับบุคคลทุกวัย นอกจากนี้ ใน
พระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 มาตร11 ได้บญัญัติไว้ว่าผู้สูงอายุมี
สทิธิได้รบัการคุ้มครอง การส่งเสรมิและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ หลายประการ อาทิ การ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม การพฒันาตนเองและ
การมสี่วนร่วมกบักจิกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครอืข่ายหรอืชุมชน  การจดัที่พกั
อาศยั อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทัว่ถึง รวมทัง้การจ่ายเงนิเบี้ยค่ายงัชีพ
เป็นรายเดอืนอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม  เหล่านี้เป็นต้น(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่
คงของมนุษย์,2553 : 7)  จงึกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุของประเทศไทยได้รบัการรบัรองและคุ้มครอง
จากกฎหมายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ประเทศยงัประสบปัญหาในการจดัการและการหา
มาตรการเชงินโยบายทีจ่ะเขา้ไปช่วยส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถของผูส้งูอายุใหม้คีวาม
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เหมาะสมกบัสถานการณ์และความต้องการของเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนไป ดงันัน้การใช้
เครื่องมอืด้านการศึกษาเป็นตัวผลกัดนัให้เกิดการต่อยอดทัง้ในเชิงความรู้และเพิ่มมูลค่าของ
ผู้สูงอายุในฐานะทุนทางเศรษฐกจิและสงัคมยงัมีความจ าเป็นและเป็นหวัใจส าคญัของการเพิม่
ศกัยภาพประชากรและการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ ซึ่งนานาประเทศต่างยอมรบัและ
ใหก้ารสนบัสนุนนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชวีติมาอย่างต่อเนื่อง อาท ิในแถบยุโรป ก าหนดใหก้าร
เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาทัง้ในระบบภายใต้
กระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process) และในแถบเอเชียตะวนัออกโดยเฉพาะประเทศ
ญี่ปุ่ นได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยก าหนดให้ประชากรผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใต้การควบคุมดูแลของ
กระทรวงศกึษาธกิาร แต่ส าหรบัประเทศไทยนัน้ไดใ้หค้วามส าคญัและสง่เสรมินโยบายการเรยีนรู้
ตลอดชวีติโดยถอืว่าเป็นนโยบายหลกัของรฐับาลมาโดยตลอดและมกีารน านโยบายดงักล่าวไป
ปฏบิตัใินบรบิทของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่
ละพืน้ที ่ 

ปัจจุบนัรฐับาลไทยได้ ก าหนดยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ประเดน็การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชวีติ กลุ่มช่วงวยัผูสู้งอายุ โดย
ส่งเสรมิใหผู้้สูงอายุเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนประเทศ ผ่านการเสรมิทกัษะ การด ารงชวีติ ทกัษะ
อาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกบัศักยภาพ การป้องกนัโรคให้แก่ผู้สูงอายุ และ
หลกัประกนัทางสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติและในแผนการศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดวสิยัทศัน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รบัการศึกษาและเรยีนรู้
ตลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ ด ารงชวีติอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกทศวรรษที่21” โดยก าหนด ยุทธศาสตร์ที่3 ว่าด้วยการพัฒนา
ศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ เพื่อให้คนทุกช่วงวยั มทีกัษะ ความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน การศกึษา และมาตรฐานวชิาชพี และพฒันาคุณภาพ
ชวีติไดต้ามศกัยภาพ ซึ่งมตีวัชี้วดัเกี่ยวกบัผูสู้งวยัว่าต้องไดร้บัการศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะอาชพี
และทกัษะชวีติเพิม่ขึน้ และมสีาขาและวชิาชพีทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ส้งูวยั ไดร้บัการส่งเสรมิใหท้ างาน
และถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิม่ขึน้ การพฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีตินัน้จดัไดว้่าเป็น
การปฏิรูปแบบพลิกโฉม (transformation of learning)โดยจะเน้นการจดัระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มคีุณภาพสูง และยดืหยุ่นผ่านการพฒันากลไกต่าง ๆ อาท ิ
การพฒันาการศกึษาออนไลน์แบบเปิด การมรีะบบเทยีบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วย
กติ (Credit Bank) กรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิมาตรการจูงใจใหค้นเขา้สู่การ Up skill/Reskill การให้
สถานประกอบการเพิม่ผลติภาพแรงงาน ผ่านการพฒันาความสามารถวชิาชพี อย่างต่อเนื่อง 
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(Continuous Professional Development : EPD) ต้องพฒันาระบบการเรยีนรูใ้นชุมชนใหเ้ขา้ถงึ 
ความรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา การปรบัปรุงแหล่งเรยีนรู้ในชุมชนให้เขา้ถึง ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
การปรบัปรุงแหล่งเรยีนรใูนชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละมชีวีติ 

 ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
ส าคญักลุ่มหนึ่งที่ควรได้รบัการตระหนักให้เหน็ถงึคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในฐานะพลเมอืง
ไทยที่อาศยัอยู่ในแผ่นดินไทย ซึ่งในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรกลุ่มดงักล่าวจึงได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานในมติติ่างๆ อาทดิา้น สุขภาพอนามยั การศกึษา ที่
อยู่อาศยั การประกอบอาชพี รวมทัง้ดา้นการมรีายไดเ้สรมิ  ปัจจุบนัสงัคมไทยไดเ้ปลีย่นแปลงไป
จากเดมิเป็นสงัคมยุคดจิทิลัทีผ่สมผสานวฒันธรรมสมยัใหม่จงึส่งผลต่อแบบแผนการด าเนินชวีติ
ของประชากรผูสู้งวยักลุ่มชาตพินัธุแ์ละราษฎรบนพืน้ทีสู่งซึง่ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปลี่ยนไปในปัจจุบนั กลุ่มชาตพินัธุ์ที่เป็นราษฎรบนพื้นที่สูง ไดม้กีารกระจายตวัจ าแนกได้ 10 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กะเหรี่ยง ม้ง(แมว้) ลซีอ(ลซีู) ลาหู่(มูเซอ) อาข่า(อกี้อ) เมี่ยน(เย้า) ขมุ มลาบร ี
ถิน่ และลวัะ ซึ่งมจี านวนทัง้หมดประมาณ 1,116,669 คน โดยกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรี่ยงมจี านวน
มากทีสุ่ด รองลงมาคอืมง้ สว่นทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มมลาบร ี
 จากการศึกษาผลการวจิยั เรื่องโครงการวจิยัภูมปัิญญาเชงิอตัลกัษณ์ของผู้สูงวยั กลุ่ม
ชาตพินัธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนได้มขีอ้เสนอแนะแนวทางการอนุรกัษ์และสบืทอดภูมิ
ปัญญาเชงิอตัลกัษณ์ว่า ควรมกีารสนับสนุนการเรยีนรูใ้นชุมชน ส่งเสรมิการเรยีนรู้เกี่ยวกบัอตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม ระหว่างรูปแบบพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
สถาบนัการศึกษา เพื่อให้คนในชุมชนทุกช่วงวยัได้รบัการปลูกฝังค่านิยม รกัและหวงแหนภูมิ
ปัญญา เชิงอตัลกัษณ์ และสามารถถ่ายทอดเรยีนรู้กนัอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้คนรุ่นหลงั ( 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์: 2561) 

จากความเป็นมาและความส าคญั ตลอดจนขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัตามที่ได้กล่าว
มาขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะนักวชิาการทีป่ฏบิตังิานเป็นผูส้อนในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  ซึ่ง
เป็นมหาวทิยาลยัของท้องถิ่นภาคเหนือ จึงต้องตระหนักถึงความส าคญัในบทบาทหน้าที่ตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ให้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในการพฒันา และเสรมิสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ โดยการพฒันาผลงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนงานบูรณาการการวจิยั
และนวตักรรมของประเทศในเป้าหมายที่ 2 คอื การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดล้อมด้านสงัคมผู้สูงวยัและสงัคมไทยในศตวรรษที่  21 ประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพและ
โอกาสของผู้สูงวยั และการอยู่ร่วมกนัของประชากรหลายวยัโดยมเีป้าหมายหลกัคอื ให้ผู้สูงวยั
อยู่ดี มสีุข เป็นพลงัในการขบัเคลื่อนประเทศและเป้าหมายที่ 3 คอืการวจิยัและนวตักรรมเพื่อ
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การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ในประเดน็เกี่ยวกบัองค์ความรู้พื้นฐานทางสงัคมและ
ความเป็นมนุษย์ในการสร้างภูมคิุ้มกันทางมรดกวฒันธรรมและการรู้เท่าทนัในพฤตกิรรมความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและทรพัย์สินภายใต้บริบทสงัคมแห่ง
ปัญญาและภูมธิรรม  ซึ่งในการศกึษาวจิยัครัง้นี้จะด าเนินเกี่ยวกบักลยุทธ์การบรหิารจดัการของ
สงัคมผูส้งูวยัตน้แบบกลุ่มชาตพินัธุใ์นภาคเหนอืตอนบน เป็นการตอบสนองวสิยัทศัน์และพนัธกจิ
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏด้านการสร้างเครอืข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน 
ทอ้งถิน่ และผู้ประกอบการในการจดัการศกึษา รวมทัง้การพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงวยักลุ่มชาติ
พนัธุ์ในภาคเหนือตอนบน มคีุณภาพชวีติทีด่ี อยู่ด ีมสีุข เป็นพลงัในการขบัเคลื่อนประเทศชาติ
ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
    

          งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์ดงันี้       
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ภาคเหนือตอนบน 

2. เพื่อศึกษาการใช้แผนกลยุทธ์การบรหิารจดัการของชมรมผู้สูงวยักลุ่มชาติพนัธุ์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

 
ประโยชน์ท่ีได้รบั  
 

1. ได้กลยุทธ์การบรหิารจดัการของชมรมผู้สูงวยัต้นแบบกลุ่มชาติพนัธุ์ในภาคเหนือ
ตอนบน 

2. ได้ผลการใช้แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

3. เพื่อน าผลการวจิยัทีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชก้บัการบรหิารจดัการชมรมผูสู้งอายุกลุ่มชาติ
พนัธท์ัว่ประเทศต่อไป  
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ขอบเขตของกำรวิจยั   
 

          1.  ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

 

               ด าเนินการศึกษาในชมรมผู้สูงวยัที่บรหิารจดัการในระดบัดีของส านักงานพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์โดยเลือกศึกษาแบบเจาะจงในชมรมผู้สูงวยั จ านวน 5 แห่ง 
ประกอบดว้ย        1) บ้านใหม่ลีซอ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) บ้านห้วยจะ
ค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 3) บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 4) บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลาพูน 5) บ้านละอูบ ตำบล
ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

          2.  ขอบข่ำยด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 

               ประชำกร ได้แก่ สมาชกิของชมรมผู้สูงวยักลุ่มชาตพินัธ์ที่บรหิารจดัการในระดบัดี
ของส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์โดยเลอืกศกึษาแบบเจาะจงในชมรมผู้สูง
วยั จ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย 1) ชมรมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ (ลีซู) บ้านใหม่ลีซอ ตำบลปิงโค้ง 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) กลุ่มชาติพันธุ์มูเซอ(ลาหู่) บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 3) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่    4) กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลาพูน 5) 
กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
      กลุ่มตัวอย่ำง คอื ผู้สูงวยัที่เป็นสมาชิกผู้สูงวยั 5 ชมรม ๆ ละ 30 คน รวมทัง้สิ้น 

150 คน  ไดม้าโดยการสุม่แบบเจาะจง  ( Purposive Sampling ) 

           3.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
 

      3.1 กลยุทธ์การบริหารจดัการชมรมผู้สูงวยัต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ
ตอนบนประกอบดว้ยกลยุทธ์ 4 ดา้น ดงันี้คอื 1) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 2) กลยุทธ์ด้านการ
จัดกิจกรรม 3) กลยุทธ์ด้านคณะกรรมการและ 4) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

      3.2 การใช้แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

 
          4.   ขอบเขตด้ำนเวลำ การวจิยัน้ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถงึกลยุทธก์ารบรหิารจดัการ
ชมรมผูสู้งวยัให้มคีุณภาพและด าเนินอย่างต่อเนื่องตลอดไปในทีน่ี้จะศกึษาในขอบเขต เนื้อหา 4 
ด้านคือ 1) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 2) กลยุทธ์ด้านการจัดกิจกรรม 3) กลยุทธ์ด้าน
คณะกรรมการและ 4) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก  

ชมรมผู้สูงวยักลุ่มชำตพนัธุต้์นแบบ หมายถงึ ชมรมผูส้งูวยัทีบ่รหิารจดัการในระดบัดี
ของส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ที่ผู้วจิยัได้ด าเนินการเลือกศึกษาแบบ
เจาะจงจากชมรมผูสู้งวยักลุ่มชาตพินัธ์ จ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 1) ชมรมผู้สูง
วัยกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ (ลีซู) บ้านใหม่ลีซอ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) กลุ่มชาติ
พันธุ์มูเซอ(ลาหู่) บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 3) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 
บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4) กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านพระบาท
ห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลาพูน 5) กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม 
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 


