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ประกอบด้วย 1) รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการ

เรียนรู้บนความท้าทาย 2) แบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ 3) แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความ

ตระหนกั วิเคราะห์ข้อมลูด้วย Hotelling’s T2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม ผลการวิจยั 

พบว่า 1) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอายขุองเทศบาลต าบลป่าตาล  อ าเภอ

ขุนตาล จังหวดัเชียงราย มี 8 จุดแข็ง 2 จุดอ่อน 4 โอกาส และ 2 อุปสรรค มีกลยุทธ์เชิงรุก 8 กล

ยทุธ์ มี 3 กลยทุธ์เชิงแก้ไข 7กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั 1 กลยุทธ์  กลยทุธ์เชิงรับ 2) กลุ่มทดลองมีคะแนน

พฤฒพลงัด้านความรู้และด้านความตระหนกัหลงัได้รับรูปแบบ ฯ สงูกว่าก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้ และด้าน

ความตระหนกัสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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The objective of this research was to study the effect of using the model to 

promote active ageing, based on concept of brain-based and challenge based learning. 

There were three research phases: In first phase, the key informants were divided into 

two groups as eleven staff officials in the subdistrict municipality, as well as ten older 

people as representatives. The research tool included two question guidelines. The data 

was analyzed by content analysis. The second phase to examine the quality of the 

model by 7 experts. In the third phase, the sample group consisted of forty eight older 

individuals and the research tools included a model to promote active ageing, the active 

ageing test of knowledge and an evaluation of awareness. The data were analyzed by 

Hotelling’s T2 and Multivariate Analysis of Variance. The results: 1) Organizing learning 

activities for the older people were eight strengths, two weaknesses, four opportunities, 

seven threats, eight leverage strategies, three constraint strategies, three vulnerability 

strategies and seven problematic strategies. 2) The experimental group had scores 

of knowledge and awareness after receiving the model higher than before statistical 

significance at a level of .05. 3) The experimental group had higher scores than the 

control group with a statistical significance of .05. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง  
ผู้สูงอายุเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการสูงอายุ (Ageing Process) ท่ียากต่อ

การหลีกเล่ียงทัง้ทางร่างกายท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อยในวัยผู้ สูงอายุ  (World Health 
Organization, 2015) และทางจิตใจอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือ
ร่างกาย (Dahlkemper, 2016) การเข้าสู่วยั “ผู้สูงอาย”ุ มีการให้ค าจ ากัดความท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ผู้สงูอาย ุคือ ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปตามท่ีได้ก าหนด
ไว้ในพระราชบญัญัติผู้สงูอายแุห่งชาติ พ.ศ. 2546 (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2557) 
โดยประเด็นผู้สงูอายเุป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกให้ความส าคญัเน่ืองจากจ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึน้ ข้อมูล 
ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปทั่วโลกถึงร้อยละ 9 ของ
จ านวนประชากรกลางปีหรือจ านวน 7,621 ล้านคน โดยทวีปอเมริกามีจ านวนผู้สงูอายสุงูกว่าทวีปอ่ืน 
คือ ร้อยละ 18 ของจ านวนประชากรกลางปีทัง้ทวีป แตใ่นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอยู่ในทวีปเอเชียมีผู้สงูอายุ
สูงท่ีสุดในโลก คือ ร้อยละ 28 ของประชากรกลางปีทัง้ประเทศ เม่ือจ าแนกเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรอายุตัง้แต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปสูงท่ีสุด คือ 
สิงคโปร์ ร้อยละ 13 ประเทศไทย ร้อยละ 12 และประเทศเวียดนาม ร้อยละ 8 ตามล าดบั (Population 
Reference Bureau, 2018) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่  “สังคมผู้ สูงอายุ ” ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2548 คือ  
มีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พฒันาผู้สงูอายไุทย, 2561) โดยท่ีภาคเหนือมีอตัราผู้สงูอายสุงูท่ีสดุ (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2557)  

ผู้ สูงอายุสามารถจ าแนกได้หลากหลาย เช่น ตามสภาพการติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง  
ตามการแจกเบีย้ยังชีพ ตามช่วงอายุท่ีต้องเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้ สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง  
ตอนปลาย ตามสถานะการอยู่อาศัย เป็นต้น (ขนิษฐา นันทบุตร, 2559) ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุตามกระบวนทศัน์เดิมท่ีมีมุมมองต่อผู้ สูงอายุเป็น “ภาระ” ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ไม่ใช่ก าลังผลิต
แรงงานท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีความเส่ือมของร่างกาย ความสามารถลดลง เป็นวัยแห่ง
ความพิการ ความสามารถทางปัญญาลดลง ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ท่ีซบัซ้อน มีภาวะซึมเศร้า
และถอยออกห่างจากสังคม แต่ในความเป็นจริงผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงด ารงชีวิตอย่างอิสระ  
มีสุขภาพดี ประสบความส าเร็จในชีวิต สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้  (Miller, 2015) หมายความว่า 
ผู้สูงอายุเป็นวยัท่ีมี “พลัง” มีพฤฒพลังและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (World Health Organization, 2002) 
ประสบความส าเร็จ มีประโยชน์ สามารถเป็นคลงัสมองของชาตไิด้ (เพ่ือนใจ รัตตากร, 2550)  
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แนวคิดท่ีสอดคล้องกับมุมมองต่อผู้ สูงอายุเป็นผู้ ท่ีมีพลัง คือ พฤฒพลัง (Active Ageing) 
ท่ีแสดงถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ มีคุณค่า (Nay, Fetherstonhaugh, และ Garratt, 2014) มีสุขภาพท่ีดี 
มีส่วนร่วมในสังคม และมีความมั่นคงท่ีจะเสริมสร้างคณุภาพชีวิตเม่ือเข้าสู่วยัผู้สูงอายุทัง้ในระดบั
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้สูงอายเุพ่ือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ เป็นพลงัสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สังคม (วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์, 2557) ในประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด 
พฤฒพลงั ดงัแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ท่ีก าหนดแผนการด าเนินงานไปใน
ทิศทางท่ีสอดรับไปกับแนวคิดพฤฒพลัง คือ ผู้ สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 
พึง่ตนเองได้ มีสว่นร่วมและเป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจของครอบครัว ชมุชน มีศกัยภาพ มีภาวะสขุภาพ
แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนได้ เน้นการผลกัดนัให้ผู้สงูอายเุป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคม
ด้วยการส่งเสริมและพฒันาผู้สูงอายุ ส่งเสริมศกัยภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย การดแูลตนเองเบือ้งต้น 
จดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรผู้สงูอาย ุสนบัสนนุกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายการท างานและหารายได้ทัง้เต็มเวลาและ
ไม่เต็มเวลาในระบบและนอกระบบ การฝึกอาชีพและจดัหางานให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
การรวมกลุ่มในชมุชนเพ่ือจดักิจกรรมเสริมรายได้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือได้อย่างต่อเน่ือง 
เป็นต้น (คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553)  

การน าเอาศักยภาพของผู้ สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมในประเทศไทย คือ 
การมีชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ตัง้แต่การจดัตัง้ การด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกท่ีเป็น
ผู้ สูงอายุให้ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างอิสระ ผ่านการคิด การตัดสินใจเพ่ือท่ีจะพัฒนา
คณุภาพชีวิตของผู้สงูอายดุ้วยกนัให้ชีวิตมีคณุคา่ มีคณุประโยชน์แก่สงัคม ดงันัน้ ชมรมผู้สงูอายแุละ
โรงเรียนผู้สงูอายจุงึนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างพฤฒพลงัของผู้สงูอายุ (สภุาวดี ไชยเดชาธร
, ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน, และ กชกร แก้วพรหม, 2558) เป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ สูงอายุได้แสดง
ศกัยภาพและมีบทบาทท่ีชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี (กัณฑ์วีร์ วิวฒัน์พาณิชย์, 
2555; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, เล็ก สมบตัิ, ณัฏฐพัชร สโรบล, และ ธนิกานต์ ศกัดาพร, 2555; อนุสรณ์ 
อุดปล้อง, เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร, และ ภาณี วงษ์เอก, 2556) และสามารถน ามาใช้เพ่ือการ
ต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นผู้ สูงอายุท่ีไม่ใช่ “วัยพึ่งพิง” แต่เป็นผู้ ท่ีมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า ผ่านการมี 
พฤฒพลงั (ปณิธี บราวน์, 2557) 

พฤฒพลัง (Active Ageing) เป็นแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ท่ีได้เสนอในรูปแบบของ
กรอบนโยบาย (Policy Framework) เม่ือปี ค.ศ. 2002 และประเทศไทยได้น ามาพัฒนาเป็นแผน
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ผู้สูงอายุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2546 (คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติ, 2553) และยังสอดรับไปกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2560) ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมพฤฒพลัง พบว่า 
มีรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังปรากฏอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทย ได้แก่ รูปแบบของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (กรมกิจการผู้สูงอาย,ุ 2559ก) ท่ีได้มี
การพัฒนารูปแบบการจดัอบรมเพ่ือการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคณุภาพ ท่ีเน้นการ
บรรยายให้ความรู้และมีการพัฒนาเอกสารชุดความรู้เผยแพร่ในฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอาย ุ
แต่ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกับการประเมินผลของรูปแบบ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถเข้าถึง
รูปแบบนีย้ังคงจ ากัดอยู่ในกลุ่มของข้าราชการ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง รูปแบบท่ีเกิดจากแนวคิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ มีการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย การรวมกลุ่มของผู้อบรมในการ
คิดและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันกับรูปแบบของกรมกิจการผู้สูงอายุ คือ กลุ่มผู้
อบรมท่ีสามารถเข้าถึงการส่งเสริมพฤฒพลงัได้นัน้ยงัคงจ ากดัอยู่ในกลุ่มข้าราชการท่ีเป็นกลุ่มเตรียม
ความพร้อมเท่านัน้ ยงัไม่ได้มีการน าไปใช้ในทางปฏิบตัิกับกลุ่มของผู้สูงอายุ (อุษา โพนทอง, 2553) 
รูปแบบท่ีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ได้แก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุและผู้สงูอายใุนชมุชนในการให้ข้อมลูปัญหาและความต้องการเพ่ือน าไปใช้ใน
การพฒันารูปแบบ พบว่า รูปแบบท่ีพฒันาขึน้สามารถพฒันาพฤฒพลงัได้ทัง้ 3 องค์ประกอบ แตเ่ม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยของพฤฒพลงัยงัคงมีหลายประเด็นท่ีมีคะแนนหลงัการใช้รูปแบบเพิ่มขึน้
น้อย และมีประเด็นท่ีไม่ปรากฏอยู่ คือ กฏหมายและสิทธิท่ีผู้สูงอายุควรจะต้องเรียนรู้ (ทนงศกัดิ์ ย่ิง
รัตนสขุ, ภาณุวฒัน์ เชิดเกียรติกลู, และ ปณิตา วรรณพิรุณ, 2558) และอีกหนึ่งรูปแบบท่ีพฒันาขึน้มา
เป็นหลกัสตูร 6 ชัว่โมงภายใต้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีได้รับความสนใจจากผู้สูงอาย ุ
สามารถพฒันาพฤฒพลงัในกลุม่ผู้ เรียนรู้ท่ีเป็นทัง้ผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีเตรียมตวัเข้าสู่วยัผู้สงูอายุได้ แตย่งั
มีความหลากหลายของระดบัการศกึษาของกลุ่มผู้ เข้าอบรม (อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู และ มนตา ตลุย์
เมธาการ, 2559) ดังนัน้ การศึกษาในครัง้นีจ้ึงเป็นการศึกษาเพ่ือหารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับ
ผู้สงูอายใุนการส่งเสริมให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลงั และสามารถท่ีจะเป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัของชมุชนท่ี
สามารถถ่ายทอดพฤฒพลงัในตนเองไปยงัผู้สงูอายรุายอ่ืนและวยัอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมได้  

พืน้ท่ีการศึกษา คือ ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสงัคม
ผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนของประชากรอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไปทัง้ต าบลมากกว่าร้อยละ 10 และในอนาคต
อนัใกล้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบนัจากการส ารวจจ านวนผู้สูงอายุของ
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ต าบลป่าตาล มีจ านวนถึง 1,224 คน หรือร้อยละ 18.49 จากจ านวนประชากรทัง้ต าบล 6,621 คน 
ส่วนใหญ่ของผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีต าบลป่าตาลจะเป็นกลุ่มติดสังคม จ านวน 1,051 คน คือ สามารถ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ และเป็นผู้ สูงอายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี) จ านวน 762 คน 
ผู้สูงอายตุอนกลาง (อายุ 70-79 ปี) จ านวน 332 คน และผู้สงูอายุตอนปลาย (อายุตัง้แต่ 80 ปีขึน้ไป) 
จ านวน 130 คน ตามล าดับ จากสถานการณ์ด้านผู้ สูงอายุ เทศบาลต าบลป่าตาลได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุและการพฒันาระบบการดแูลผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
พืน้ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบกับต าบลป่าตาลมีลกัษณะท่ีเด่น คือ การมีแกนน าท่ีเป็นผู้สูงอายุ
มากกว่า 50 คน กระจายอยู่ในทกุหมู่บ้าน มีบทบาทเป็นแกนน ากลุ่มทางสงัคม องค์กรชมุชน และทีม
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีส่วนท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านผู้สงูอายใุน
พืน้ท่ี เกิดการขบัเคล่ือนงานและกิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการดแูลผู้สูงอายุท่ีแสดงถึงศกัยภาพของการเป็น
พืน้ท่ีในการพฒันาระบบการดแูลผู้สงูอาย ุมีการรวมตวักนัเพ่ือพฒันาโรงเรียนผู้สงูอายุขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2558 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนผู้สูงอายุ เช่น ภูมิปัญญา สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง 
สิ่งประดิษฐ์พืน้บ้าน อาหารพืน้เมือง ดนตรีและการแสดงพืน้บ้าน เป็นต้น ท าให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพท่ีดี 
มีความเกือ้กูลไม่ทอดทิง้กัน ทัง้นี  ้เทศบาลต าบลป่าตาลได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถ่ินน่าอยู่ เม่ือปี พ.ศ. 2560 และได้ชูประเด็นการให้ต าบลเป็นศนูย์เรียนรู้ด้านการดแูลผู้สูงอาย ุ
(ศรร.) มีการพัฒนางานและกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีผ่าน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยงัคงมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมจ านวนไม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัสดัส่วนของจ านวนผู้สงูอายทุัง้ต าบล ดงันัน้ การท่ีจะให้การรวมกลุ่มของผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาล
มีความเข้มแข็ง จะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลังในตนเองและสามารถถ่ายทอดไปยังคนอ่ืน 
เช่น ผู้สูงอายุด้วยกนั ผู้ ท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วยัผู้สูงอายุในพืน้ท่ี ท่ีมีอายรุะหว่าง 50-
59 ปี จ านวน 1,346 คน ซึ่งจะกลายเป็นผู้สงูอายใุนอนาคตด้วย (เทศบาลต าบลป่าตาล, 2561) ดงันัน้ 
เป้าหมายของการศึกษาในครัง้นีจ้ึงเป็นการพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัท่ีมีความเหมาะสม
สอดคล้องกบับริบทของผู้สงูอายใุนชมุชน  

ในปัจจุบนัได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังขึน้ ได้แก่ รูปแบบของกรมกิจการ
ผู้สงูอาย ุ(กองสง่เสริมศกัยภาพผู้สงูอายุ, 2559ก; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ค) รูปแบบ
ของอษุา โพนทอง (2553) รูปแบบของโรงเรียนผู้สงูอาย ุ(กองส่งเสริมศกัยภาพผู้สงูอายุ, 2559ข) น าสู่
การปฏิบตัเิฉพาะในกลุ่มท่ีเตรียมเข้าสู่วยัผู้สงูอาย ุ(อาย ุ50-59 ปี) และจ ากดัอยูใ่นกลุ่มข้าราชการ ซึ่ง
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีไม่ได้ประยุกต์ใช้ในกลุ่มของผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
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สิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้ สูงอายุ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวและชุมชน บุคลากรทางด้านสุขภาพ 
สถานบริการสุขภาพของรัฐ นโยบายด้านผู้ สูงอายุของประเทศไทย โดยสิ่งแวดล้อมดงักล่าวมานี ้
ผู้ สูงอายุจะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และอีกหนึ่งรูปแบบของอิทธิพัทธ์  
สวุทนัพรกูล และมนตา ตลุย์เมธาการ (2559) ท่ีเป็นการพฒันาพฤฒพลงัโดยตรง และกลุ่มตวัอย่าง
เป็นทัง้ผู้ สูงอายุและผู้ ท่ีเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวคิดตัง้ต้นส าหรับ
การพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัได้ ผู้วิจยัได้เกิดค าถามขึน้ว่า “ความรู้แบบใดท่ีสอดคล้องกบั
ผู้สงูอายใุนชมุชนภาคเหนือของประเทศไทยในการส่งเสริมพฤฒพลงัในทางปฏิบตัิได้” เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีมีความสอดคล้องกับผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัยงัไม่ได้เป็น
รูปแบบท่ีน าสู่ปฏิบัติในกลุ่มผู้ สูงอายุ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังท่ี
เหมาะสมกับผู้ สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ สูงอายุในชุมชนภาคเหนือท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ทุกปี การพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังนี ้ผู้ วิจัยเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของชุมชนท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุมากท่ีสุด ดงันัน้ ผู้ ท่ีให้ข้อมูลจึงควรเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้าน
ผู้ สูงอายุโดยตรง นั่นคือ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายท่ี
ด าเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ สูงอายุ และโรงเรียนผู้ สูงอายุ ร่วมกับส านัก  
สขุภาวะชมุชน ส านกั 3 ของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือให้รูปแบบ
การส่งเสริมพฤฒพลังท่ีพัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้ สูงอายุมากท่ีสุดและสามารถ
ส่งเสริมพฤฒพลังได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของพฤฒพลังร่วมกับการใช้แนวคิดท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
การเรียนรู้บนความท้าทายและมีแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายมาช่วยเสริม 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัการท างานของสมอง ซึง่ต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกท่ีกระตุ้นให้ผู้สงูอายเุกิดความสนใจ ตระหนกั
ในสิ่งท่ีเรียน สร้างบรรยากาศท่ีท้าทายผู้สงูอายุให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและผ่อนคลายตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของสมองของผู้สงูอายแุต่ละคน (Caine และ Caine, 1990) เช่ือมโยงและ
การเข้าใจสิ่งท่ีเป็นเง่ือนไขสูงสุด แม้ว่าใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจะมีการประยกุต์ใช้
อย่างแพร่หลายในวัยเด็กและวยัผู้ ใหญ่ท่ีเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการ
ทบทวนงานวิจัยพบว่าสามารถมาใช้ในวัยผู้ ใหญ่ตอนปลายหรือวัยของผู้ สูงอายุได้เช่นเดียวกัน 
ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุนัน้จะเรียนรู้ได้ช้ากว่าวยัอ่ืน แต่ยงัสามารถท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองจาก
ฝึกใช้สมองในการคิด วิเคราะห์อยู่เสมอ (Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) ดงัการศึกษาของ
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อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล และมนตา ตลุย์เมธาการ (2559) ท่ีน าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มาใช้ในการพฒันาการเป็นผู้สงูอายุท่ีมีพฤฒพลงั ซึ่งพบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สูงกว่าก่อนการอบรม ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความเช่ือมั่นว่าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
สามารถน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในกลุ่มผู้ สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม  
เพ่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีแนวคิดอ่ืน
ท่ีมาช่วยเสริม โดยเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้นการท างานของสมองเช่นเดียวกัน คือ แนวคิดการ
เรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge Based Learning: CBL) เน่ืองจากแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองของผู้ เรียน ดงันัน้ แนวคิดท่ีจะมาเสริมนัน้
จะต้องเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องไปกับการท างานของสมองด้วยเช่นกัน ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้บนความ
ท้าทายนีจ้ะให้แนวทางทั่วไปแก่ผู้ เรียนและให้ผู้ เรียนนัน้หาแนวทางท่ีท้าทายในการแก้ปัญหาหรือ
ตอบค าถาม โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับสืบค้น ซึ่งโน้มน้าวให้ผู้ สูงอายุเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ (Nichols, Cator, และ Torres, 2016) แม้ว่าแนวคิดการเรียนรู้บนความ 
ท้าทายนีจ้ะมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการน ามาใช้กบัผู้สงูอายไุม่มากนกั แตส่ามารถน ามาใช้ในการ
สร้างการเรียนรู้ของวยัผู้ ใหญ่และวยัผู้สงูอายไุด้เพ่ือส่งเสริมการมีสขุภาพท่ีดี (Healthy) ซึง่เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของพฤฒพลัง (Malmqvist, Rådberg, และ Lundqvist, 2015) รวมทัง้การสร้างการมี
ส่วนร่วมการรับรู้ของผู้ เรียนจากการใช้แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย (Swiden, 2015) ดงันัน้ 
ผู้ วิจยัจึงเช่ือว่าจะสามารถช่วยเสริมแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
จากความท้าทายท่ีกระตุ้นให้ผู้สงูอายจุะได้ลงมือในการแสวงหาค าตอบด้วยตนเองจนกว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการหาค าตอบด้วยตนเองและร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้สงูอายุรายอ่ืนภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้มีหลกัสตูรในการพฒันาศกัยภาพของผู้สงูอายใุห้เป็นผู้ ท่ีมีคณุภาพอย่างพฤฒพลงั 

ค าถามการวิจัย  
1. จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงัเป็นอยา่งไร  
2. กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับของชุมชนในการ

สง่เสริมพฤฒพลงัเป็นอยา่งไร 
3. รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้

บนความท้าทายเป็นอยา่งไร 
4. ค่าเฉล่ียพฤฒพลังก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลองแตกตา่งกนัอย่างไร  
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5. ค่าเฉล่ียพฤฒพลังภายหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเป็น
อยา่งไร และแตกตา่งกนัอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพของชุมชนท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้ สูงอายุ ซึ่งมี

วตัถปุระสงค์รอง ดงันี ้
1.1 เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนในการส่งเสริม 

พฤฒพลงั  
1.2 เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์ 

เชิงรับของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
2. เพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ

การเรียนรู้บนความท้าทาย  
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย ซึง่มีวตัถปุระสงค์รอง ดงันี ้
3.1 เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลังก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริม 

พฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลอง  
3.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลังจากการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตาม

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายระหว่างกลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ 

ขอบเขตของการวิจัย   
1. ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพของชุมชนที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของ

ผู้สูงอาย ุ
ผู้ให้ข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
กลุ่มท่ี 1 ประชากรกรณีศึกษา คือ ผู้ สูงอายุท่ีมีทะเบียนราษฎร์ในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล 

อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จ านวน 1,501 คน ผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 11 คน คดัเลือกตามเกณฑ์
คณุสมบตั ิคือ 

1) มีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป  
2) อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย มากกวา่ 1 ปี 
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3) เป็นแกนน าของชมรมผู้สงูอาย ุและโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
กลุ่มท่ี 2 ประชากรกรณีศกึษา คือ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล 

จงัหวดัเชียงราย จ านวน 63 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน คดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ คือ เป็น
ผู้ด าเนินงานพฒันาศนูย์เรียนรู้ด้านการดแูลผู้สงูอาย ุและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลป่าตาล  

ประเด็นท่ีศึกษา คือ ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของชุมชนในการส่งเสริม
พฤฒพลงั และข้อมลูกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั และกลยทุธ์เชิงรับของชมุชน
ในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

มีผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน และกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ ฯ .ในต าบลบ้านเหล่า อ าเภอ
แมใ่จ จงัหวดัพะเยา จ านวน 22 คน 

ประเด็นท่ีศึกษา คือ ลักษณะและคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตาม
แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 
 

3. ระยะที่  3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ประชากร คือ ผู้สูงอายุในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย จ านวน 
1,501 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้สูงอายุต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย จ านวน 48 
คน แบง่ออกเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 24 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 24 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา  
1) ตวัแปรต้น คือ การได้รับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย แบ่งออกเป็น กลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒ
พลงั (กลุม่ทดลอง) และกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั (กลุม่ควบคมุ) 

2) ตวัแปรตาม คือ พฤฒพลงั ประกอบด้วย ด้านความรู้ และด้านความตระหนกั 
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ความส าคัญของการวิจัย  

1. ผู้สูงอายุในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
1.1 ผู้ สูงอายุท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ ท่ี มี ความรู้ เกิดความ

ตระหนกัเก่ียวกับพฤฒพลัง น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดี สามารถมีส่วนร่วมอยู่ใน
ครอบครัว ชมุชนและสงัคมได้อย่างปกติสขุ ตลอดจนพฒันาเพ่ือมีความมัน่คงในชีวิตได้ ซึ่งเก่ียวข้อง
กบัการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้สงูอายกุลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 ผู้ สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นแกนน าของกลุ่มผู้ สูงอายุในการใช้
รูปแบบนีถ้่ายทอดไปยงัผู้สงูอายอ่ืุนในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง หรือถ่ายทอดไปยงัประชากรวยัอ่ืนท่ี
ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้สงูอายอุย่างมีคณุภาพ เพ่ือให้สามารถมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

2. พืน้ที่ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงาน

ด้านผู้สูงอายุของพืน้ท่ี เช่น การน ารูปแบบไปใช้ในการสนบัสนุน ส่งเสริมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิก โดยส่งเสริมให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกรายในพืน้ท่ี 
รวมถึงขยายไปยังประชากรวัยอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
เป็นต้น และน าไปบรรจุอยู่ในแผนพฒันาท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและยัง่ยืนของการพฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรวยัอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพในพืน้ท่ี เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการดูแลผู้ สูงอายุ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ีและเครือขา่ยภายนอกพืน้ท่ีในการมีรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัในผู้สงูอายุ 

3. การด าเนินแผนงานและยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย 
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านผู้ สูงอายุโดยตรง เช่น กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นต้น สามารถน าองค์ความรู้จาก
การวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุของประเทศไทยในทางปฏิบัติ และน าไป
พฒันาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนทิศทางการดแูลประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง โดยพฤฒพลังเป็น

ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2002) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
เสาหลัก คือ เสาหลกัท่ี 1 ด้านสุขภาพ (Health) ด้วยการดแูลสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การพกัผ่อน
นอนหลบัท่ีเพียงพอ การออกก าลงักาย การมีโภชนาการและน า้ท่ีเหมาะสม การขับถ่ายท่ีดี การได้รับ
อากาศบริสุทธ์ิ การรักษาอารมณ์และจิตใจ การระมัดระวังในการใช้ยา และการได้รับภูมิคุ้มกัน 
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(ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ, 2556ก, 2556ข) เสาหลกัท่ี 2 ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 
ด้วย การเท่าทนัเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั การรู้ช่องทางในการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในสงัคมใน
ระดับต่าง ๆ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ สูงอายุ, 2556ง) และเสาหลักท่ี 3 ด้านการมีความมั่นคง 
(Security) ด้วยการมีความมัน่คงในชีวิตด้านเศรษฐกิจ ความมัน่คงในชีวิตด้านครอบครัว ความมัน่คง
ในชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ความมัน่คงในชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมัน่คงใน
ชีวิตด้านการท างาน และการเรียนรู้ด้านกฎหมายท่ีส าคญั (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ, 2556
จ, 2556ฉ, 2556ช) ซึ่งสามเสาหลกัหรือองค์ประกอบของพฤฒพลงัจะมีเพียงเสาหลกัใดเสาหลกัหนึ่ง
ไม่ได้ จ าเป็นต้องมีเสาหลกัพฤฒพลงัทัง้ 3 เสาหลกัอย่างสมดลุเพ่ือให้สามารถมีพฤฒพลงัได้ ดงันัน้ 
ในการศกึษาครัง้นีจ้งึมีจดุมุง่หมายท่ีจะสง่เสริมทัง้ 3 องค์ประกอบหรือเสาหลกัไปพร้อมกนั  

การส่งเสริมพฤฒพลังผ่านรูปแบบ (Model) ท่ีมาจากแนวคิดการเรียนรู้ 2 แนวคิด คือ 
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) และแนวคิดการเรียนรู้ 
บนความท้าทาย (Challenge Based Learning: CBL) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นแนวคิด
ของเจนเซ่น (Jensen, 2000) มี 5 องค์ประกอบ คือ ขัน้ท่ี 1 การเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการ
เตรียมสมองในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ ขัน้ท่ี 2 ให้ความรู้ใหม่ (Acquisition) เป็นการ
เตรียมสมองเพ่ือซมึซบัข้อมลูใหม่โดยให้สมองจะเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูความรู้เพิ่มเติมกบัข้อมลูใหม่
ตามความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์ ขัน้ท่ี 3 ท าความเข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) โดยการใช้
ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพ่ือเช่ือมโยงการเรียนรู้และเพ่ือตรวจสอบแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด ขัน้ท่ี 4 จดจ า
ข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) โดยดึงข้อมูลจากการเรียนรู้รวมมาใช้แบบไม่รู้ตัวเป็นไปโดย
อัตโนมัติ และขัน้ท่ี 5 บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Functional Integration) ท่ีจะประยุกต์
ข้อมลูเดมิมาใช้กบัสถานการณ์ใหม ่

ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายจะให้แนวทางทัว่ไปแก่ผู้สงูอายแุละให้ผู้สงูอายหุา
แนวทางท่ีท้าทายในการแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับสืบค้น ซึ่งโน้มน้าวให้ผู้ สูงอายุเกิดความสนใจในการเรียนรู้  (Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) 
มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ความคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea) เป็นการระบุปัญหาท่ีท า
ให้ผู้ สูงอายุเกิดความสงสัยอยากรู้พร้อมหาข้อสรุปหรือค าตอบท่ีสมเหตุสมผล องค์ประกอบท่ี 2 
ค าถามท่ีเป็นแก่นสาระ (The Essential Question) เป็นการตัง้ค าถามน าตามค าส าคญัและประเด็น
ปัญหาท่ีน าไปสู่การค้นหาค าตอบ องค์ประกอบท่ี 3 ความท้าทาย (The Challenge) เป็นการหา
เหตผุลมาสนบัสนุนทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ โดยผ่านการกลัน่กรองของผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ องค์ประกอบ
ท่ี 4 การแก้ปัญหา (Solution-Action) เป็นการตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมจากการตัง้ค าถาม 
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ท่ีได้รับการชีแ้นะจากผู้ วิจยัเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีแนวทางในการตีกรอบของปัญหา การชีแ้นะกิจกรรมท่ี
ควรพฒันาขึน้ในการหาค าตอบทัง้แบบเป็นกลุ่มหรือเด่ียวเพ่ือให้เกิดการเดินตามเส้นทางท่ีเหมาะสม
ในการหาค าตอบ รวมถึงการชีแ้นะถึงแหล่งของข้อมูลท่ีเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้  
และองค์ประกอบท่ี 5 การประเมิน (Assessment) เป็นการประเมินผลและการน าไปใช้ โดยสามารถ
แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัได้ ดงัภาพประกอบ 1  

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
พฤฒพลัง (Active Ageing) หมายถึง กระบวนการท่ีน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ผู้สงูอาย ุประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สุขภาพ (Health) หมายถึง การมีความสุขภาวะท่ีดีจากการมีความรู้และความ

ตระหนกัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สงัคมเม่ือเป็นผู้สงูอายุ การดแูลสขุภาพด้วยการ
ออกก าลงักายท่ีถูกต้อง โภชนาการท่ีเหมาะสม การใช้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสม การรักษาอารมณ์จิตใจ
ให้เป็นปกติสุข การตรวจสุขภาพประจ าปี การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ การขับถ่ายปัสสาวะ 
อจุจาระท่ีถกูต้อง การหลีกเล่ียงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอาย ุ 
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การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึ ง การมีความ รู้และความตระหนัก ใน
ความส าคญัการแสวงหาช่องทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีมีความจ าเป็น การเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ กฎหมายท่ีส าคญั สิทธิตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมใน
สงัคมทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว หมูบ้่าน ต าบล สงัคม เพ่ือการอยูร่่วมกบัสงัคมได้อย่างปกตสิขุ  

การมีความมัน่คง (Security) หมายถึง การมีความรู้และความตระหนกัในความส าคญั
ของการออมรูปแบบตา่ง ๆ การท างานในวยัผู้สงูอาย ุอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการมีบ้านพกัอาศยัท่ี
ไม่ปลอดภัย ความจ าเป็นในการปรับปรุงท่ีพักอาศัย และการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวง
รูปแบบตา่ง ๆ 

ความรู้พฤฒพลัง (Active Ageing Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการจดจ า 
พฤฒพลัง 3 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และการมีความมั่นคง จากการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้า
ทายท่ีท าให้เข้าใจพฤฒพลงั โดยอาศยัประสบการณ์ของผู้สงูอายแุตล่ะคนร่วมกบัความรู้ใหมท่ี่ได้รับ  

ความตระหนักพฤฒพลัง (Active Ageing Awareness) หมายถึง การแสดงออกซึ่ ง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความส านึกท่ีผู้ สูงอายุเข้าใจและประเมินเก่ียวกับพฤฒพลังท่ีเกิดขึน้หลัง
ได้รับความรู้พฤฒพลงัทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ สขุภาพ การมีสว่นร่วม และการมีความมัน่คง  

รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง (Model of Active Ageing Promotion) หมายถึง ลกัษณะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุท่ีพฒันาขึน้จาก 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย โดยแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
เป็นตามแบบแผนของเจนเซ่น (Jensen, 2000) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การ
เตรียมสมอง (Preparation) ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ให้ความรู้ใหม่ (Acquisition) ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ท าความ
เข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้จดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) และ
ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Functional Integration) โดยมีแนวคิดการ
เรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge Based Learning: CBL) มาช่วยเสริม (Nichols และคนอ่ืน ๆ, 
2016) มีอยู่ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 ความคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea) องค์ประกอบท่ี 2 
ค าถามท่ีเป็นแก่นสาระ (The Essential Question) องค์ประกอบท่ี 3 ความท้าทาย (The Challenge) 
องค์ประกอบท่ี 4 การแก้ปัญหา (Solution-Action) องค์ประกอบท่ี 5 การประเมิน (Assessment) เม่ือ
น าทัง้สองแนวคิดมาประสานกัน โดยเป็นการเสริมซึ่งกันและกนั ท าให้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย ครอบคลุมทัง้ 3 
องค์ประกอบของพฤฒพลงั โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการของรูปแบบแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความ
เข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม ่ขัน้ตอนท่ี 5 การถ่ายทอดข้อมลู 

ความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ หมายถึง การให้ข้อคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับ 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบขอบเขตเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ การตัง้
จดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้จดุประสงค์ทัว่ไปและจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม การก าหนดความสอดคล้อง
กับพฤฒพลัง การก าหนดขัน้ตอนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ วิธีการด าเนินการในแต่ละ
ขัน้ตอนการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ การก าหนดวสัด ุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการ
เรียนรู้ สถานท่ีจดัการเรียนรู้ ลกัษณะการจดัฐานการเรียนรู้ การประเมินผล และระยะเวลาท่ีใช้ในแต่
ละหนว่ยการเรียนรู้  

ความถูกต้องของเนือ้หาพฤฒพลัง หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ของเนือ้หาพฤฒพลงั การระบถุึงทรัพยากรท่ีใช้ในการหาค าตอบ คือ คูมื่อรูปแบบการส่งเสริม
พฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอาย ุ

ผู้สูงอายุ (Older Persons) หมายถึง ผู้ ท่ี มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ตามค าจ ากัดความท่ี
ประกาศไว้ในพระราชบญัญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีคุณสมบตัิท่ีเฉพาะการศึกษานี ้คือ 
(1) มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในพืน้ท่ีของต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (2) ไม่มีโรค
ประจ าตวัท่ีไม่สามารถควบคุมอาการความรุนแรงได้ท่ีอาจคุกคามต่อชีวิตและเป็นอันตรายได้หาก
ต้องเข้าร่วมการวิจยั หรือมีโรคประจ าตวัแตส่ามารถควบคมุอาการของโรคได้ดี (3) ไม่มีความพิการท่ี
ไม่เอือ้ตอ่การเข้าร่วมการวิจยั เช่น หหูนวก ตาบอด การเคล่ือนไหวร่างกายล าบาก (4) สามารถเขียน
หนงัสือและพดูคยุได้ตามปกติ (5) ยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การส ารวจสภาพภายในและสภาพภายนอก เพ่ือให้รู้จัก
ตนเองท่ีช่วยให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายนอกชุมชน ทัง้สิ่งท่ีได้เกิดขึน้แล้วและ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่การด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุและการส่งเสริมพฤฒพลัง ผ่านมุมมองของผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลป่าตาล และผู้สงูอายใุนชมุชนเอง 

จุดแข็ง (Strength) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจยัภายในชุมชนท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือ
จดุเดน่ของชมุชนท่ีควรน ามาใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สงูอายไุด้ และควรด ารงไว้เพ่ือการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชมุชน 
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จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในชุมชนท่ีเป็นจุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบของชุมชนท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึน้หรือขจัดให้หมดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการ
ด าเนินงานด้านผู้สงูอาย ุ

โอกาส (Opportunities) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีสามารถส่งผล
กระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองชมุชนและสามารถฉกฉวยข้อดีมา
เสริมสร้างให้ชมุชนด าเนินงานด้านผู้สงูอายเุข็มแข็งขึน้ได้ 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีสามารถส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองชมุชนในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึง่ชมุชนจะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพของชมุชนให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรง
กระทบดงักลา่วได้ 

TOWS Matrix หมายถึง การสร้างกรอบแนวความคิดในการสร้างกลยทุธ์ขึน้อย่างเป็นระบบ
ด้วยการพิจารณาอปุสรรค โอกาส จดุแข็ง และจดุออ่น ของชมุชนหรือหนว่ยงานในชมุชน มี 4 กลยทุธ์  

กลยุทธ์เชิงรุก หมายถึง การใช้จุดแข็งของชุมชนท่ีมีอยู่ในการใช้โอกาสท่ีเป็นปัจจัย 
เชิงบวกทัง้คูเ่พ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการด าเนินงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ  

กลยทุธ์เชิงแก้ไข หมายถึง การใช้จดุแข็งเพ่ือขจดัหรือลดผลกระทบจากอปุสรรค โดยมี
จดุแข็งเป็นปัจจยัเชิงบวก และมีอปุสรรคเป็นปัจจยัเชิงลบ ซึ่งหนว่ยงานน าปัจจยัเชิงบวกไปจดัการกบั
ปัจจยัเชิงลบเพ่ือปอ้งกนัหรือหลีกเล่ียงอปุสรรคท่ีมีตอ่การด าเนินงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน หมายถึง การจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส โดยมีจุดอ่อนเป็น
ปัจจยัเชิงลบ แต่มีโอกาสเป็นปัจจยัเชิงบวก ซึ่งหน่วยงานน าปัจจยัเชิงบวกไปจดัการกับปัจจยัเชิงลบ 
หรือน าโอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ มากท่ีสดุ 

กลยุทธ์เชิงรับ หมายถึง การจบัคู่ระหว่างจุดอ่อนกับอุปสรรคท่ีเป็นปัจจยัเชิงลบทัง้คู ่
ซึ่งหน่วยงานต้องคิดกลยุทธ์ท่ีกระท าแล้วสามารถก าจดัจดุอ่อน และสามารถป้องกันอปุสรรคในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ด้วยในคราวเดียวกนั  

สมมุตฐิานของการวิจัย  
1. พฤฒพลังของกลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายสงูกวา่ก่อนการทดลอง  
2. พฤฒพลังจากการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 



 

บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบเนือ้หาในการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนัน้ประกอบไปด้วยเนือ้หาสาระท่ี
เก่ียวข้องกบัแนวคิดพฤฒพลงัและการพฒันารูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั โดยมีประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) 
1.1 ความหมายของพฤฒพลงั 
1.1 องค์ประกอบของพฤฒพลงั 
1.2 ปัจจยัก าหนดพฤฒพลงั  
1.3 การพฒันาพฤฒพลงัด้านสขุภาพ  
1.4 การพฒันาพฤฒพลงัด้านการมีส่วนร่วม  
1.5 การพฒันาพฤฒพลงัด้านการมีความมัน่คง  
1.6 รูปแบบการพฒันาพฤฒพลงั 
1.7 การประเมินพฤฒพลงั  

2. แนวคิดเก่ียวกับการเป็นผู้สูงอายุ (Ageing Concept) 
2.1 การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอาย ุ 
2.2 กฎหมาย นโยบาย และสิทธิของผู้สงูอายไุทย  

3. แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพฤฒพลัง (Learning to Promote Active Ageing) 
3.1 แนวคดิวิทยาการผู้สงูอายดุ้านการศกึษา (Educational Gerontology) 
3.2 แนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
3.3 แนวคดิของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)  
3.4 การเรียนรู้จากความท้าทาย (Challenge Based Learning: CBL)  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาพฤฒพลงัในประเทศไทย 
4.2 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาพฤฒพลงัในตา่งประเทศ 
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1. แนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) 
1.1 ความหมายของพฤฒพลัง 

พฤฒพลัง (Active Ageing) ครอบคลุมแนวคิดการสูงอายุท่ีมีสุขภาวะ  (Healthy 
Ageing) การสูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ  (Successful Ageing) และการสูงอายุท่ียังประโยชน์ 
(Productive Ageing) องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของพฤฒพลังว่าเป็นกระบวนการท่ี
น าไปสู่การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเป็นผู้สงูอาย ุโดยต้องประยกุต์ใช้ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลและกลุ่ม
เพ่ือให้ผู้สูงอายเุป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการพัฒนาสงัคมมากกว่าการเป็น “ภาระ” แก่สงัคม ดงันัน้ 
พฤฒพลงัจึงเป็นพลงัแห่งการสร้างสรรค์ท่ีสามารถท าประโยชน์ให้แก่สงัคมท่ียงัคงต้องการผู้สูงอายุ
และต้องอาศยัผู้สงูอายอุยู่ (World Health Organization, 2002) 

  
1.2 องค์ประกอบของพฤฒพลัง องค์ประกอบของการมีพฤฒพลงั มี 3 ด้าน ดงันี ้

1.2.1 สุขภาพ (Health) เป็นการท่ีผู้สงูอายุสามารถคงไว้ซึ่งการมีสขุภาพดีทัง้ทางกาย 
จิต ปัญญา และสงัคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ สุขภาพทางกายเป็นการมีความแข็งแรง
สมบูรณ์ ไม่มีโรค อวยัวะท าหน้าท่ีได้ตามปกติ สุขภาพทางจิตเป็นการท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ได้ 
มีจิตใจท่ีเบิกบานแจ่มใส ไม่มีความคบัข้องใจหรือขดัแย้งในจิตใจ สามารถปรับตวัเข้ากับสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสขุ สขุภาพทางสงัคมมาจากการมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสขุสมบรูณ์
ท าให้มีการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ท าให้ผู้ อ่ืนหรือสังคมเดือดร้อน สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ และสุขภาพทางปัญญาเป็นการมีความรู้เท่าทัน เข้าใจ 
แยกแยะเหตผุลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และมีโทษได้ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอนัดีงาม
และเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ดงันัน้ สุขภาพจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของผู้สงูอาย ุการมีสุขภาพท่ีดีจะสามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าวนัได้มีประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้ สุขภาพจึงเปรียบเสมือนวิถี
แหง่ชีวิตท่ีน าไปสูค่วามสขุและความส าเร็จตา่งๆ ในชีวิต (World Health Organization, 2002)  

การพัฒนาพฤฒพลังด้านสุขภาพมาจากการสร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของการมีสุขภาพท่ีดีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและจิตสังคมในผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพประจ าทุกปี การพักผ่อนนอนหลบัท่ีเพียงพอ การออกก าลังกายใน
ผู้สูงอายุ โภชนาการและน า้ส าหรับผู้สูงอายุ การขบัถ่าย อากาศถ่ายเทและการได้รับอากาศบริสุทธ์ิ 
การรักษาอารมณ์และจิตใจ การระมดัระวงัในใช้ยา และการรับภมูิคุ้มกนั 

1.2.2 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการท่ีผู้สงูอายเุข้าร่วมในกิจกรรมทางสงัคมท่ี
สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน ตามความสามารถ ความต้องการและความชอบอย่าง



  17 

ตอ่เน่ืองทัง้ในกิจกรรมท่ีมีคา่ใช้จ่ายและไม่มีคา่ใช้จ่าย กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
สองสว่น คือ การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ดงันี ้

1) การเรียนรู้ เป็นก้าวแรกท่ีส าคญัในการพฒันาตนเองท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ความคิด การกระท า เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในวิถี ชีวิตได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต 
ผู้สงูอายุส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือการแลกเปล่ียนกบัผู้ อ่ืน ท าให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ
ท่ีดี เป็นประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต การท างานและการอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ช่วยให้มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในสังคม สามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง มีอิสระในการคิดและพึ่งพาตนเองได้ สามารถมองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึง้ ใช้ความคิดใน
เชิงสร้างสรรค์ในการพฒันาสมอง ลดความเส่ียงของสมองเส่ือมและภาวะซึมเศร้าส่งผลให้มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก) 

2) การมีส่วนร่วมในสังคม ท าให้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีบทบาทร่วม
รับผิดชอบต่อการด าเนินกิจกรรมทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในสิ่งท่ีมี
ผลกระทบต่อตัวผู้ สูงอายุเองหรือชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านภูมิปัญญา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ การจัดการ และช่วยให้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและยังรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าเป็นท่ียอมรับของสังคม  (World Health Organization, 2002; ส านักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สงูอาย,ุ 2556ก) 

การพฒันาพฤฒพลงัด้านการมีส่วนร่วมมาจากการตระหนกัรู้ของผู้สงูอายเุก่ียวกับ
ความส าคญัของการเรียนรู้กฎหมายท่ีผู้สงูอายคุวรรู้ สิทธิของผู้สงูอายตุามกฎหมาย การเรียนรู้ให้เท่า
ทนัเทคโนโลยี ช่องทางในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสงัคม (World Health Organization, 2002; 
ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก) 

1.2.3 การมีความมัน่คง (Security) ประกอบด้วย 
1) ความมั่งคงในชีวิต เป็นการได้รับการตอบสนองต่อความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน ไม่

ขาดแคลน มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่กลัวต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมท่ีจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวล ไม่แน่ใจในสถานภาพและการด าเนินชีวิต
ของตนเองทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต หากผู้สูงอายรูุ้สึกมีความมัน่คงในชีวิตจะท าให้เกิดความมัน่ใจ
และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ส่งผลให้สุขภาพ อยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสขุ (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก) 

2) ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เม่ือเร่ิมเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุจะมีรายได้ลดลงหรือ 
ขาดรายได้ประจ า ขณะท่ีความจ าเป็นในการใช้จ่ายมีเพิ่มขึน้ เพราะแหล่งรายได้ส าคญัของผู้สูงอายุ
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มาจากบุตร บางส่วนมาจากการท างาน ส่วนการออมพบว่ามีค่อนข้างน้อยมากเน่ืองจากการมีเงิน
ออมต้องเก็บออมตัง้แต่ในวยัหนุ่มสาว การบริหารจัดการกับเงินหรือรายได้ท่ีมีอยู่จึงมีความส าคญั
ส าหรับผู้ สูงอายุเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยปราศจากความวิตกกังวล (World 
Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก) 

3) ความมั่นคงด้านครอบครัว เป็นการอยู่ ร่วมกับบุตรหลานอย่างมีความสุข 
เน่ืองจากเม่ือเข้าสู่วยัสูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงทัง้การท างาน รายได้ สถานะในครอบครัวท่ีอาจ
ต้องลดบทบาทจากหวัหน้าครอบครัวให้บตุรหลานท าหน้าท่ีแทน บางรายอาจปรับตวัไม่ได้ เกิดความ
คับข้องใจหรือมีความขัดแย้งกับบุตรหลาน เป็นท่ีมาของความเครียด อาการซึมเศร้าและไม่มี
ความสขุ (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก) 

4) ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม เม่ือเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกาย เช่น ลักษณะท่าทางการเดิน สายตาพร่ามัว หูตึง เป็นต้น หากอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสมจะท าให้เกิดอุบตัิเหตุได้ง่าย การจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านให้เป็นพืน้ท่ี
ปลอดภยัเหมาะสมกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายกบัผู้สงูอาย ุท าให้มีชีวิตท่ียืนยาว 
ลดการพึง่พาผู้ อ่ืน (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก) 

5) ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการรู้เท่าทันภัย
อนัตรายตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในปัจจบุนั ได้แก่ การถกูหลอกลวงในรูปแบบตา่ง ๆ รวมถึงการท าร้าย
ผู้สงูอายดุ้วย (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก) 

6) การท างาน เป็นการเลีย้งชีพท่ีได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการด ารงชีวิต การมีคุณค่า ไม่เป็นภาระ การท างานมีความส าคัญต่อผู้ สู งอายุทัง้
ทางด้านร่างกายท่ีได้เคล่ือนไหวออกก าลังกาย ท าให้มีความกระฉับกระเฉง ช่วยชะลอความเส่ือม
ถอยของร่างกาย ท าให้เห็นคณุค่าในตนเอง มีศกัดิ์ศรี ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ มีรายได้ โดยต้องเลือกงาน
ท่ีเหมาะสมกบัวยั (World Health Organization, 2002; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก) 

การพัฒนาพฤฒพลังด้านการมีความมั่นคงมาจากการตระหนักรู้ของผู้ สูงอายุใน
ความส าคญัของการมีความมัน่คงในชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการท างาน (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ. 2556ก) 
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ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบพฤฒพลงั 

ท่ีมา : World Health Organization (2002) 

การมีพฤฒพลังจึงเป็นการท่ีผู้ สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
ปัญญา สามารถมีส่วนร่วมในสงัคมได้ดีและมีความมัน่คงในชีวิตด้านตา่ง ๆ (วชัราภรณ์ เปาโรหิตย์, 
2557; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2558) ท่ีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งการท่ีผู้ สูงอายุจะ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคณุภาพชีวิตท่ีดีได้นัน้จ าเป็นต้องมีพฤฒพลังครบทัง้ 3 องค์ประกอบ 
ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงได้คัดเลือกองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบของพฤฒพลังในการเป็น
เปา้หมายของการพฒันาพฤฒพลงัในผู้สงูอายเุพ่ือให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

1.3 ปัจจัยก าหนดพฤฒพลัง (Determinants) ประกอบด้วย ดงันี ้
1.3.1 ปัจจัยตดัขวาง (Cross-Cutting Determinants) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัย

ด้านอ่ืนท่ีสง่ผลตอ่การมีพฤฒพลงั (World Health Organization, 2002) มีรายละเอียดดงันี ้
1) เพศ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อสถานภาพทางสังคม การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ 

การท างาน การบริโภค ภาวะโภชนาการ  
2) วฒันธรรม ได้แก่ คา่นิยมทางวฒันธรรม และประเพณีของแต่ละสงัคมท่ีก าหนด

มุมมองและการปฏิบตัิต่อผู้ สูงอายุท่ีกลายเป็นบรรทดัฐานแก่คนรุ่นใหม่ในการปฏิบตัิต่อผู้ สูงอายุท่ี
สง่ผลตอ่ความเป็นอยู ่พฤตกิรรม และสขุภาพของผู้สงูอาย ุ

1.3.2 ตัวก าหนด (Determinants) การเข้าสู่พฤฒพลัง (World Health Organization, 
2002) ได้แก่ 
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1) ระบบบริการทางสุขภาพและระบบบริการทางสังคม  โดยระบบสุขภาพต้อง
มุง่เน้นตอ่การส่งเสริมสขุภาพ การปอ้งกนัโรค การรักษาสขุภาพ ซึ่งในวยัผู้สงูอายจุะมีโอกาสเจ็บป่วย
ได้มาก ดงันัน้ การเข้าถึงการรักษาท่ีเหมาะสมจงึมีความจ าเป็นรวมถึงการฟืน้ฟสูขุภาพด้วย 

2) ตวัก าหนดทางพฤตกิรรม (World Health Organization, 2002) ได้แก่ 
2.1) กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เม่ือปฏิบัติสม ่าเสมอจะช่วยชะลอ

ความเส่ือมของร่างกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรคเรือ้รัง คงไว้ซึ่งความกระฉบักระเฉง มีสขุภาพจิต
ท่ีดี คงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ยาวนาน ลดภาวะเส่ียงการหกล้ม ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล โดยต้องจดัพืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภัยส าหรับการท ากิจกรรมทางกายท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดการมีสว่นร่วมในสงัคมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมโดยมีผู้สงูอายเุป็นผู้น า  

2.2) บริโภคอาหารท่ีถูกสุขอนามัย (Healthy Eating) ปัญหาทุพโภชนาการมี
สาเหตจุากข้อจ ากดัในการเข้าถึงอาหาร สูญเสียฟัน เศรษฐสงัคม ขาดความรู้โภชนาการและบริโภค
อาหารท่ีมีคณุค่าต ่า การมีโรค การใช้ยา การแยกตวัจากสงัคม ส่วนโภชนาการเกินมีสาเหตมุาจาก
การบริโภคอาหารมากเกิน ขาดการออกก าลงักาย มีโรคเรือ้รังและภาวะทพุพลภาพ 

2.3) สขุภาพปาก (Oral Health) ผู้สงูอายมุกัมีปัญหาสขุภาพช่องปากท่ีสมัพนัธ์
กบัภาวะทพุโภชนาการ จงึต้องมีการสง่เสริมสขุภาพช่องปากและรักษาสขุภาพฟันด้วยตนเอง 

2.4) การสูบบุหร่ี  (Tobacco Use) การสูบบุหร่ีเพิ่มภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็งปอด มวลกระดูกลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้เก่ียวกับการหายใจลดลง เป็นสาเหตุ
หลักของการตายก่อนวัยอันควรท่ีสามารถป้องกันได้ การเลิกสูบบุหร่ีจะลดภาวะเส่ียงต่อการเป็น
โรคหวัใจขาดเลือด มะเร็งปอดและโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง เป็นต้น 

2.5) แอลกอฮอล์  (Alcohol) ผู้ สูงอายุเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ี มีสาเหตุจาก
แอลกอฮอล์ เชน่ ภาวะทพุโภชนาการ โรคตบั แผลในกระเพาะอาหาร การหกล้มและได้รับบาดเจ็บ  

2.6) การใช้ยา (Medication) ผู้สงูอายมุกัมีปัญหาเรือ้รังทางสขุภาพ จึงมีการใช้
ยามากกวา่วยัอ่ืนท่ีอาจสง่ผลตอ่การเกิดอนัตรายได้หากไมมี่ความเข้าใจในการใช้ยาท่ีถกูต้อง  

2.7) การให้ความร่วมมือในการรักษา (Adherence) การได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญทางสุขภาพ หากขาดการให้ความร่วมมือหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาและคณุภาพชีวิตได้ 

3) ตวัก าหนดปัจจยัส่วนบคุคล (World Health Organization, 2002) ได้แก่ 
3.1) ชีววิทยาและพันธุกรรม (Biological and Genetic) การสูงอายุถูกก าหนด

โดยกระบวนทางชีววิทยาท่ีมีพนัธุกรรมเป็นตวัก าหนด พนัธุกรรมเป็นปัจจยัชกัน าให้เกิดโรคเรือ้รังท่ี
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ถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรม การมีโรคหรือภาวะทพุพลภาพยงัเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของบคุคล เช่น การ
สบูบหุร่ี ทกัษะการเผชิญปัญหา และเครือขา่ยของญาติและเพ่ือนฝงู  

3.2) ปัจจยัจิตวิทยา (Psychological Factor) ความฉลาด ความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหา การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงหรือการสญูเสีย การเรียนรู้และจดจ าจะเส่ือมถอย
ลงเม่ือมีอายุเพิ่มมากขึน้ แต่จะถูกชดเชยด้วยความฉลาด รอบคอบและมีประสบการณ์เพิ่มขึน้ 
การเส่ือมถอยทางการคิดมกัเกิดจากการขาดการฝึกฝนและการเจ็บป่วย การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของบุคคลในการเลือกท่ีจะกระท า ซึ่งเป็นตวัก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเผชิญปัญหาการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงในชีวิตได้ดีอยา่งไร  

4) ตวัก าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ี
ไมป่ลอดภยัหรือพืน้ท่ีจ ากดัมีสิ่งกีดขวางท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้มีแนวโน้มท่ีจะแยกตวั ซึมเศร้า และ
มีปัญหาภาวะพึง่พิง (World Health Organization, 2002) ได้แก่ 

4.1) ท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภัย (Safe Housing) ได้แก่ สถานท่ีตัง้ การท่ีได้อยู่ใกล้
กบัสมาชิกในครอบครัว สถานบริการ และการขนส่ง ส่งผลตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมท่ีดี ผู้สงูอายุ
ท่ีต้องย้ายถ่ินตามลูกหลานไปอาศยัอยู่ในชุมชนเมืองจะมีความเส่ียงสูงท่ีจะแยกตวัออกจากสังคม 
มีสขุภาพท่ีทรุดโทรม เกิดการเจ็บป่วยการบาดเจ็บจากการหกล้ม เป็นต้น  

4.2) การพลัดตกหกล้ม (Falls) มักมีความรุนแรงในผู้ สูงอายุท่ีน าไปสู่ความ
พิการ พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลและฟืน้ฟสูภาพยาวนาน เส่ียงตอ่การเกิดภาวะพึง่พิงหรือเสียชีวิต  

4.3) น า้สะอาด อากาศบริสทุธ์ิ และอาหารปลอดภยั เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็น
ตอ่การด ารงชีวิตท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรับผู้สงูอายุ 

5) ตวัก าหนดทางสงัคมสิ่งแวดล้อม (World Health Organization, 2002) 
5.1) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีความสัมพันธ์กับอัตราป่วย 

อตัราการตาย ปัญหาด้านจิตใจ ภาวะสุขภาพและความผาสุก ความโดดเด่ียวและความขดัแย้งเป็น
สาเหตหุลกัท่ีท าให้เกิดความเครียด การติดต่อกบัสงัคมท าให้เกิดความเข้มแข็งทางอารมณ์ สามารถ
เผชิญกบัการสญูเสียได้  

5.2) ความรุนแรงและการทารุณกรรม  (Violence and Abuse) มักเกิดจาก
บุคคลท่ีผู้ สูงอายุรู้จักเป็นอย่างดี มีทัง้การท าร้ายร่างกาย เพศ จิตใจ และเศรษฐกิจ ได้แก่ การถูก
ทอดทิง้ การถกูกีดกนั ถกูละทิง้จากสงัคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิทางกฎหมาย สิทธิทางการ
รักษา การกีดกนัไมใ่ห้ได้รับการตดัสินใจในสถานภาพ เศรษฐกิจ และการยอมรับนบัถือ  
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5.3) การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้  (Education and Literacy) ระดับ
การศกึษาต ่าและการอา่นไมอ่อก เขียนไม่ได้มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดภาวะทพุพลภาพ การตายและ
การไม่จ้างงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้ผู้ สูงอายุพัฒนาทักษะและความมัน่ใจในการปรับตวั
เพ่ือท่ีจะคงไว้ซึง่ภาวะไมพ่ึง่พิง  

6) ตวัก าหนดทางเศรษฐกิจ (World Health Organization, 2002) ได้แก่ 
6.1) รายได้ (Income) ผู้ ท่ียากจน มีรายได้ต ่าหรือรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีการ

เก็บออม ไมไ่ด้รับเบีย้บ านาญหรือเงินประกนัสงัคม โดยเฉพาะผู้ ท่ีไม่มีลกูหลานหรือสมาชิกครอบครัว
ท่ีให้การดแูลมีความเส่ียงสูงท่ีจะไม่มีท่ีพักอาศยัและอยู่ในสภาพท่ีขาดแคลน เกิดการเจ็บป่วยและ
ภาวะทพุพลภาพได้  

6.2) การท างาน (Work) หากได้รับสวสัดกิารท่ีดีในการท างาน ได้รับการปกปอ้ง
อนัตรายในการท างาน ท าให้ยังมีส่วนร่วมในการเป็นแรงงานของประเทศ เป็นอาสาสมัครในชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถาบันบริการสุขภาพ องค์กรทางการเมือง ท าให้มีโอกาสติดต่อกับสังคมซึ่ง
สง่ผลดีตอ่ความผาสกุทางจิตใจของผู้สงูอายแุละยงัเป็นการช่วยเหลือชมุชนและประเทศชาตด้ิวย  

6.3) การปกปอ้งทางสงัคม (Social Protection) ครอบครัวเป็นแหล่งสนบัสนนุท่ี
ส าคัญของผู้ สูงอายุ การจัดระบบการปกป้องทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นแหล่ง
สนบัสนนุของผู้สงูอายโุดยเฉพาะผู้ ท่ีไมส่ามารถหาเลีย้งชีพได้ อยูค่นเดียว กลุม่ท่ีออ่นแอ 
 

 

ภาพประกอบ 3 ปัจจยัก าหนดพฤฒพลงั 

ทีม่า : World Health Organization (2002) 
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ปัจจัยก าหนดพฤฒพลังทัง้ 6 ด้านนี ้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤฒพลังทัง้ 3 
องค์ประกอบในผู้สงูอาย ุดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาในการน าปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤฒพลงัในผู้สงูอายุ
เป็นปัจจยัท่ีต้องครอบคลมุในกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาท่ีเป็นผู้สงูอายุให้มีความคล้ายคลงึกนั  

 
1.4 การพัฒนาพฤฒพลังด้านสุขภาพ  

กระบวนการสูงอายุมีความซบัซ้อนและแตกตา่งกันในแต่ละบุคคลท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้ จึงจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริมผู้สงูอายใุห้สามารถมีสขุภาพท่ีดีและสามารถดแูลตนเองอยา่งเหมาะสมให้
ยาวนานท่ีสดุ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

1.4.1 เรียนรู้เพ่ือเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและจิตสังคมให้สามารถ
เผชิญการเปล่ียนแปลงในชีวิตได้อย่างเหมาะสม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

1.4.2 รู้จกัวิธีการดแูลสขุภาพตนเอง (Mauk, 2014; Touhy และ Freudenberger Jett, 
2018) ดงันี ้

1) งดสูบบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ ควบคุมน า้หนัก
ตวั ควบคมุการรับประทานอาหาร ลดอาหารรสจดั อาหารมนั รับประทานผกัผลไม้สดมาก ๆ จดัการ
ความเครียด 

2) การดแูลตา ควรตรวจตาปีละ 1 ครัง้ ผู้ ท่ีเป็นโรคเบาหวานหรือมีประวตัิโรคตาใน
ครอบครัว ควรตรวจตาบอ่ยขึน้ สวมแว่นกนัแดดเป็นประจ าเม่ือออกแดดหรือต้องใช้สายตาในท่ีมีแสง
มาก ไม่ควรใช้ตาเม่ืออยู่ในท่ีไม่สว่าง ไม่ใช้ยาล้างตาหากไม่จ าเป็น บริหารเปลือกตาทัง้บนและล่าง
ทกุวนั  

3) การดแูลหู หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีเสียงดงัเกินปกติติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่สั่ง
น า้มูกแรงหรือ ใช้ของแหลมแคะหรือป่ันหู ถ้ามีขีหู้อุดตันให้ใช้น า้ยาไฮโดรเจนเพออ๊อกไซด์ใหม่ ๆ 
กรอกลงไปทิง้ระยะให้ยาละลายขีหู้เสียก่อน จึงใช้ไม้ปลายส าลีท าความสะอาด ถ้าไม่ส าเร็จต้องไป
พบแพทย์ และควรตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจ าทกุปี  

4) การดแูลผม ควรตดัผมให้สัน้เพ่ือจะได้ดแูลและท าความสะอาดง่าย ระมดัระวงั
ในการใช้สารเคมีย้อมผม หากต้องการย้อมผมหรือดดัผมควรเลือกท่ีไม่มีส่วนผสมท่ีท าให้เกิดอาการ
แพ้ สระผมด้วยแชมพสูระผมชนิดอ่อนอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง้  

5) การดูแลผิวหนัง ถ้าอากาศหนาวและแห้งไม่ควรอาบน า้บ่อย หลีกเล่ียงการ
อาบน า้ร้อน ใช้สบูท่ี่ผสมน า้มนัเพ่ือเพิ่มความชุ่มชืน้แก่ผิวหนงั ถ้าผิวหนงัแห้งควรทาด้วยครีมบ ารุงผิว
วนัละ 2-3 ครัง้เพ่ือรักษาความชุ่มชืน้ของผิวหนัง พยายามไม่โดนแดด ทาครีมกันแดดทุกครัง้ท่ีต้อง
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ออกแดด สงัเกตการเปล่ียนแปลงของผิวหนังเป็นระยะถ้าสีผิวเข้มขึน้ บวม มีเลือดออกผิดปกติ เป็น
สะเก็ด มีเม็ดแข็ง ผิวไมเ่รียบเปล่ียนไปจากเดมิควรรีบพบแพทย์เพ่ือตรวจหาความผิดปกติ  

6) การดูแลเล็บ ตดัเล็บอยู่เสมอด้วยกรรไกรตดัเล็บและตะไบเล็บส่วนท่ีแหลมให้
เรียบไมส่ะดดุมือ ถ้าเล็บหนาและตดัยากให้แชมื่อและเท้าในน า้จนเล็บอ่อนนุม่ตดัได้ง่ายขึน้  

7) การดูแลปาก ลิน้และฟัน ทาลิปมันให้ปากชุ่มชืน้ หลีกเล่ียงการเคีย้วของแข็ง 
แปรงฟันอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เช้าและก่อนนอน ใช้ไหมขดัฟันท าความสะอาดซอกฟัน ใช้แปรงสีฟัน
หรือไม้กวาดลิน้ท าความสะอาดลิน้โดยกวาดจากโคนลิน้ออกมาด้านปลายลิน้ ท าซ า้ 4-5 ส่วนกระพุ้ ง
แก้มเพดานปาก อาจใช้แปรงสีฟันขนนุ่มหรือใช้นิว้มือกวาดเบา ๆ ผู้ ท่ีไม่มีฟันควรใส่ฟันปลอม ตรวจ
สขุภาพชอ่งปากด้วยตนเองหลงัแปรงฟันทกุครัง้ ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจ าควรตรวจดกู้อนหรือตุม่ในปาก 
เลิกพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น การสูบบุหร่ี เคีย้วหมาก กินของหวานจัด 
พบทนัตแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพช่องปากเป็นประจ าทกุ 6 เดือนหรือปีละ 1 ครัง้  

ผู้สงูอายท่ีุใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ ต้องล้างแปรงท าความสะอาดฟันปลอมทุก
ครัง้หลังมือ้อาหาร ก่อนนอนต้องถอดฟันปลอมออกแช่น า้สะอาดธรรมดาหรือน า้ท่ีใส่สารท าความ
สะอาดฟันปลอมทุกครัง้ หากฟันปลอมหลวมหรือรู้สึกเจ็บ ควรพบทันตแพทย์ท่ีท าฟันปลอมให้เพ่ือ
ตรวจและแก้ไข ส าหรับผู้สงูอายท่ีุใช้ฟันปลอมชนิดติดแน่น ต้องแปรงฟันหลงัอาหารทกุมือ้ ใช้ไหมขดั
ฟันตามซอกฟันและใต้ซ่ีฟันปลอม พบทนัตแพทย์ทกุ 6 เดือนหรือตามแพทย์นดัเพ่ือตรวจสขุภาพช่อง
ปากและตรวจฟันปลอม 

1.4.3 ตรวจสุขภาพประจ าทุกปี เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงของโรคจากความเส่ือม
ตามวยั หากพบความผิดปกติตัง้แต่ระยะเร่ิมแรกจะดูแลได้ง่ายและมีโอกาสหายได้ (ส านักส่งเสริม
และพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

1.4.4 พักผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ ควรนอนหลบัพักผ่อนประมาณ 7-9 ชัว่โมงต่อวนั 
พยายามรักษาแบบแผนและนิสยัการนอน เข้านอนและต่ืนนอนให้เป็นเวลา ห้องนอนมีอากาศถ่ายเท
และเงียบสงบ เตียงนอนเรียบตึง มีกิจกรรมท่ีผ่อนคลายก่อนนอน เช่น การสวดมนต์ ท าสมาธิ ฟัง
ดนตรีเบา ๆ การนวดร่างกายและนวดเท้า การออกก าลังกายท่ีมีการเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนือ้ 
(Miller, 2015) มีการออกก าลังกายในตอนกลางวนั หรือด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีช่วยให้นอนหลบัได้ดีขึน้ เช่น 
ผลิตภัณฑ์นม กล้วย ป้องกันการรบกวนการนอน เช่น ความปวด การได้รับยาขบัปัสสาวะก่อนนอน 
เป็นต้น หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟ ไม่รับประทานอาหารมือ้ค ่าหนกั ๆ ไม่สูบบหุร่ีหรือออก
ก าลังกายหนักก่อนนอน เป็นต้น ท ากิจกรรมท่ีชอบและถนัดให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
ความเครียด (Miller, 2015; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข) 
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1.4.5 ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ เหมาะสมตามความแข็งแรงของร่างกาย และ
ข้อจ ากัด รวมทัง้ปัจจยัทางสงัคม จิตใจ และเศรษฐกิจ (Nay และคนอ่ืน ๆ, 2014) ซึ่งประเภทของการ
ออกก าลงักาย (Dahlkemper, 2016; Eliopoulos, 2014; Lange, 2012) ดงันี ้

1) เพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibility Training) มีการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้และข้อ
อย่างอิสระด้วยการเคล่ือนไหวข้อ (Range of Motion) การงอ ยืดตวั ขา แขน หรือบิดหมุนร่างกาย 
มักปฏิบัติในระยะอุ่นเคร่ืองก่อนการออกก าลังกาย (Warm) และระยะจะสิน้สุดการออกก าลังกาย 
(Cool Down) การออกก าลงักายประเภทนีจ้ะคงความยืดหยุ่นของข้อและกล้ามเนือ้ ใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาทีตอ่ครัง้  

2) เพิ่มความแข็งแรง (Strength Training) มีการใช้แรงต้านและการออกแรงเพิ่ม 
ท าให้กล้ามเนือ้แข็งแรงและลดอัตราการสูญเสียมวลกระดูก ควรท า 8-12 ครัง้ต่อชุด สัปดาห์ละ 2 
ครัง้เป็นอยา่งน้อย หรือ 12 ครัง้ตอ่ชดุ วนัละ 2 ชดุ 3-4 ครัง้ตอ่สปัดาห์  

3) เพิ่มความทนของระบบหวัใจและหลอดเลือดหรือการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
(Cardiovascular Endurance or Aerobic Exercise) ท าให้ปอด หัวใจและหลอดเลือดท างานเพิ่ม 
น าออกซิเจนไปสู่กล้ามเนือ้เพียงพอ ควรท าตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 30 นาทีตอ่ครัง้ 3-5 ครัง้ตอ่สปัดาห์หรือ
ทกุวนั  

ตวัอย่างการออกก าลงักายท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การเดินเร็วพร้อมกับการแกว่ง
แขนเบา ๆ การวิ่งช้า ๆ เหน่ือยมากควรหยุดหรือเปล่ียนเป็นการเดิน เม่ือหายเหน่ือยจึงวิ่งต่อ ถ้า
ร่างกายแข็งแรงควรวิ่งให้นานขึน้ การเล่นโยคะ การร ามวยจีน การร าไม้พลอง การข่ีจกัรยานหรือการ
ใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การว่ายน า้หรือออกก าลังกายในน า้ เป็นต้น (Dahlkemper, 2016; 
Eliopoulos, 2014; Lange, 2012) 

การออกก าลังกายทุกครัง้ควรเร่ิมด้วยการอุ่นร่างกายและจบด้วยการผ่อนให้เย็นลง
ก่อนเพ่ือลดการบาดเจ็บ ขัน้ตอนการออกก าลงักายท่ีถูกต้อง คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การอุ่นร่างกาย (Warm 
Up) เช่น การเคล่ือนไหวร่างกาย สะบดัขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะอยู่กับท่ีอย่างช้า ๆ หรือการยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ ขัน้ตอนท่ี 2 การออกก าลงัจริง (Work Out) ซึ่งจะต้องเพียงพอ ท่ีจะท าให้ร่างกายเกิดการ
เผาผลาญอาหารในร่างกาย โดยใช้ออกซิเจนในอากาศจากการหายใจเข้าไปเพ่ือท าให้เกิดพลงังาน
จนถึงระดบัหนึ่ง การท่ีจะออกก าลงักายได้ถึงระดบันี ้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องเข้าใจให้ถกูต้อง ควรเลือก
การออกก าลังกายให้ได้ใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ท่ี ไม่ต้องออกแรงมาก แต่มีความต่อเน่ืองและใช้
เวลานานพอสมควรติดต่อกันนาน 15-30 นาที ขัน้ตอนท่ี 3 การผ่อนให้เย็นลง (Cool Down) เม่ือได้
ออกก าลงักายตามก าหนดท่ีเหมาะสม ตามขัน้ตอนท่ี 2 แล้วต้องค่อย ๆ ผ่อนการออกก าลงักายลงท่ี
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ละน้อยเพ่ือให้เลือดท่ีคั่งอยู่ตามกล้ามเนือ้ได้กลับคืนสู่หัวใจ ให้หัวใจค่อย ๆ เต้นช้าลง (ถนอมวงศ์ 
กฤษณ์เพ็ชร์, 2555) ซึ่งหากหัวใจเต้นผิดปกติ เต้นเร็ว ไม่สม ่าเสมอ เจ็บท่ีบริเวณหัวใจ ปวดแน่น
บริเวณลิน้ป่ี หายใจไม่เต็มอ่ิม รู้สึกเหน่ือย รู้สึกวิงเวียน เวียนหวั ควบคมุล าตวัหรือแขนขาไม่ได้ เหง่ือ
ออกมาก ตวัเย็น รู้สึกหวั่นไหวอย่างทันทีโดยหาสาเหตุไม่ได้ มีอาการอ่อนแรงบริเวณแขนขาอย่าง
กระทนัหนั ตามวั พดูไม่ชดั หรือพูดตะกกุตะกกั หวัใจเต้นแรง แม้จะหยดุพกัประมาณ 10 วินาที หาก
มีอาการใดอาการหนึง่ให้หยดุออกก าลงักายและปรึกษาแพทย์ทนัที (ศริิรัตน์ หิรัญรัตน์, 2559) 

1.4.6 โภชนาการและน า้ท่ีเหมาะสมเพียงพอ ผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดปัญหาทางโภชนาการ เช่น การอาศยัอยู่โดยล าพงั ความยากจน ด่ืมสรุาเป็นประจ า 
ฟันและเหงือกมีปัญหา เจ็บป่วยทางกาย สมองเส่ือม ซึมเศร้า ทุพพลภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ (Lange, 2012) ความต้องการสารอาหารในผู้สงูอาย ุประกอบด้วย  

1) พลงังาน ผู้สูงอายุมีความต้องการพลงังานลดลงจากปริมาณกล้ามเนือ้ท่ีลดลง 
เนือ้เย่ือไขมันเพิ่มขึน้ แต่การเผาผลาญเนือ้เย่ือไขมันช้าลงและช้ากว่ากล้ามเนือ้ซึ่งสัมพันธ์กับการ
ลดลงของกิจกรรม อตัราการเผาผลาญขณะพกัลดลงร้อยละ 2 ทุกอายุ 10 ปีท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้น า้หนกั
ตวัเพิ่มขึน้ จึงควรรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณพลงังานน้อยลง โดยการลดปริมาณอาหารท่ีมีไขมนั
และคาร์โบไฮเดรตลง พลังงานท่ีผู้ สูงอายุต้องการประมาณ 1,600 กิโลแคลอร่ีต่อวัน (Eliopoulos, 
2014; Lange, 2012; Tabloski, 2014; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

2) ผู้สงูอายมีุความต้องการโปรตีนเพิ่มขึน้เล็กน้อย ประมาณ 1.5 กรัมตอ่น า้หนกัตวั 
1 กิโลกรัมต่อวนั ส าหรับผู้สูงอายท่ีุมีโรคเรือ้รังและมีภาวะทุพลภาพมากจะมีความต้องการโปรตีนท่ี
เพิ่ มมากขึ น้กว่าปกติ เพ่ื อจะด ารงสถานะสมดุลของไนโตรเจนใน ร่างกาย  (Touhy และ 
Freudenberger Jett, 2018; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข) 

3) ไขมนั ควรรับประทานไขมนัลดลง แตค่วรมีการรับประทานไขมนัท่ีมีกรดไขมนัไม่
อ่ิมตัวอย่างน้อยร้อยละ 10 ของไขมันท่ีบริโภคเพ่ือไม่ให้ขาดไขมันท่ีจ าเป็น ลดอาหารทอด ผัด 
เนือ้สตัว์ติดมนั ไข่แดง เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม น า้มนัท่ีได้จากปาล์ม มะพร้าว กะทิ เพราะมีกรด
ไขมนัอ่ิมตวัสงู หากไม่ถูกย่อยไปใช้เป็นพลงังานอาจตกตะกอนในหลอดเลือดท าให้ไขมนัในเลือดสูง 
เกิดความเส่ียงท่ีจะอุดตันในหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ สมองขาดเลือด อัมพฤกษ์
อมัพาต เป็นต้น น า้มนัพืชท่ีดี ได้แก่ น า้มนัร าข้าว น า้มนัถัว่เหลือง เป็นต้น แตค่วรไม่เกิน 5 ช้อนชาตอ่
วนั (Touhy และ Freudenberger Jett, 2018; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข) 

4) ความต้องการคาร์โบไฮเดรตโดยทัว่ไปอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 55-60 ของปริมาณ
แคลอร่ีทัง้หมด ควรเป็นคาร์โบไฮเดตรเชิงซ้อน คือ ข้าวซ้อมมือ เผือก มัน ข้าวโพด ลูกเดือย เป็นต้น 
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เน่ืองจากผู้สูงอายุมีความทนต่อน า้ตาลกลูโคสลดลงและจะได้ประโยชน์จากเส้นใยท่ีอยู่ในอาหาร
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยให้ความทนต่อน า้ตาลกลูโคสดีขึน้ ลดอัตราการเกิดท้องผูกและ  
Diverticulum ในล าไส้  ลดระดับไขมันในเลือด (Touhy และ Freudenberger Jett, 2018; ส านัก
สง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

5) ผู้สูงอายุมีปัญหาจากการขาดน า้ได้ง่ายจากปริมาณน า้ในร่างกายน้อยลงท าให้
เส่ียงต่อการขาดน า้ อีกทัง้มีความรู้สึกกระหายน า้ลดลงเน่ืองจากภาวะ Osmoreceptor ท่ีมีความไว
ตอ่ความเข้มข้นของพลาสมา่ลดลง มีการถดถอยสมรรถภาพของไตในการปรับปัสสาวะให้เข้มข้น การ
ขาดน า้ในผู้สูงอายุน าไปสู่ปัญหาท้องผูก ความดันโลหิตสูง มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ปัสสาวะ
ลดลง และเกิดภาวะสบัสนได้ง่าย ดงันัน้ ผู้ สูงอายุควรด่ืมประมาณ 30 มิลลิลิตรต่อน า้หนักตวัหนึ่ง
กิโลกรัมต่อวนัหรือไม่ควรต ่ากว่า 1,500 มิลลิลิตรต่อวนั ซึ่งเท่ากบัด่ืมน า้วนัละ 6-8 แก้ว (Touhy และ 
Freudenberger Jett, 2018; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

6) ความต้องการวิตามินและเกลือแร่ แหล่งของวิตามินส่วนใหญ่อยู่ในผกั ผลไม้สด 
ควรรับประทานผัก ผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวนั แคลเซียมไม่น้อยกว่า 800 มิลลิกรัมต่อวนั แหล่ง
แคลเซียม ได้แก่ นม ปลาเล็กปลาน้อย ผกัใบเขียวเข้ม กุ้ งแห้ง เป็นต้น ส าหรับธาตุเหล็ก มีแนวโน้ม
ความต้องการลดลงจากการเพิ่มขึน้ของการสะสมธาตุเหล็กในร่างกายและมีการสูญเสียลดลง
ภายหลงัหมดประจ าเดือน แตผู่้สงูอายบุางรายอาจขาดธาตเุหล็กเน่ืองจากการบริโภคไมเ่พียงพอหรือ
การดูดซึมเหล็กได้น้อย อาหารท่ีมีธาตุเหล็กมาก คือ ตับ เนือ้สัตว์และเลื อดสัตว์ เป็นต้น ควร
รับประทานผกัสดหรือผลไม้ท่ีมีวิตามินซีสูงด้วยในแต่ละมือ้เพ่ือให้การดดูซึมธาตเุหล็กดีขึน้ (Touhy 
และ Freudenberger Jett, 2018; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

ผู้ สูงอายุไทยควรรับประทานอาหารให้ครบสามมือ้และครบห้าหมู่อย่าง
หลากหลายในปริมาณท่ีเพียงพอ ควรเป็นข้าวซ้อมมือ มือ้ละ 2-3 ทัพพี ผกัและผลไม้สดเป็นประจ า 
รับประทานเนือ้สัตว์ไม่น้อยกว่า 1.5-3 ขีดต่อวนั ได้แก่ ปลา เนือ้สตัว์ ไม่ติดมนั ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งและ
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้  ส าหรับไข่ควรรับประทานไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์และงดไข่แดงส าหรับผู้ ท่ีมี
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสตัว์ ลดอาหารทอด ผัด ใช้การ
ปรุงด้วยการต้ม นึ่ง ลวก หรืออบแทน หลีกเล่ียงอาหารรสจัด และงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (Touhy 
และ Freudenberger Jett, 2018; ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข) 

1.4.7 ฝึกการขบัถ่ายให้เป็นปกติ เพราะอาจมีปัญหาท้องผูกจากการมีกิจกรรมลดลง 
ภาวะซึมเศร้า รับประทานเส้นใยอาหารหรือผักผลไม้น้อย ด่ืมน า้น้อย และยาบางอย่าง ก่อให้เกิด
ความไม่สุขสบาย จึงต้องมีการปรับแบบแผนการขับถ่ายตามสาเหตุท่ีท าให้เกิดอาการท้องผูก 
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โดยการรับประทานอาหารท่ีมีเส้นใย ผลไม้ และผักสด ด่ืมน า้วันละ 6-8 แก้ว (Eliopoulos, 2014; 
Lange, 2012; Tabloski, 2014; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

1.4.8 อาศัยอยู่ในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทได้ดีและได้รับอากาศบริสุทธ์ิ งดสูบบุหร่ี ไม่ใกล้ 
ผู้สบูบหุร่ี อยูใ่นสถานท่ีท่ีปราศจากควนัพิษ ฝุ่ น และออกก าลงักายในท่ีโลง่แจ้ง (Tabloski, 2014) 

1.4.9 รักษาอารมณ์และจิตใจรวมทัง้จัดการกับความเครียดให้เหมาะสม  เน่ืองจาก
ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงไป เช่น การเกษียณอาย ุการสญูเสียคูส่มรส เป็นต้น การเผชิญปัญหา
และจัดการกับความเครียดได้ถูกต้องจะสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ดี วิธีการส่งเสริม
สขุภาพจิต มีดงันี ้

1) การใช้ภาวะธรรมทศัน์ในวยัผู้สงูอายุ เป็นการเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงใน
ชีวิตว่าทกุสิ่งในโลกมีความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกนั เกิดความพึงพอใจในชีวิต กลวัตายน้อยลงเพราะมี
การเตรียมตวัเก่ียวกบัการตาย (Mauk, 2014; Miller, 2015; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

2) การปฏิบตัิตามความเช่ือทางศาสนา จะช่วยให้ผู้สูงอายมีุการปรับตวัได้ดีขึน้จึง
ควรสนบัสนนุให้ได้ปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาตามความต้องการ (บรรล ุศริิพานิช, 2553) 

3) การรักษาความสมดุลระหว่างการอยู่อย่างสันโดษและการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคม ติดตอ่ส่ือสารและปฏิสมัพันธ์ในครอบครัวกับลูกหลาน สร้างความรักความผูกพนัการยอมรับ
ซึง่กนัและกนั เข้าร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ (บรรล ุศริิพานิช, 2553) 

1.4.10 การระมัดระวังในการใช้ยา ตระหนักเสมอว่ายาทุกชนิดมีทัง้อันตรายและ
ประโยชน์ อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา 2 ชนิดขึน้ไปหรือปฏิกิริยาระหว่างยากบัอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือ
อาหารเสริมท่ีรับประทานระหว่างการใช้ยา ส่งผลให้ยาท่ีรับประทานมีประสิทธิภาพลดลงหรือออก
ฤทธ์ิรุนแรงเกินไปหรืออาจเกิดสารเคมีตัวใหม่ท่ีมีอันตรายสูง (Dahlkemper, 2016; Miller, 2015; 
Tabloski, 2014; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) ผู้ สูงอายุจึงควรรู้วิธีการปฏิบัติเพ่ือลด
ความเส่ียงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสงูสดุจากการขอค าปรึกษาจากแพทย์ เภสชักรหรือ
ผู้ เช่ียวชาญ  ท าความรู้จักยาท่ีใช้ให้มากท่ีสุด  เช่น ช่ือสามัญทางยา หลีกเล่ียงยาท่ีมีสภาพ
เปล่ียนแปลงไป ข้อก าหนดการใช้ยา เช่น เวลา จ านวน สถานการณ์ท่ีต้องหยุดใช้ยาทันที เป็นต้น 
อ่านฉลากและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ท าความเข้าใจการใช้ยาให้ถกูต้อง อ่านฉลากยาอย่างน้อย 
2 ครัง้ก่อนการใช้ยาทุกครัง้ เก็บยาในท่ีท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุบนฉลาก ห้ามเก็บยาต่างชนิดกันใน
ภาชนะเดียวกัน และไม่เก็บยาส าหรับใช้ภายในและภายนอกไว้ใกล้กัน ท าความเข้าใจยาท่ีต้อง
หลีกเล่ียงปฏิกิริยาระหว่างกนั ทุกครัง้ท่ีจะได้รับยามาใหม่ควรน ายาเดิมท่ีรับประทานอยู่ไปแสดงให้
แพทย์หรือเภสชักรได้ตรวจสอบและจดัยาใหม่ไม่ให้ซ า้ซ้อนกันและได้ยาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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หากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ มีความรู้ว่าควรจะปฏิบตัิตนอย่างไรเม่ือเกิดอาการข้างเคียง
จากการใช้ยา (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข) 

1.4.11 การรับภูมิคุ้มกัน ผู้สูงอายคุวรได้รับวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่และวคัซีนอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นทุกปีหากไม่มีข้อห้าม (Tabloski, 2014) เน่ืองจากผู้สงูอายจุะมีภาวะภูมิคุ้มกนัโรคท่ีลดลงจึง
มีโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดการติดเชือ้โรคได้ง่าย (Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 
 

พฤฒพลงัด้านสุขภาพทัง้ 11 องค์ประกอบย่อยนี ้เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการคงไว้ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ สูงอายุ ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงได้น าเอาองค์ประกอบ
ทัง้หมดของพฤฒพลงัด้านสขุภาพมาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการพฒันาภาวะพฤฒพลงั 
 

1.5 การพัฒนาพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม 
การพฒันาพฤฒพลงัด้านการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการท่ีผู้สงูอายุมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม 
1.5.1 การเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองในการด าเนินชีวิต การท างาน 

และการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม ท าให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดีงาม เป็นประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหา 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้มีความรอบรู้และเท่าทันสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
ในสงัคม สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดและพึ่งพา
ตนเองได้ ท าให้มองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึง้ ได้ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาสมอง 
ลดความเส่ียงของอาการสมองเส่ือมและซมึเศร้าสง่ผลให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

1) ประเภทของการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท (ส านัก
สง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย.ุ 2556ง) ได้แก่ 

1.1) การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอิญ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไม่ได้เกิด
จากความตัง้ใจหรือความต้องการ แตเ่ม่ือได้รับประสบการณ์ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้บางอย่างขึน้มา
โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

1.2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดขึน้จากความตัง้ใจเพราะมีจดุมุง่หมายท่ีต้องการ
เรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าว 

1.3) การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนั 

1.4) การเรียนรู้จากสถานศกึษา องค์กรหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1.5) การเรียนรู้จากการตีความ ผา่นการคดิวิเคราะห์จากประสบการณ์เดมิ 
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2) วิธีการเรียนรู้ มีทัง้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติ 
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี หนงัสือ 
โทรทศัน์ วิทย ุส่ือออนไลน์ และแหลง่เรียนรู้อ่ืน ๆ รวมทัง้การเรียนรู้จากสถานศกึษา เป็นต้น  

3) การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทนัเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยไม่จ ากัดระยะทางหรือสถานท่ี สามารถค้นคว้าหาข้อมูล
ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ เพ่ือการรู้เทา่ทนัและรู้จกัระมดัระวงัภยัท่ีอาจแอบแฝงมา 

4) การเรียนรู้ช่องทางในการเรียนรู้ ผู้ สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและ
การศึกษา ผ่านแหล่งเรียนรู้หรือช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเรียนรู้ร่วมกับบุคคลทั่ว ไปหรือ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม
และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทกัษะในการด าเนิน
ชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมทัง้ยังเป็นช่องทางการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ 
ภมูิปัญญาของผู้สงูอายท่ีุสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีได้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ดงันี ้

4.1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางและแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การชมรายการ
โทรทัศน์ การรับฟังรายการวิทยุ การอ่าน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาต ิ
การเรียนรู้จากเทคโนโลยี 

4.2) การเรียนรู้จากสถานศึกษา หน่วยงานหรืองค์กรท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ 
เอกชนและชมุชน จดับริการด้านการศกึษาและฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้สงูอายใุน
แตล่ะพืน้ท่ีและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและ
คณุภาพชีวิต โดยให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ตามศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดย
การจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่ง ๆ ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้และเพ่ือให้สามารถเข้าถึงความรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดความสนใจ สร้างแรงจงูใจในการท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ ได้แก่  สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) เป็นต้น (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ฉ) 

4.3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้าน
การเกษตร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

4.4) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในด้าน 
ต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน องค์ความรู้
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ของปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีเอือ้ต่อการเข้าสืบค้น ศึกษา และเรียนรู้ได้ทุกเวลา อีกทัง้เป็นแหล่งบริการ
ชุมชนด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน ด าเนินการโดยประชาชน โดยมุ่งพัฒนา 
ให้พึ่งตนเองท่ีจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน แลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทัง้
การพบปะ สังสรรค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2559) 

4.5) โรงเรียนผู้ สูงอายุ เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาแบบหนึ่งท่ีต้องการ
สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของผู้สงูอายตุามอธัยาศยั 
เน่ืองจากจะได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจยามว่างเว้นจากภารกิจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมี
สขุภาพอนามยัท่ีดี ได้รับความรู้และเกิดการพฒันาทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต แล้วยงั
ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในชุมชนและสร้างความรู้สึกตระหนกัถึงคณุค่าต่อตนเองของ
ผู้สงูอายอีุกด้วย (กองสง่เสริมศกัยภาพผู้สงูอายุ, 2559ก) 

4.6) หอกระจายข่าวในชุมชน เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่สาระความรู้  
ซึง่หนว่ยงานตา่ง ๆ จะขอความร่วมมือหอกระจายข่าวในการเผยแพร่ความรู้ 

4.7) พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สวน
พฤกษศาสตร์ เป็นต้น (ศนูย์มนษุยวิทยาสิรินธร, 2559) 

1.5.2 การมีส่วนร่วมในสังคม เป็นการท่ีผู้ สูงอายุมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าในสิ่งท่ีมี
ผลกระทบตอ่ตนเองหรือชมุชน ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ช่วยให้ผู้ สูงอายุได้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับของคน  
ในครอบครัว ชมุชนและสงัคม มีแหลง่ท่ีผู้สงูอายสุามารถเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ได้หลากหลาย ได้แก่  

1) ชมรมผู้สูงอายุ เป็นแหล่งท่ีผู้ สูงอายุจะได้พบปะพูดคุยระหว่างคนวัยเดียวกัน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความต้องการของ
สมาชิก การเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุท าให้ได้รับความรู้และเกิดการพัฒนา
ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต แลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยให้รู้สึกสดช่ืนผ่อนคลาย 
น าไปสู่การช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเม่ือได้รับความเดือดร้อน  เจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิต (สมาคมสภาผู้สงูอายแุหง่ประเทศไทย, 2559) 
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2) ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้ สูงอายุในชุมชน จัดขึน้ทั ง้โดยชุมชนเองหรือ
หน่วยงานภายนอกชุมชนหรืออาจเป็นบริการท่ีจัดร่วมกัน ท าให้ผู้ สูงอายุได้พบปะพูดคุย สังสรรค์
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และเลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจอย่างอิสระ เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้คนรุ่นหลงั รูปแบบกิจกรรมมีทัง้ภายในศนูย์ และกิจกรรมภายนอกศนูย์ (ส านกัส่งเสริมและ
พิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ฉ, 2556ช) 

3) ศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอายแุละศนูย์บริการผู้สงูอายุ เป็นหน่วยงานรัฐท่ีจดัตัง้
ขึน้เพ่ือเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ สูงอายุ เน้นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้แสดงศกัยภาพเพ่ือให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึน้ 
เช่น การอบรมอาชีพ ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ สูงอายุในด้านต่าง ๆ รวมทัง้เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีด าเนินงานเก่ียวกับผู้สูงอายุ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัผู้สงูอายุ และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายท่ีุประสบปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีท่ีอยู่ ขาดผู้อุปการะเลีย้งดู พลดัหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สงูอายุเข้าพกั
ในบ้านพกัฉกุเฉิน และด าเนินการตามกระบวนการทางด้านสงัคมสงเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
(ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ฉ, 2556ช) 

4) การขึน้ทะเบียนคลังปัญญาผู้ สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาเพ่ือน า
ศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะ ความช านาญ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสงัคม ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้ สนใจ เกิดการสืบสานอย่างต่อเน่ือง น ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจในคณุค่าแก่ผู้สูงอายุ โดยการรวบรวมผู้สูงอายุท่ีทรงความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมทัง้สิน้ 23 
สาขา (กลุม่สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุ, 2559) 

5) การท างานอาสาสมัคร เพ่ือการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหา พัฒนาสังคม โดย ไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ ด้วยความสมัครใจและอาสาเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา และท างานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและสังคม แต่ผู้ สูงอายุจะได้รับความสุข ความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานท่ีมีคุณค่า  
เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน สงัคม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ฌ) 

1.5.3 การเรียนรู้กฎหมายท่ีผู้สงูอายคุวรรู้ ประกอบด้วย  
1) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

กฏหมายท่ีรองรับนโยบายด้านผู้ สูงอายุ คือ พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพย์สิน (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ง) 

2) การยกท่ีดินและบ้านให้แก่บุตรหลาน ควรยกให้ระหว่างท่ียังมีชีวิตอยู่เพ่ือตัด
ปัญหากรณีพิพาทท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างทายาท ควรจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้แก่ตนเองและคูส่มรส
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ในกรณีท่ีคู่สมรสยงัมีชีวิตอยู่ไว้ตลอดชีวิตด้วย เพ่ือยงัคงสิทธิในการอยู่อาศยั น าออกให้เช่า หรือหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์นัน้ตลอดชีวิตของตนได้ โดยลูกหลานไม่อาจขับไล่หรือบีบบังคับให้ต้อง
ออกไปจากท่ีดินและบ้านท่ีได้ยกให้ไปแล้ว กรณีท่ีไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเก็บกินตอ่ไปแล้วสามารถไป
จดทะเบียนยกเลิกสิทธ์ิเก็บกินดงักล่าวได้ (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ง) 

3) การท าสญัญาค า้ประกนั ไม่ควรท าสญัญาค า้ประกนัแก่บคุคลท่ีไม่ใช่บตุรหลาน 
หากหลีกเล่ียงไม่ได้ควรจ ากดัขอบเขตด้วยจ านวนเงินหรือก าหนดเวลาไว้ในสญัญา เช่น วงเงินไม่เกิน 
50,000 บาท ส าหรับวงเงินท่ีเกินกว่านีใ้ห้ลูกหนีไ้ปหาผู้ค า้ประกันรายอ่ืนเป็นผู้ค า้ประกันร่วมให้แก่
เจ้าหนี ้(ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ง) 

4) การท าพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ค าสั่งของผู้ ท า
พินัยกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินหรือการต่าง ๆ ของผู้ท าพินัยกรรม ซึ่งจะมีผลบงัคบัตามกฎหมายเม่ือ
บคุคลนัน้ตายไปแล้ว (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ง) ผู้ ท่ีจะท าพินยักรรมหากถกูศาลสัง่
ให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนจริตวิกล พินัยกรรมท่ีท าขึน้จะตกเป็นโมฆะ ต้องระบุผู้ รับ
พินยักรรมไว้ให้ชดัเจนโดยอาจเป็นญาติพ่ีน้องหรือบุคคลใดก็ได้ ถ้าเป็นหน่วยงานจะต้องมีลกัษณะ
เป็นนิติบุคคล ยกเว้นผู้ ท่ีอยู่ในความปกครองจะท าพินยักรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครอง
หรือคู่สมรส บุพการีหรือผู้ สืบสันดานหรือพ่ีน้องของผู้ปกครองได้ เม่ือผู้ ปกครองท าค าแถลงการณ์
ปกครองเสร็จสิน้แล้ว ส าหรับผู้ เขียนหรือพยานในพินยักรรมจะเป็นผู้ รับทรัพย์ตามพินยักรรมนัน้ไม่ได้
รวมถึงคู่สมรสของผู้ เขียนหรือพยานในพินยักรรมด้วย ในกรณีท่ีไม่มีการท าพินยักรรมไว้ หากเจ้าของ
มรดกถึงแก่ความตาย มรดก คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ ตาย จะตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย 
ซึ่งเรียกว่าทายาทโดยธรรม ได้แก่ ผู้ สืบสนัดาน คือ ลูก หลาน เหลน ลือ้ บิดามารดา พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่  ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และคู่สมรสท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย  ส าหรับแบบของพินัยกรรมนัน้กฎหมายได้ระบุไว้หลายแบบท่ีนิยม 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2559) คือ 

4.1) พินยักรรมแบบท่ีเขียนเองทัง้ฉบบั ผู้ท าพินยักรรมจะต้องเขียนข้อความใน
พินยักรรมทัง้ฉบบัด้วยลายมือของตนเอง ลงวนั เดือน ปี ในขณะท่ีท าพินยักรรม ต้องลงลายมือช่ือ 
(ลายเซ็น) เท่านัน้จะลงลายพิมพ์นิว้มือไม่ได้ พินัยกรรมแบบนีไ้ม่ต้ องมีพยานรู้เห็นในการท า
พินยักรรม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ง) 

4.2) พินยักรรมแบบท่ีไม่ได้เขียนเอง (แบบธรรมดา) ต้องท าเป็นหนงัสือท่ีเขียน
หรือพิมพ์ ลงวนั เดือน ปี ในขณะท่ีท าขึน้ มีพยานอย่างน้อยสองคน ผู้ท าพินยักรรมต้องลงลายมือช่ือ
ต่อหน้าพยานในพินัยกรรมอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน พยานสองคนนัน้ต้องลงลายมือช่ือรับรอง
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ลายมือช่ือของผู้ท าพินยักรรมไว้ในขณะนัน้ ส าหรับบคุคลท่ีจะเป็นพยานในพินยักรรมไม่ได้นัน้ คือ ผู้
ซึง่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ บคุคลวิกลจริตหรือบคุคลซึง่ศาลสัง่ให้เป็นผู้ เสมือนไร้ความสามารถ บคุคลท่ีหู
หนวกเป็นใบ้หรือตาบอดทัง้สองข้าง (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ง) 

4.3) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง โดยข้อความในพินัยกรรมมีลักษณะ
เหมือนกับพินยักรรมแบบท่ีเขียนเองทัง้ฉบบัและแบบท่ีไม่ได้เขียนเอง แต่ผู้ท าพินยักรรมจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ท่ีจะท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองให้ผู้ อ านวยการเขต หรือนายอ าเภอ หรือ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทราบ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวจะเป็นผู้ จดแจ้งข้อความตามความประสงค์ของ
ผู้ท าพินัยกรรม เม่ือเรียบร้อยแล้วจะอ่านให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง เม่ือผู้ท าพินยักรรมเห็นว่า
ถกูต้องแล้ว ผู้ท าพินยักรรมและพยานก็จะลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั หากมีการขีดฆ่า ขดูลบ ตกเติม 
แก้ไข ผู้ท าพินยักรรมพยานและเจ้าหน้าท่ีต้องลงลายมือช่ือก ากบัไว้ด้วย นอกจากนีย้งัต้องลงลายมือ
ช่ือก ากับไว้ทุกหน้าด้วย ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 60 บาทและเจ้าหน้าท่ีจะเก็บรักษาต้นฉบบัไว้ โดยออก 
ใบรับพินัยกรรมระบุช่ือผู้ มีสิทธิรับพินัยกรรมไปด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ ท าพินัยกรรม 
(ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ง) 

5) การยกทรัพย์สินให้บุคคลใดระหว่างยังมี ชีวิตอยู่  โดยหลักแล้ วเป็นการ 
ยกกรรมสิทธ์ิให้ขาด เรียกคืนไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุเรียกคืนตามกฎหมาย เช่น เรียกถอนคืนการให้
เพราะเหตผุู้ รับประพฤติเนรคณุ คือ ผู้ รับประทษุร้ายตอ่ผู้ ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงหรือ
ท าให้ผู้ ให้เสียช่ือเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ ให้อย่างร้ายแรง หรือถ้าผู้ รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของ
จ าเป็นแก่การเลีย้งชีพแก่ผู้ ให้ในเวลาท่ีผู้ ให้ยากไร้และผู้ รับยงัสามารถจะให้ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อแม้ 
คือ ผู้ ให้จะถอนคืนการให้ไม่ได้ หากได้ใจอ่อนให้อภยัไปแล้วหรือปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยไปเป็นเวลา 
6 เดือนและไม่สามารถฟ้องคดีเรียกคืนให้ในทุกกรณี เม่ือพ้นเวลาสิบปีภายหลงัเกิดเหตกุารณ์ไม่ว่า
จะให้อภยัไปแล้วหรือไมก็่ตาม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ง) 

6) สินสมรส คือ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีได้มาหลงัจดทะเบียนสมรส และสามีภรรยาเป็น
เจ้าของร่วมกนั แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์ท่ีคูส่มรสได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน ทรัพย์สิน
ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินยักรรม โดยระบุว่าให้เป็นสินสมรส ทรัพย์สินท่ีเป็นก าไรสทุธิ หรือดอก
ผลของสินส่วนตวั สิทธิการจดัการทรัพย์สิน กฎหมายถือให้ผู้ เป็นเจ้าของมีอ านาจจดัการทรัพย์สิน
สว่นตวัได้โดยล าพงั ส าหรับสินสมรส ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกนัคนละคร่ึง จงึให้สองฝ่ายจดัการร่วมกนั 
ซึ่งสามีภรรยาสามารถแยกกันจัดการสินสมรสได้ 4 กรณี ได้แก่ เม่ือคู่สมรสตกลงแยกกันจัดการ
สินสมรสโดยการท าสญัญาก่อนสมรสไว้ก่อน เม่ือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนไร้ความสามารถ 
อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้ศาลแยกสินสมรสได้ เม่ือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
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ล้มละลาย จะมีผลให้สินสมรสแยกกันตามกฎหมาย และเม่ือมีการร้องขอต่อศาลให้แยกสินสมรส 
เช่น อีกฝ่ายท าความเสียหายแก่สินสมรส ไม่อุปการะเลีย้งดูเป็นหนีส้ินมากมาย หรือขัดขวางการ
จดัการสินสมรสโดยไม่มีเหตอุนัควรและเม่ือมีการแยกสินสมรสออกจากกนัแล้ว สินสมรสส่วนท่ีแยก
ออกมาจะถือเป็นสินส่วนตวัของแต่ละฝ่ายรวมถึงทรัพย์สิน เช่น มรดก ดอกผล ท่ีได้มาหลงัการแยก
สินสมรสด้วย (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ง) 

7) การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Living Will) ตามมาตรา 
12 พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผู้สงูอายมีุสิทธิเลือกหรือวางแผนการรักษาพยาบาล
ของตนเองได้และสามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาหรือบริการท่ีเกินความจ าเป็นเม่ืออยู่ในวาระ
สุดท้ายของชีวิตหรือได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคหรือการบาดเจ็บท่ีไม่อาจรักษาได้ โดยยงัได้รับ
การดแูลรักษาตามอาการแบบประคบัประคอง หากมีอาการทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวดก็จะได้รับการ
ช่วยเหลือหรือบรรเทาอาการนัน้ การท าหนงัสือแสดงเจตนามี 2 รูปแบบ คือ ผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนา
หรือผู้ ป่วยเขียนหรือพิมพ์หนังสือแสดงเจตนาด้วยตนเอง หรือการแสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย์ 
พยาบาลท่ีให้รักษา ญาตหิรือผู้ใกล้ชิด (ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ, 2559) 
 

พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมนัน้ไม่ได้มีการก าหนดองค์ประกอบย่อยไว้ แต่ส านัก
ส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ, 2556ฉ, 2556ช, 2556ฌ) ได้พฒันา
ต่อยอดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุนัน้ควรเร่ิมต้นจากการเรียนรู้เพ่ือการมีส่วนร่วมในสงัคม
ทุกระดบั ซึ่งในการศึกษาครัง้นีไ้ด้น าเอาประเด็นทางด้านกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายท่ี
ผู้สูงอายุควรต้องรู้บรรจุไว้ในองค์ประกอบย่อยของพฤฒพลงัด้านการมีส่วนร่วมด้วย เน่ืองจากเป็น
ประเดน็ท่ีมีความส าคญั 
 

1.6 การพัฒนาพฤฒพลังด้านการมีความม่ันคง 
1.6.1 ความมัน่คงในชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

1) การจดัการและการวางแผนทางการเงิน ต้องมีความรัดกุมและรอบคอบ ผู้ ท่ีไม่มี
รายได้ต้องเร่ิมต้นทนัทีในการวางแผนทางการเงิน (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556จ) โดยมี
ขัน้ตอนการวางแผนทางการเงิน มี 6 ขัน้ตอน คือ ก าหนดเปา้หมายและวตัถุประสงค์ทางการเงิน เก็บ
รวบรวมข้อมลูทางการเงินจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินของตวัเองทัง้หมด วิเคราะห์ข้อมลู
และประเมินสถานการณ์ทางการเงิน วางแผนทางการเงิน น าแผนไปปฏิบัติแ และประเมินผลแผน
และเป้าหมายทางการเงิน สามารถน าผลท่ีได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติในอนาคตได้ 
(กระทรวงสาธารณสขุ, 2559) 
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2) การออม เงินออมเป็นปัจจัยท่ีจะท าให้เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุได้ 
และสามารถใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ จึงควรมีการออมอย่าง
สม ่าเสมอ (มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย, 2561) การออมเงิน มี 2 รูปแบบ คือ 

2.1) การออมแบบเก่า เก็บเงินไว้ท่ีบ้าน เช่น ซ่อนเงินไว้หรือซือ้ทองรูปพรรณ 
เก็บไว้ เป็นต้น การออมแบบนีไ้ม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพราะท าให้ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจขาดแคลนเงินทนุและเส่ียงตอ่การสญูหาย และไมไ่ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลบัคืนมา 

2.2) การออมแบบใหม่ น าเงินไปฝากไว้ท่ีสถาบนัการเงินท่ีมีความปลอดภยั ท า
ให้ได้รับผลประโยชน์กลับคืนมาในรูปเงินปันผล ดอกเบีย้หรือก าไรจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจท่ีช่วยระดมเงินทุน เกิดการลงทุนการผลิต การจ้างงานเพิ่มขึน้ในระบบ
เศรษฐกิจการออมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคาร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินออมเพ่ือความ
มั่นคง เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ เช่น การเจ็บป่วย อุบตัิเหต ุ
การตกงาน การซ่อมแซมรถยนต์ ฯลฯ เงินออมเพ่ือเกษียณ เพ่ือใช้จ่ายในยามเกษียณ และเงินออม
เพ่ือการลงทุน น าเงินไปลงทุนท าธุรกิจหรือหลกัทรัพย์ให้มีผลตอบแทนเพิ่มมากกว่าดอกเบีย้เงินฝาก
จากการออมเงินไว้ท่ีธนาคาร  

3) การลงทุนและความเส่ียง เป็นการน าเงินท่ีมีอยู่ไปเป็นทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน
หรือให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึน้ ในผู้ สูงอายุต้องค านึงถึงเร่ืองของการลงทุนท่ีรอบคอบ เน้นความ
ปลอดภยัของเงินต้นและการลงทนุท่ีสามารถสร้างรายได้สม ่าเสมอในระยะยาว เน่ืองจากมีระยะเวลา
ในการท างานน้อยลงและรายได้ลดลง ควรมีเงินส ารองส าหรับไว้ใช้จ่ายยามฉกุเฉินเม่ือยามเจ็บป่วย 
ประมาณ 7.5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน ไม่ควรลงทนุสินทรัพย์เส่ียงในสดัส่วนสงู ผู้สงูอายคุวร
ศกึษาข้อมลูการลงทนุแตล่ะประเภทอย่างละเอียด การลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนสงูย่อมมีความเส่ียงจึง
ควรมีการวางแผนก่อนการลงทนุ ประเภทของการลงทนุ แบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การลงทนุเพ่ือ
การบริโภค การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนในหลกัทรัพย์ ปัจจุบนัสามารถจดัรูปแบบการลงทุนใน
สินทรัพย์ (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556จ, 2556ฉ, 2556ช) 

4) แหลง่การออมเงินจากการท างาน ได้แก่ 
4.1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เม่ือเกษียณอายรุาชการแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินสมทบท่ีสะสม
มาตามอายกุารท างาน โดยจะได้รับเงินบ านาญ = (เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ) / 
50 แตต้่องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ีย หรืออาจเป็นเงินบ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสดุท้าย x 
อายรุาชการตามเง่ือนไขทางราชการ (กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, 2559) 
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4.2) กองทนุประกนัสงัคม ประชาชนกลุ่มท่ีไมไ่ด้รับราชการสามารถร่วมจ่ายเงิน
เข้ากองทุนประกันสงัคมในรูปแบบของเงินสมทบผู้ประกันตนภายใต้พระราชบญัญัติประกันสงัคม 
พ.ศ. 2533 การได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสงัคม เช่น หากจ่ายเงินสมทบ 15 ปี เม่ืออาย ุ
55 ปีจะได้รับเงินบ านาญชราภาพ ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนจากเพดานเงินเดือนสูงสุด 15,000 
บาท และหากจ่ายสมทบเกินกว่า 15 ปี จะได้โบนัสเพิ่มปีละร้อยละ 1.5 เช่น จ่ายสมทบ 30 ปีก่อน
เกษียณจะได้โบนัส 15 ปีหรืออีก 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาทต่อเดือน ซึ่งยังไม่ได้ปรับด้วย 
เงินเฟ้อกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ส านกังานประกนัสงัคม, 2558)  

4.3) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีลกูจ้างและนายจ้างตกลงกนัจดัตัง้ขึน้ 
โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพท่ีจดัตัง้ขึน้ ทกุครัง้ท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง ลกูจ้างจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุและนายจ้าง
จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน อตัราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนจะต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 เม่ือสมาชิกสิน้สดุสมาชิกภาพจะได้รับสิทธิในสว่นของเงินสะสมเตม็จ านวนทกุกรณี พร้อม
ทัง้ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากเงินสะสม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556จ, 2556ฉ, 2556ช) 

1.6.2 ความมั่นคงในชีวิตด้านครอบครัว เป็นการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ประกอบด้วย 

1) การปรับตวัอยู่ร่วมกบัลูกหลาน เป็นการปรับตวัทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด 
อารมณ์ และสภาพความเป็นอยู่ โดยเร่ิมด้วยการเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และสิ่งใหม ่
มีความยืดหยุ่นในเร่ืองตา่ง ๆ ตระหนกัเสมอถึงการอยู่ร่วมกบัครอบครัวให้ได้ดีท่ีสดุ มีความขดัแย้งกนั
น้อยท่ีสดุ เปิดรับและยอมรับความคิดเห็นของบตุรหลาน ไม่เก็บตวัหรือแยกตวัเองออกจากครอบครัว 
ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวอย่างสม ่าเสมอ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว (ส านกัส่งเสริมและ
พิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556จ, 2556ฉ, 2556ช)  

2) การปรับตวัระหว่างคู่ชีวิต ปรับตวัเข้าหากัน ถนอมน า้ใจ พูดจาด้วยความสุภาพ 
คิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย ไม่ท าให้เกิดความน้อยใจ เม่ือเกิดความไม่เข้าใจกนัควรปรับความเข้าใจ
กนั ยอมรับข้อดีข้อเสียซึ่งกนัและกนัทัง้ด้านความคดิ ความชอบ การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
วยั เช่น สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ เห็นใจซึ่งกันและกัน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความเจ็บป่วยหรือ
พิการตามวัยควรช่วยเหลือเกือ้กูลให้การรักษาดูแล ให้ก าลังใจ อยู่เคียงข้างไม่ทอดทิง้กัน เม่ือมี
ข้อผิดพลาดควรให้อภัย มีความปรารถนาดีต่อกัน เปิดโอกาสให้คู่ของตนมีเวลาท ากิจกรรมท่ีสนใจ
และมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556จ, 2556ฉ, 2556ช) 
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3) มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ สูงอายุและบุตรหลาน 
มีกิจกรรมร่วมกันสม ่าเสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีผู้ สูงอายุและลูกหลานมีความสนใจตรงกัน เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีหน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ชมรม สมาคมเป็นผู้ จัด 
(ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556จ, 2556ฉ, 2556ช) 

4) ข้อมูลแหล่งประโยชน์ด้านครอบครัว การอยู่ร่วมกันในครอบครัวท่ีมีสมาชิก
หลายคน หลายวยัอาจเกิดความไม่เข้าใจกนัได้สร้างความไม่สบายใจ การได้พูดคยุ ปรับความเข้าใจ
กนัเป็นเร่ืองท่ีดี แตใ่นบางครัง้อาจต้องการผู้ รับฟังค าปรึกษาหรือคนกลางท่ีจะช่วยท าหน้าท่ีประสาน
เพ่ือให้บรรยากาศกลับมาเป็นครอบครัวท่ี มีความอบอุ่นเช่นเดิม ซึ่งแหล่งท่ีสามารถพูดคุย 
ขอค าแนะน าในเร่ืองครอบครัว (กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2558)  

5) ความช่วยเหลือของกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้ สูงอายุ ในบาง
กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์รุนแรงจนผู้สงูอายุไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสขุตอ่ไป
ได้ ถูกท าร้ายหรือมีโอกาสเส่ียงท่ีจะถูกท าร้ายร่างกาย ถูกท าร้ายจิตใจอย่างรุนแรง ปล่อยปะละเลย 
ทอดทิง้ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ขาดท่ีพึ่ง ไม่มี ท่ีอยู่อาศัย ไม่มีผู้ เลีย้งดู มีความ
จ าเป็นต้องมีท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือฟื้นฟูจิตใจ บ าบดัรักษาหรือให้การดูแลระยะยาวด้านท่ีพักอาศยั 
ผู้ สูงอายุสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้ มครองสิทธิผู้ สูงอายุ  
(กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้ สูงอายุ , 2558) ได้แก่ ศูนย์ประชาบดี บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุ มีหน่วยงานทั่วประเทศ 12 แห่งสถาน
สงเคราะห์คนชรา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

1.6.3 ความมัน่คงในชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้สงูอายจุะมีความสูงลดลงประมาณ 2-5 เซนติเมตร หรือ 1.2 เซนติเมตร ทกุ 20 ปี 

น า้หนักตัวลดลง กระดูกข้อเส่ือม สายตาพร่ามัว หูตึง มีช่วงกว้างขณะกางแขนลดลง ร้อยละ 2 
ใน และลดลง ร้อยละ 3 เม่ืออายมุากขึน้ ลกัษณะท่าทางการเดินจะก้าวสัน้ ๆ และช้า เท้ากางออกจาก
กนั หลงังอ ตวัเอนไปข้างหน้า แขนกางออกและแกว่งน้อยขณะหมนุตวัล าตวัจะแข็ง-มีการบิดของเอว
น้อย หากอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจะเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย น ามาซึ่งความพิการหรือทุพพล
ภาพ การท าสภาพแวดล้อมให้เป็นพืน้ท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวนัจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้ สูงอายุ  ท าให้ ชีวิตท่ี ยืนยาว  ลดการพึ่ งพาผู้ อ่ืนและใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข 
(ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข; หน่วยปฏิบตัิการวิจยัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
กบัผู้สงูอาย ุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2559)  

1) การปอ้งกนัอบุตัเิหตท่ีุมกัเกิดกบัผู้สงูอายท่ีุพบบอ่ย ได้แก่ 
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1.1) การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน  ผู้ สูงอายุควรอาศัยอยู่บ้านชัน้เดียว 
มีห้องน า้อยู่ใกล้ห้องนอน หากเป็นบ้าน 2 ชัน้ ควรพักในห้องชัน้ล่างเพ่ือไม่ต้องขึน้ลงบนัได มีแสง
สว่างท่ีเพียงพอจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีสวิตซ์ปิด-เปิดได้ทัง้ด้านบนและด้านล่าง ทางเข้า
บ้านควรมีระดับเดียวกับพืน้ภายนอก ไม่ควรจะมีพืน้ต่างระดับหรือธรณีประตู มีทางลาดส าหรับ
รถเข็นท่ีเรียบและไม่ล่ืน พืน้ท่ีใช้สอยท่ีต่างกันควรใช้สีตัดกันหรือใช้พืน้ผิวอุปกรณ์ท่ีต่างกัน  เช่น 
พืน้ทางเดิน พืน้ตา่งระดบั พืน้ห้องน า้ บ้านต้องอยู่ในสภาพท่ีแข็งแรง พืน้บ้านและทางเดินต้องไม่ล่ืน 
ไม่ช ารุด พืน้ไม่ขัดมัน หากพบสิ่งใดหกราดบนพืน้ต้องรีบเช็ดให้แห้งทันที จัดวางสิ่งของให้เป็น
ระเบียบเป็นท่ีเป็นทาง ไม่กีดขวางทางเดิน การจดัวางหรือย้ายเคร่ืองเรือนจะต้องค านึงถึงความเคย
ชินของผู้สงูอายไุม่ควรเปล่ียนท่ีเก็บหรือวางของบอ่ย ของใช้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ประจ าให้เก็บไว้ในระดบัท่ี
หยิบได้ง่ายในระดับระหว่างตากับสะโพก ไม่เก็บของหนักไว้ในท่ีสูง ความสูงของตู้ เก็บของควร 
ตดิตัง้อยูใ่นระดบัท่ีหยิบใช้ได้สะดวก (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ก, 2556ข, 2556ซ) 

ห้องนอนต้องสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ง่ายในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
มีหลอดไฟหรือโคมไฟท่ีมีแสงแสงสว่างเพียงพอ มีสวิทซ์ปิด-เปิดได้ 2 ทาง ทัง้จุดก่อนเข้าห้องและ 
สดุมุมของห้องอีกด้าน สามารถปิด-เปิดได้ในระยะเอือ้มจากเตียงนอน สวิทช์มีแสงตอนปิด ตัง้เตียง
นอนในท่ีท่ีสามารถเดินไปถึงได้สะดวกในความมืดโดยมีพืน้ท่ีว่างรอบเตียง 3 ด้าน ความสูงของเตียง
ประมาณ 40 เซนติเมตร หัวเตียงควรมีโทรศพัท์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือหรือมีสัญญาณฉุกเฉินส าหรับเรียกขอความช่วยเหลือได้ ไม่ท างานหนกัหรือออกแรงมาก 
จนเกินก าลงั เม่ือจะลุกนัง่เก้าอีห้รือบนเตียงควรวางเท้าบนพืน้เต็มเท้า ไม่เคล่ือนไหวตวัเร็วเพราะจะ
เสียการทรงตวัได้ง่าย ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีต้องใช้เป็นประจ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
และตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้แก๊สทุกชนิดเพ่ือป้องกันการร่ัวหรือระเบิด มีระบบตัดไฟเม่ือเกิดเหตุ
ไฟช็อตและมีไฟฉกุเฉินเม่ือเกิดเหตไุฟดบั  

ระยะห่างระหว่างภายในบ้านมาท่ีรัว้บ้านอยู่ในระยะท่ีสามารถเดินได้ง่าย 
รัว้บ้านควรโปร่ง หลีกเล่ียงการปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ผล ไม้หนาม ไม้ท่ีมียาง ไม่วางสายไฟบนพืน้บ้าน 
ถอดปลัก๊กาต้มน า้ทุกครัง้ก่อนเติมน า้หรือรินน า้ ไม่สมัผสัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะมือเปียก ก่อนเข้านอน
ต้องถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดท่ีไม่ใช้งาน ไม่สวมเสือ้ผ้าหลวมหรือยาวลากพืน้หรือสวมรองเท้า
ท่ีใหญ่หรือเล็กเกินไปไมพ่อดีกบัเท้า (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข, 2556ซ) 

1.2) การป้องกันอุบตัิเหตภุายนอกบ้าน ใส่รองเท้าหุ้มส้นท่ีพอดีเท้า ระวงัถนน
ล่ืน ใช้ไม้เท้าท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีวสัดกุนัล่ืนท่ีปลายด้าม การข้ามถนนต้องแน่ใจว่ามีเวลาพอใน
การเดินข้ามด้วยความปลอดภยัหรือขอให้ผู้ อ่ืนชว่ยพาข้าม การเดินถนนในเวลากลางคืนควรแตง่กาย
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ด้วยเสือ้ผ้าสีขาวหากไปในท่ีมืดควรมีไฟฉายไปด้วย การเดินทางคนเดียวควรพกนกหวีดในกระเป๋า
และเป่าเม่ือมีอุบตัิเหตุหรือเหตุร้ายจะได้มีผู้ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที การนั่งโดยสารรถต้องรัดเข็มขัด
นิรภัยและคอยดูแลในขณะขึน้ลง รวมทัง้ให้ระวังการถูกประตูหนีบ การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
ไม่นัง่หลบับนรถ ระวงัเม่ือรถหยดุหรือลดความเร็วหรือหกัเลีย้วกะทนัหนั รถกระชาก หากไม่แน่ใจใน
การทรงตวัขณะขึน้หรือลงรถให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน การขบัรถ ให้ขบัช้าลง หากเป็นการขบัรถ
ทางไกลให้หยุดพักเป็นระยะ ๆ และควรขับเวลากลางวัน งดเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ในขณะ 
ขบัรถ แตถ้่าไมแ่นใ่จควรงดการขบัรถ (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย,ุ 2556ก, 2556ข, 2556ซ) 

1.3) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน 
ในบ้านและในท่ีสาธารณะ เป็นการท าสภาพแวดล้อมให้เป็นพืน้ท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้
ชีวิตประจ าวัน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ครอบคลุมท่ีอยู่อาศยั สิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน พืน้ท่ี
สาธารณะและระบบขนสง่มวลชน (หนว่ยปฏิบตัิการวิจยัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2559) ดงันี ้

1.3.1) ทางลาดภายในอาคารควรอยู่ข้างบนัได มีความคงทนแข็งแรง ท า
ด้วยวสัดท่ีุไม่ล่ืน จุดต่อระหว่างพืน้กับทางลาดเรียบไม่สะดดุ มีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ทาง
ลาดท่ีมีความยาวน้อยกวา่ 6 เมตรควรกว้างไม่น้อยกวา่ 90 เซนติเมตร ทางลาดท่ีมีความยาวมากกว่า 
6 เมตรควรกว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร และมีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีความลาดชันท่ี 
1:12 ไปจนถึง 1:20 (หากพืน้ท่ีสงูตา่งกนั 1 เมตร ทางลาดควรจะยาวตัง้แต ่12-20 เมตร) เพ่ือไม่ให้ชนั
จนเป็นอนัตราย ทางลาดท่ีมีความยาวตัง้แต่ 2.50 เมตร ต้องมีราวจบัทัง้สองข้าง ราวจบัต้องสูงจาก
พืน้ทางลาด 80-90 เซนติเมตร ท าด้วยวสัดเุรียบ มัน่คงแข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีลกัษณะกลม 
เส้นผ่านศนูย์กลาง 4 เซนติเมตร ติดตัง้ห่างจากผนงัอย่างน้อย 5 เซนติเมตร มีความยาวต่อเน่ืองกัน 
ปลายราวควรย่ืนเลยจากจุดเร่ิมต้นและสิน้สุดของทางลาด 30-40 เซนติเมตร ทางลาดท่ีไม่มีผนงักัน้
ให้ยกขอบให้สงูจากพืน้ผิวทางลาดไมน้่อยกว่า 50 เซนติเมตร ตดิตัง้ราวจบัหรืออปุกรณ์พยงุตวั ในจดุ
ท่ีพืน้ท่ีมีการเปล่ียนระดบัสูงต่างกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร พืน้ลาดท่ีเช่ือมพืน้ท่ีต่างระดบัเข้าด้วยกัน
ควรมีความชนัไม่เกิน 45 องศา ควรใช้สีให้เห็นความแตกตา่งอย่างชดัเจนระหว่างพืน้ผิวของทางลาด
กบัพืน้ของจดุเช่ือมตอ่ และระหวา่งพืน้ทางลาดกบัผนงัท่ีติดกบัทางลาด 

1.3.2) ห้องน า้และส้วม ควรอยู่ภายในบ้านหรืออาคาร ขนาดห้องกว้าง 
1.50-2 เมตร ประตูเป็นแบบเปิดออกสู่ด้านนอก เปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบาน
เล่ือนท่ีไม่ต้องใช้แรงเปิด-ปิดมาก ไม่มีธรณีประต ูพืน้ห้องน า้ไม่ควรมีพืน้ท่ีต่างระดบั ถ้าเป็นพืน้ต่าง
ระดับต้องมีลักษณะเป็น ทางลาด วัสดุปูพืน้ห้องน า้ควรเป็นวัสดุท่ีเรียบ ไม่ขรุขระเป็นหลุมหรือ
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แตกร้าวไมล่ื่น กนัน า้ ท าความสะอาดง่าย ไม่ควรใช้กระเบือ้งเคลือบผิวมนัแผ่นใหญ่ อาจปพืูน้ยางกนั
ล่ืนให้เต็มห้องน า้เพ่ือป้องกันการล่ืนหกล้ม ซึ่งอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ พืน้ห้องน า้ต้องมีความ
ลาดเอียงเพียงพอไปยงัชอ่งระบายน า้ทิง้ เพ่ือท่ีจะไมใ่ห้มีน า้ขงับนพืน้ ตดิตัง้อปุกรณ์เพ่ือช่วยเกาะหรือ
ช่วยพยุงตวัในห้องน า้และห้องส้วม เช่น บริเวณผนงัใกล้โถส้วม และบริเวณท่ีอาบน า้ หรืออาจมีราว
จบัท่ีสามารถเดินได้ทั่วบริเวณห้องน า้ ในอ่างอาบน า้ควรปูแผ่นยางกันล่ืน  โถส้วม ท่ีนัง่อาบน า้ ราว
มือจบัต้องไม่ล่ืน จบัถนัดมือ บริเวณฝักบวัหรือท่ีอาบน า้ควรมีท่ีนั่งอาบและปุ่ มหรือเชือกสัญญาณ
ฉกุเฉิน ฝักบวัควรเป็นชนิดแรงดนัต ่า ก๊อกน า้แบบ ก้านโยก อ่างล้างมือมีความสูงจากพืน้ถึง ขอบบน
ของอ่างระหว่าง 75-80 เซนติเมตรและมีราวจบัในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทัง้สองข้างของ
อ่าง ปรับเปล่ียนโถส้วมเป็นแบบนั่งราบนั่งห้อยขาแทนการนั่งยอง สูงจากพืน้ 40-50 เซนติเมตร มี
พนกัพิงหลงั หากถนดัการใช้โถแบบนัง่ยองอาจติดตัง้อุปกรณ์พยงุตวัเพิ่มเพ่ือยึดเกาะขณะลุกยืน มี
แสงสวา่ง ชอ่งระบายอากาศท่ีเพียงพอ วางอปุกรณ์ สิ่งของท่ีหยิบจบัได้โดยไมต้่องก้ม  

1.3.3) ราวจับ อุปกรณ์พยุงตวับริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ควรติดตัง้ราวจบัหรือราวกนัตกในบริเวณท่ีอาจเส่ียงอนัตรายหรือใช้งานบ่อย เช่น บนัได ทางลาดชนั 
ระเบียง บริเวณท่ียกสูงขึน้จากพืน้ ด้านข้างโถส้วมหรือผนงัในห้องอาบน า้ ห้องนอน ทางเดินในบ้าน
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงในการจบัและไม่ล่ืน มีลกัษณะกลม มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4 เซนติเมตร 
ท าด้วยวัสดุเรียบ เช่น สเตนเลส ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี ควรสูงจากพืน้ทางลาดไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า  5 เซนติเมตร 
ท าความสะอาดง่าย ช่องระหว่างราวจับแนวตัง้และแนวนอน  ควรแคบเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งาน ราวจบัไม่กีดขวางทางสญัจร การตดิตัง้ราวจบับริเวณบนัได ระยะหา่งระหว่างราวจบัสองข้าง
ไมค่วรกว้างเกิน 1.50 เมตร บนัไดท่ีกว้างมากกวา่ 3 เมตร ควรตดิตัง้ราวจบัตรงกลางเพิ่มอีก 1 แถว 

1.3.4) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเช่ือมระหว่างอาคารควร
เป็นพืน้ผิวเรียบเสมอกันไม่มีทางต่างระดบั ไม่ล่ืน ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคารย่ืนล า้ออกมา 
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. อยู่ในระดบัเดียวกบัพืน้ถนนภายนอกอาคารหรือพืน้ลานจอดรถ ท่อ
ระบายน า้หรือรางระบายน า้บนพืน้มีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงมีขนาดของช่องตะแกรงกว้าง
ไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเลีย้วให้มีพืน้ผิวต่างสมัผสั และต้องมีผนงัหรือ
ราวจบัทัง้สองด้าน หากพืน้อาคารปพูรมหรือแผ่นพรมยาง ต้องยึดกบัพืน้ให้เรียบร้อย ความหนาของ
พรมไมเ่กิน 1.30 เซนตเิมตร ควรหมัน่ดแูลและซ่อมแซมพืน้ท่ีแตกร้าวช ารุด 

1.3.5) บนัได พืน้ผิวใช้วสัดุไม่ล่ืน มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
มีราวบนัไดทัง้สองข้าง หากบนัไดกว้างกว่า 3 เมตรควรติดตัง้ราวจบัตรงกลางเพิ่มอีกราว ราวจบัควร
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ย่ืนออกมาในระยะ 30 เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน 40 เซนติเมตรตามแนวนอนตรงสดุบนัได ลูกตัง้บนัไดสูง
ไม่เกิน 15 เซนติเมตรและไม่ควรเปิดช่องโล่ง ลูกนอนบนัไดกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร มีจมูก
บันไดย่ืนออกมาไม่เกิน 2 เซนติเมตร และมีสีแตกต่างจากพืน้ผิวของบันไดให้สังเกตเห็นความ
แตกตา่งของบนัไดได้ชดัเจน มีชานพกัทกุระยะในแนวดิง่ไมเ่กิน 2 เมตร และกว้างอยา่งน้อย 1-2 เมตร 

1.3.6) ประตู มีขนาดความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร เป็นแบบผลัก
หรือแบบบานเล่ือนเปิด-ปิดง่าย ไม่ติดตัง้อุปกรณ์บงัคบัประตูให้ปิดเอง มีมือจบัติดตัง้ในแนวดิ่ง ทัง้
ด้านในและด้านนอกของประตสูงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร แตไ่ม่เกิน 1.20 เมตร ง่ายตอ่การจบัและ 
การใช้งานโดยมือข้างเดียว อาจเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก ไม่ควรใช้มือจับประตูแบบกลมมน 
กรณีท่ีประตเูป็นแบบเปิดออกสู่ด้านนอกควรมีพืน้ท่ีว่างบริเวณท่ีบานประตเูปิดออกกว้างอย่างน้อย 
1.50 เมตร และยาว 1.50 เมตร หากเป็นประตกูระจก 2 บาน ประตเูคลือบเงาควรติดแถบสีท่ีสามารถ
สงัเกตเห็นได้ชดัเจนในระดบัความสูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร แต่ไม่เกิน 1.60 เมตร หากติดตัง้ประตู
หมุน ประตอูตัโนมตัิ ควรติดประตสู ารองด้านข้างกว้างในระยะเปิดไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร กรณี 
มีธรณีประต ูความสงูต้องไมเ่กิน 2 เซนตเิมตร ประตหูน้าบ้านควรมีกนัสาดบริเวณพืน้ท่ีหน้าทางเข้า  

1.3.7) กร่ิงสญัญาณช่วยเหลือ ติดตัง้เพ่ือเป็นสญัญาณขอความช่วยเหลือ 
ในกรณีฉุกเฉินหรือประสบอบุตัิเหตุ สถานท่ีท่ีควรติดตัง้ เช่น ห้องน า้ ห้องนอน โดยติดตัง้ในบริเวณท่ี
เหมาะสม อาจปรับใช้วสัดตุามภมูิปัญญา เชน่ ใช้เกราะไม้เคาะแทนกร่ิงสญัญาณ เป็นต้น 

1.3.8) ท่ีจอดรถส าหรับผู้ สูงอายุ ต้องอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารท่ีไม่ขนานกับ
ทางเดินรถ อยู่ฝ่ังเดียวกับทางเข้าอาคาร เป็นพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ยาว 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ท าเคร่ืองหมายชัดเจนด้วยสีเหลือง มีสัญลกัษณ์รูปผู้สูงอายุบนพืน้ กว้าง-ยาว 
ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และจัดให้มีป้ายกว้าง-ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดสูงจากพืน้ 2 
เมตรในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน มีท่ีว่างข้างท่ีจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของ 
ท่ีจอดรถ โดยพืน้ท่ีว่างต้องมีพืน้ผิวเรียบและมีระดบัเสมอกบัท่ีจอดรถ หากจอดรถจ านวน 51-100 คนั 
ควรมีท่ีจอดรถส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างน้อย 2 คนั โดยท่ีจอดรถท่ีเพิ่มจ านวนทุก 100 คนั 
ให้จัดท่ีจอดรถของผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึน้ 1 คนั โดยเพิ่มต่อจาก 100 คนัแรก 
อาจเสริมทางลาดในบริเวณจดุเช่ือมตอ่ทางเดนิระหว่างท่ีจอดรถเข้าสูภ่ายในอาคาร 

1.3.9) การติดตัง้ป้ายเตือนในพืน้ท่ีสาธารณะหรือทางสัญจรท่ีผู้สูงอายุใช้
เป็นประจ า ควรเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นสากล เข้าใจได้ตรงกันหรือเป็นตวัอกัษรท่ีมีสีขาวหรือสีน า้เงิน
สลบักบัพืน้ปา้ยท่ีเป็นสีขาวหรือสีน า้เงิน ติดตัง้สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และย่ืนล า้เข้ามาในเขต
ทางเดนิได้ไมเ่กิน 10 เซนตเิมตร  
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1.6.4 ความมัน่คงในชีวิตด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) อบุตัิภัยภายในบ้านท่ีพบบ่อย คือ การใช้ยาและรับประทานยาผิดจึงควรจดัเป็น

ตารางประจ าวนั ขวดยาติดปา้ยบอกด้วยสีสดอ่านง่าย ไม่เก็บสารละลายท่ีใช้ท าความสะอาดหรือยา
ฆ่าแมลงไว้ใกล้อาหาร จดัเตรียมยาท่ีรับประทานในแต่ละมือ้แยกไว้ต่างหาก มีโคมไฟอยู่ใกล้เตียง 
สวมแว่นตาขณะเลือกและรับประทานยา การเก็บยาหากเก็บยารับประทานกับยาใช้ภายนอกไว้
ด้วยกนัต้องแยกให้ดี การเกิดเหตเุพลิงไหม้กรณีท่ีสบูบหุร่ีควรจดัเตรียมท่ีเข่ียบุหร่ีท่ีมีก้นลึกมีน า้หนกั
และมีฝาปิด ไม่สูบบุหร่ีบนท่ีนอน สอดส่องควันไฟท่ีเกิดผิดปกติ ปุ่ มควบคุมของเตาหุงต้มต้องมี
เคร่ืองหมายแสดงการใช้ไว้อย่างชัดเจนและต้องท างานได้เป็นอย่างดี  ท าความเข้าใจถึงทางหนีไฟ
หากเกิดเพลิงไหม้ขึน้ การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีไม่ปลอดภัย เคร่ืองครัวควรเป็นแบบท่ีมีน า้หนกัเบา 
ก้นแบน หูและมือจับมีฉนวนกันความร้อน  ถ้าไม่เคยใช้มาก่อนต้องได้รับการแสดงสาธิตให้ดู 
อยา่งละเอียด (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ซ) 

2) ภัยจากมิจฉาชีพ มีหลายรูปแบบโดยใช้จุดอ่อนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้สงูอาย ุ(กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) ได้แก่ 

2.1) ภยัจากอินเทอร์เน็ต ได้แก่  
2.1.1) การฉ้อโกงเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การเซ็นสญัญาท่ีผูกมดัต้อง

ไมเ่ซ็นธุรกรรมใด ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ตกลงมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนเซ็นแทน สอบถามให้แน่ใจวา่สิ่งท่ีส่ง
มานัน้ต้องช าระเงินหรือไม่ โทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับบริษัทประกันภัย เก็บหลักฐานวัน
เวลาท่ีตดิตอ่ไว้ให้ดี  

2.1.2) การฉ้อโกงเร่ืองการค้ายาปลอม ระลึกเสมอว่าแพทย์เท่านัน้ท่ี
สามารถสั่งยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้  ถามรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ค้นหา
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ด้วยตวัเองให้ได้รายละเอียดก่อนตดัสินใจซือ้ ตรวจสอบข้อมูลการบรรจุ
ภณัฑ์ วิธีการส่งและเง่ือนไขการช าระเงินก่อนสัง่ซือ้ ปรึกษาเภสชักรทนัทีเม่ือสงสยัว่าได้รับยาปลอม 
และควรซือ้ยาท่ีมีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีนา่เช่ือถือ  

2.1.3) การฉ้อโกงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชะลอความแก่ ต้องสอบถามวิธีการใช้
และผลท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ ผลข้างเคียง อยา่งละเอียดก่อนซือ้ และควรปรึกษาแพทย์เม่ือต้องซือ้  

2.1.4) การฉ้อโกงเก่ียวกับการค้าทางอินเทอร์เน็ต ควรปรึกษาผู้ ท่ีมีความรู้
ด้านการเงินก่อน ไม่ควรเช่ือข้อความหรือเอกสารตา่ง ๆ ท่ีไม่บอกแหล่งท่ีมา ต้องทราบข้อมลูเก่ียวกับ
บริษัทหรือผู้ ขาย ไม่ให้ข้อมูลด้านการเงินทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต ต้องศึกษาข้อมูลให้
ละเอียดก่อนตกลงรับข้อเสนอ หากไมแ่นใ่จยงัไมค่วรตอบตกลง  
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2.2) ภยัจากการหลอกลวงซือ้ขายสินค้าและบริการ (กองส่งเสริมสวสัดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) ได้แก่ 

2.2.1) หลอกลวงจะซือ้ท่ีดนิและให้ผู้สงูอายเุบิกเงินในบญัชี  
2.2.2) หลอกลวงให้เช่ือว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวลัท่ี 1 และมีการจดั

ฉากจนผู้สงูอายหุลงเช่ือไปเบกิเงินจากบญัชีท่ีเก็บไว้ใช้หลงัเกษียณอายจุนเกือบหมดบญัชี  
2.2.3) หลอกลวงท าทีเปิดเป็นบริษัทจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จากนัน้จึงส่ง

จดหมายไปตามบ้านให้มารับของสมนาคุณฟรี 1 ชิน้ เม่ือผู้ สูงอายหลงเช่ือมารับของดงักล่าวต้อง
จา่ยเงินจ านวนมาก 

2.3) ภัยจากการหลอกลวงการรับสิทธิต่าง ๆ  (กองส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) ได้แก่ 

2.3.1) หลอกลวงผู้ สูงอายุท่ีได้รับสิทธ์ิการเข้ารับเงินเบีย้ยังชีพผู้ สูงอาย ุ
โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบสิทธ์ิ ออกอุบายจะน าเงินเข้าบัญชีให้เหย่ือ โดยขอเงินเหย่ือ
ลว่งหน้าก่อนเพ่ือน าไปเปิดบญัชี  

2.3.2) สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกนัในนามสมาคมเครือข่ายสถาบนัเกษตรกร 
(ศสก.) หลอกลวงเงินค่าสมาชิกจากผู้สงูอายรุายละ 300 บาท โดยอ้างว่ามีสิทธ์ิกู้ เงินรายละ 30,000-
60,000 บาท  

2.3.3) หลอกสอบถามช่ือผู้ สูงอายุท่ีมาเดินตลาดคนเดียว จากนัน้อ้างตัว
เป็นผู้ มีต าแหน่งทางราชการและเห็นช่ือของผู้สูงอายุเร่ืองการได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายแุต่ไม่มีใคร
มาติดต่อขอรับจ านวนเงินตกค้างหลายหม่ืนบาท จึงเสนอตวัช่วยด าเนินการให้แตต้่องน าเงินมาเป็น
หลกัประกนัจ านวนมาก 

2.3.4) แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้สูงอายุต้องตระหนักเสมอถึงภัยจากการหลอกลวง
จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยการแจ้งลูกหลาน สมาชิกในครอบครัวเพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือการขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานรัฐภายในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เทศบาลต าบล 
เป็นต้น (กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) 

2.3.5) แก๊งตกทอง ผู้สงูอายตุ้องตระหนกัเสมอถึงภยัจากการหลอกลวงจากแก๊ง
ตกทอง โดยต้องค านึงอยู่เสมอว่าไม่มีผู้ ใดท่ียอมเสียเปรียบโดยการให้สิ่งของท่ีมีมูลค่ามากกว่า
จ านวนเงินท่ีเรามีอยู่แก่เรา และต้องแจ้งลูกหลาน สมาชิกในครอบครัวเพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือ
การขอค าปรึกษาจากหน่วยงานรัฐภายในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เทศบาล
ต าบล เป็นต้น (กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอาย,ุ 2559) 
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2.3.6) แก๊งมอมยารูดท รัพ ย์  ผู้ สู งอายุ ต้องตระหนักว่าไม่ ควรสวมใส่
เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ ให้เป็นท่ีล่อตาคนร้าย หลีกเล่ียงการเท่ียวในสถานบนัเทิงกลางคืนตาม
ล าพงั มีสติ รู้จกัสงัเกต ระแวดระวงัตวัเม่ือพบกบัสถานการณ์ในลกัษณะดงักล่าว ไม่รับเคร่ืองด่ืมจาก
คนแปลกหน้า เม่ือต้องเข้าห้องน า้หรือออกไปเต้นร ากลบัมาแล้วอย่าลืมท่ีจะเปล่ียนแก้วใหม่ และเม่ือ
เร่ิมรู้สึกว่ามีอาการแปลก ๆ หรือรู้สึกเมาหลงัจากด่ืมไปได้เพียงเล็กน้อย ให้รีบขอความช่วยเหลือจาก
คนท่ีไว้ใจ ซึ่งอาการท่ีจะบง่บอกวา่เราโดนมอมยาก็คือรู้สึกมนึเมาทัง้ท่ีด่ืมเพียงเล็กน้อยรู้สึกมึนงงและ
ง่วงนอนโดยไม่ทราบสาเหต ุศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัยาท่ีใช้ในการมอมเหย่ือ ให้ทราบถึงรูปแบบการ
ใช้และผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเป็นการป้องกันตนเองหรือสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ อ่ืนได้ เพราะวิธีการ
ท างานของมิจฉาชีพมกัจะใช้วิธีเดิม หากประสบเหตกุารณ์ให้มองหาเจ้าหน้าท่ีต ารวจช่วยเหลือหรือ
ไปแจ้งความเป็นหลกัฐาน (กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) 

ผู้ สูงอายุควรเตรียมตัวเพ่ือป้องกันภัยและอันตรายต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลา เพ่ือรู้เท่าทันภัยอันตรายท่ีมักจะน าเสนอผ่านส่ือมวลชน ติดตามข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 
และไม่ประมาทตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ระลึกเสมอว่าเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองใกล้ตวั
และมีโอกาสเกิดขึน้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นภัยท่ีเกิดขึน้ในบ้าน  ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจาก
มิจฉาชีพ หากมีเหตกุารณ์ท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นความจริงหรือการหลอกลวงควรรีบปรึกษาบตุรหลาน
หรือบคุคลใกล้ชิด เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก่อนจะโอนเงินหรือน าทรัพย์สินอนัมีคา่ให้กับ
ผู้ อ่ืน ต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ระมดัระวงัข้อเสนอหรือการติดต่อเพ่ือรับผลประโยชน์ท่ีดดีูเกินไป
และไม่น่าจะเป็นไปได้ ควรทราบช่องทางในการติดต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลในกรณีท่ีเกิดภัย
และอนัตรายตา่ง ๆ (กองสง่เสริมสวสัดกิารและคุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ, 2559) 

1.6.5 ความมัน่คงในชีวิตด้านการท างาน  
การท างานเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือการเลีย้งชีวิตท่ีท าแล้วได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงิน

หรือสิ่งของท่ีสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ การพึ่งพาตนเองและการเลีย้งครอบครัว แสดงให้เห็น
ถึงศกัยภาพในการด ารงชีวิต การมีชีวิตอย่างมีคณุค่า ไม่เป็นภาระบุตรหลานและสงัคม การท างาน 
จึงมีความส าคญัและมีประโยชน์ตอ่ผู้สูงอายุ ประเภทของงานโดยทัว่ไป แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
ภาคเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้ ท าสวนผกั ท าสวนไม้ดอกไม้ประดบั เพาะเลีย้งสตัว์ 
ฯลฯ ภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหตัถกรรมในครัวเรือน การผลิตสินค้าใน
โรงงานหรือสถานประกอบการ การผลิตสินค้าท่ีผู้ ว่าจ้างน าเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์และวสัดท่ีุใช้ในการ
ผลิตมาให้ เช่น ทอผ้าไหม ประดิษฐ์ของท่ีระลึกและของช าร่วย เย็บเสือ้ส าเร็จรูป ท าขนมเค้ก 
ท าเคร่ืองหนัง ฯลฯ ภาคบริการ เช่น ครู  แพทย์ พยาบาล ช่าง นักดนตรี และบริการ ฯลฯ และ 
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งานพิเศษอ่ืน ๆ เชน่ งานเพ่ือสงัคม งานจิตอาสา งานท่ีสร้างสนุทรียภาพของชีวิต ซึ่งเป็นการฝึกสมอง 
ฝึกสมาธิ และรู้สึกได้ถึงความส าเร็จ เช่น งานฝีมือ งานศิลปะ งานวาดภาพ ดนตรี ฯลฯ (ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ สูงอายุ , 2557) โดยประเภทและ
ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุมีดงันี ้

1) งานท่ีมีค่าตอบแทน เป็นงานท่ีใช้ความรู้และประสบการณ์จากงานเดิม 
ท่ีเคยท า หรือจากงานอดเิรกท่ีชอบมาท าเม่ือเข้าสู่วยัผู้สงูอายเุพ่ือหารายได้ให้กบัตนเอง เชน่ งานด้าน
การเกษตร ท่ีสามารถท างานได้ตราบเท่าท่ีมีก าลัง ท าให้มีรายได้และเป็นการออกก าลังกายด้วย 
ซึ่งควรท าเกษตรอินทรีย์ท่ีไม่ใช้สารเคมีเพ่ือสขุภาพ งานอดิเรก เช่น ท าอาหาร เย็บผ้า วาดรูป เป็นต้น 
ท่ีอาจน ามาซึ่งรายได้ งานท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาจเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือสอนพิเศษใน
สิ่งท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือถนดั การรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือสร้างงานเพิ่มรายได้ เช่น กลุ่มงาน
หัตถกรรมท้องถ่ิน กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน การนวดแผนไทย ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั เป็นต้น  
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ ภมูิปัญญาตามความถนดั 

2) งานอาสาสมคัร ท่ีหน่วยงาน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าให้เกิด
ความเพลิดเพลินคลายเครียด ใช้เวลาท่ีมีคา่และเกิดประโยชน์ สร้างความรู้สกึภาคภมูิใจ  

3) งานอดิเรก เป็นการท างานท่ีผู้สูงอายุรัก ชอบ และประสงค์ท่ีจะท าเพ่ือผ่อน
คลายร่างกายและจิตใจ ช่วยให้มีความสขุ ความเพลิดเพลินและไม่เหงา รู้สึกพึงพอใจกบัผลงานท่ีท า 
งานอดเิรกมีหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความสนใจ  

งานส าหรับผู้สูงอายุยังสามารถแบ่งประเภทและลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุตามแต่ละช่วงอายุ โดยมีการพิจารณาตามการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย จิตใจ และ
สงัคม (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ฌ) ดงันี ้

1) ช่วงอายุ 60-69 ปี ยงัมีพลัง มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและ
ภูมิปัญญาท่ีพร้อมใช้งานได้ ร่างกายยงัคงแข็งแรง กระฉับกระเฉง สามารถท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชมุชนและสงัคมได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ท างานท่ีได้ค่าตอบแทน เช่น งานเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยากร เป็นท่ีปรึกษา อาสาสมคัรและท างานอดเิรก ตามความสนใจ 

2) ช่วงอายุ 70-79 ปี เป็นช่วงแห่งการพักผ่อน สภาพร่างกายโดยรวมยังดี
แต่ไม่กระฉับกระเฉงเร่ิมอ่อนแอ บางคนอาจสูญเสียความสามารถในการมองเห็น การได้ยินหรือ 
มีปัญหาการทรงตวั จงึไมค่วรเป็นการท างานท่ีหนกัเกินไป เน้นการท างานอดิเรกมากขึน้ 

3) อายุตัง้แต่ 80 ปีขึน้ไป เป็นช่วงแห่งการพึ่งพิง มีความเจ็บป่วยและ 
มีความเส่ือมของอวยัวะมากขึน้ ควรเน้นท างานอดเิรกท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ในการเตรียมตวัเข้าสู่อาชีพผู้สูงอายตุ้องประเมินความพร้อมของตนเอง ได้แก ่
สุขภาพ เวลา ลกัษณะงาน ระยะเวลาการท างาน ต้องเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ไม่หนกัเกินก าลัง 
และมีความปลอดภยัสงู ควรเป็นงานท่ีผู้สงูอายุเองมีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญหรือถนดัจึงต้อง
ศกึษาข้อมูล แหล่งงาน ขอรับค าปรึกษาแนะแนวอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างช่องทางและโอกาสในการท างานและมีรายได้ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ สูงอายุ, 2556ฌ) 
ซึ่งหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ แหล่งงาน และบริการจดัหางาน ได้แก่ กองส่งเสริม
การมีงานท า กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ส านกังานจดัหางานกรุงเทพ 1-10 และส านกังาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สังกัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัเขตหรืออ าเภอ ในการประกอบอาชีพหรือการท างาน บางกรณีจ าเป็นต้องมีทุน ผู้สูงอายุจึง
ควรรู้ถึงแหลง่ทนุเพ่ือการประกอบอาชีพ (ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ, 2556ฌ) ดงันี ้

1) กองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนเงินกู้ ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้ สูงอายุ
รายบคุคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท รายกลุ่มท่ีไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกิน 100,000 บาท ทัง้สองกรณี
ช าระคืนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี โดยไมค่ดิดอกเบีย้  

2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผู้ สูงอายุสามารถกู้ ยืมมาเพ่ือพัฒนา
อาชีพหรือสร้างงาน แตต้่องเป็นสมาชิกท่ีขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 

3) ธนาคารชุมชน เป็นสถาบนัการเงินระดบัชุมชนท่ีผู้สูงอายุสามารถฝาก
เงินและถอนเงินและกู้ เงินเพ่ือไปเป็นทนุประกอบอาชีพได้ 

4) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กู้ ยืมเงินทุนดอกเบีย้ต ่าหรือปลอด
ดอกเบีย้แก่สตรีส าหรับการลงทนุ เพ่ือพฒันาอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน 

5) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

พฤฒพลงัด้านการมีความมัน่คงนัน้เก่ียวข้องกบัเร่ืองเศรษฐกิจและความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สินของผู้สูงอายแุต่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ีวิจยัท่ีเป็นชมุชนชนบท จึงได้มี
การลดทอนเนือ้หาไม่ได้ส าคญัออกไป ได้แก่ ภัยพิบตัิตา่ง ๆ เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษาเป็นพืน้ท่ีท่ี
ไม่เคยมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึน้ และทางด้านเศรษฐกิจนัน้ผู้ วิจัยเน้นท่ีประเด็น 
การออมเป็นเนือ้หาส าคญั เน่ืองจากเหมาะสมกับผู้สงูอายุในบริบทชมุชนท่ีมีรูปแบบการออมต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลาย โดยยงัคงเนือ้หาส่วนอ่ืนไว้เชน่เดมิ 

 
การท่ีผู้สงูอายจุะสามารถมีพฤฒพลงัได้จะต้องมีภาวะสขุภาพท่ีดีทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และปัญญาหรือจิตวิญญาณ สามารถมีส่วนร่วมในสงัคมได้อย่างเป็นปกติสขุอย่างตอ่เน่ืองทัง้
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การมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรก็ตาม ได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีสนใจตามต้องการ และมีความมั่นคงในชีวิต 
มีความปลอดภัยจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ การท่ีผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิตมากกว่าวัยอ่ืนในสังคมจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลังได้จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาโดยดึงเอา
ศกัยภาพท่ีสะสมมาตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนัออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของผู้ สูงอายุเอง ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ึงน าเอาองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบของ 
พฤฒพลังท่ีมีความครอบคลุมมาใช้ในการศึกษา  โดยเน้นประเด็นหรือองค์ประกอบย่อยของ 
พฤฒพลงัท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นกับผู้สูงอายุในบริบทชุมชนภาคเหนือ ซึ่งอาจมีบางประเด็นท่ี
ไม่ได้เกิดขึน้ในบริบทพืน้ท่ี ผู้วิจยัจึงได้พิจารณาน าประเด็นเหล่านีอ้อกไป ได้แก่ ประเด็นเร่ืองภยัพิบตั ิ
การลงทนุ และกฎหมายอิสลาม  

 
1.7. รูปแบบการพัฒนาพฤฒพลัง 

การพฒันาผู้สูงอายุให้มีพฤฒพลงันัน้ในปัจจุบนัยงัมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์จ านวนไม่
มากนักท่ีให้วิธีการหรือรูปแบบท่ีสามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ  
ท่ีสอดคล้องกับบริบทสงัคมผู้สงูอายุไทย ซึ่งรูปแบบท่ีมีปรากฏอยู่ในปัจจุบนันัน้ได้มุ่งเน้นไปยงักลุ่ม 
ท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ สูงอายุ คือ มีอายุระหว่าง 50-59 ปี หรืออายุน้อยกว่า 50 ปี 
ดงันัน้ รูปแบบท่ีสามารถเหมาะสมกบับคุคลท่ีเป็นผู้สงูอายแุล้วนัน้ยงัมีอยูไ่มม่ากนกั  

1.7.1 รูปแบบการพฒันาพฤฒพลงัของกรมกิจการผู้สงูอาย ุ 
กรมกิจการผู้สงูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้จดัท า 

“คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ” เพ่ือเตรียมความพร้อมประชาชนไทย 
ท่ีอยู่ในช่วงวัยก่อนเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุให้เป็นผู้ สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมบคุคลเข้าสูว่ยัสงูอาย ุมีขอบเขตเนือ้หา (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ก) ดงันี ้ 

1) หมวดวิชาสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์  แนวโน้ม
สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคต เนือ้หา ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
สถานการณ์ ขนาดและแนวโน้มของประชากรผู้ สูงอายุ ผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจ 
สังคม ครอบครัวในภาพรวม ผลกระทบจากสังคมผู้ สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุโดย
สมาชิกในครอบครัว ใช้วิธีการบรรยายเพ่ือให้ความรู้ ประเมินผลโดยการสังเกต ซักถาม การมี  
สว่นร่วม ใช้เวลา 30 นาทีในการด าเนินการ 

2) หมวดวิชาบทบาทและความส าคญัของผู้ สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชน และ
สงัคม เพ่ือให้ทราบถึงการมีบทบาทและความส าคญัในภาวะท่ีเป็นผู้สงูอายใุห้สามารถด ารงชีวิตและ
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มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง เนือ้หา ประกอบด้วย การสร้างบทบาทในสงัคมและการได้รับ
การยอมรับจากบคุคลในครอบครัว ชมุชน และสงัคม การมีสว่นร่วมของกิจกรรมของครอบครัว ชมุชน 
และสังคม การเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม องค์กรของผู้ สูงอายุ  การแสดงบทบาท ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง และสงัคม การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใช้วิธีการบรรยาย การสาธิต และการปฏิบตัิ ประเมินผลโดยการ
สงัเกต ซกัถาม การมีสว่นร่วม ใช้เวลา 60 นาทีในการด าเนินการ 

3) หมวดวิชาการเตรียมการด้านสุขภาพอนามยัผู้สงูอาย ุเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในกิจวตัรประจ าวนัและการเป็นผู้สูงอายุ เนือ้หา ประกอบด้วย 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ สูงอายุ การดูแลสุขภาพอนามัยตามสุขบัญญัติของผู้ สูงอาย ุ
สขุภาพจิตและการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ปัญญาและความทรงจ าของผู้สูงอายุ การ
ออกก าลังกาย การนอนพักผ่อนท่ีเหมาะสมของผู้สูงอายุ ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต และการปฏิบัต ิ
ประเมินผลโดยการสงัเกต ซกัถาม การมีสว่นร่วม ใช้เวลา 90 นาที ในการด าเนินการ 

4) หมวดวิชาอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทัศนะท่ีเหมาะสมต่อการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ เนือ้หา ประกอบด้วย 
หลักการประกอบอาชีพของผู้ สูงอายุเก่ียวกับรูปแบบ ระยะเวลา ค่าตอบแทน สวัสดิการ รายได้  
การวางแผนการเงิน การลงทุน ก่อนถึงวัยสูงอายุ การเก็บออมด้วยตนเอง การฝากเงินธนาคาร 
การประกันสงัคมตามมาตรา 40 กองทุนกู้ ยืมของผู้สูงอายุ การประกันชีวิตท่ีเหมาะสมของผู้สูงอาย ุ
ความรู้เก่ียวกับประกันชีวิต ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต และการปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสังเกต 
ซกัถาม การมีสว่นร่วม ใช้เวลา 60 นาที ในการด าเนินการ 

5) หมวดวิชาการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ สูงอายุในท่ีอยู่อาศัย เพ่ือ
สร้างความรู้ ทศันคติตอ่ความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั
ของผู้สูงอายุ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัของผู้สูงอายุ เนือ้หา ประกอบด้วย การจดั
สิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ ห้องนอน พืน้ท่ีใช้สอยทั่วไป และห้องน า้ การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก ท าราวจบัพยงุตวั เลือกใช้ส้วมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สงูอาย ุปรับพืน้ผิวสมัผสั ปรับพืน้ผิว
ต่างระดบั ปรับปรุงบนัได ประตู จัดท าสัญญาณเตือนภัยส าหรับผู้สูงอายุ ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต
และการปฏิบตัิ ประเมินผลการจัดหลักสูตรโดยการสังเกต ซักถาม การมีส่วนร่วม ใช้เวลา 30 นาที 
ในการด าเนินการ 

ในการใช้หลกัสตูรหรือรูปแบบของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์นีมี้ความสอดคล้องและเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง แต่การ
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ด าเนินการจดัหลกัสตูรหรือรูปแบบยงัจ ากดัอยู่ในกลุ่มของผู้ ท่ีต้องเตรียมความพร้อมเป็นผู้สงูอาย ุไม่
ใช้กลุ่มผู้สูงอาย ุทัง้นี ้การจดัหลกัสตูรยงัคงจ ากัดอยู่เพียงในกลุ่มของข้าราชการ ดงัรายละเอียดของ 
“โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สงัคมผู้สงูอาย”ุ จ านวน 6 รุ่น พ.ศ. 2559 ระยะรุ่นละ 5 วนั ผู้ ท่ี
มีคณุสมบตัิในการเข้าร่วม คือ ผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 50-60 ปี และต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ 7,848 บาท 
รูปแบบของการจดัหลกัสตูรยงัเน้นไปท่ีการบรรยายให้ความรู้เทา่นัน้ 

1.7.2 รูปแบบการพฒันาตามแนวคิดวิทยาการผู้สงูอายุด้านการศกึษาและการเรียนรู้
จากประสบการณ์ 

อุษา โพนทอง ได้พัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒพลัง 3 ด้าน เพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมท่ีเป็นเง่ือนไขในการส่งเสริมทัง้ 3 ด้าน คือ ตระหนกัและรับท่ีจะท า พึ่งพาตนเอง ทุกคนท า
และท าเพ่ือทุกคน และท าอย่างตอ่เน่ือง ตามแนวคิดวิทยาการผู้สงูอายดุ้านการศึกษาและการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ผู้ เข้าอบรมมีอายรุะหว่าง 40-59 ปี จ านวน 30 ราย มีกระบวนรูปแบบการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (อุษา โพนทอง, 2553) คือ ขัน้ท่ี 1 การสร้างประสบการณ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม ่
ประกอบด้วย การจดัสถานการณ์ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้ เรียนได้รับรู้ด้วยตนเองโดย
การลงมือ กระท าด้วยตนเอง และร่วมมือกันท าเป็นกลุ่มแล้วมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นสิ่งท่ีตนเอง
ได้รับรู้ ขัน้ท่ี 2 การรับรู้ปัญหา เป็นการรับรู้และตระหนกักับปัญหา ประกอบด้วย การจดัให้ได้มีการ
สนทนาถึงปัญหาท่ีตนเองได้ประสบอยู่ซึ่งอาจเป็นปัญหาท่ีประสบร่วมกับผู้ อ่ืน ท าให้เกิดการรับรู้
ปัญหาร่วมกัน ขัน้ท่ี 3 การสะท้อนความคิด เป็นการวิพากษ์ วิจารณ์ เพ่ือหาหนทางหรือวิธีการท่ีจะ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ประกอบด้วย การตัง้ค าถาม จัดให้มีการสนทนา ร่วมคิด วิพากษ์  วิจารณ์ หา
วิธีแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสดุส าหรับตนเองและกลุ่ม ขัน้ท่ี 4 การสร้างความรู้ใหม่ เป็นการก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาแล้วเกิดเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ประกอบด้วย การให้มีการสรุปภาพรวมของ
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเป็นความรู้ใหม่ทีละคนและร่วมกันสรุปเป็นกลุ่ม  และขัน้ท่ี 5 การลงมือ
ปฏิบตัิและการประยุกต์ใช้ คือ การทดลองน าความรู้ใหม่ไปลงมือปฏิบตัิและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ของตนเอง ประกอบด้วย การให้ลงมือท ากิจกรรมแล้วการตัง้ค าถามให้เกิดความรู้ความตระหนกั ให้มี
สว่นร่วมในการวิเคราะห์หาปัญหาและวางแผนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีเป็นวิธีการใหม ่หลงัจากนัน้ให้
ยืนยนัการปฏิบตัิตนท่ีต้องท าติดตอ่กนัเพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกบัประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหาใน
อนาคต  

รูปแบบของอุษา โพนทองนัน้มาจากการศึกษาวิจัยในระดบัปริญญาเอก โดยผล
ของการใช้โปรแกรม พบว่า สามารถท่ีจะพฒันาภาวะพฤฒพลงัทัง้ 3 ด้าน ท่ีประกอบด้วยด้านสขุภาพ 
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตาม แม้รูปแบบนีจ้ะเป็นการพัฒนาพฤฒพลัง
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โดยตรง แตก่ลุ่มตวัอย่างในการศกึษาเป็นข้าราชการกองทพัไทยท่ีมีอายรุะหว่าง 40-59 ปี ดงันัน้ กลุ่ม
ตวัอย่างจึงมีความแตกต่างออกไปจากลักษณะของผู้ สูงอายุในชุมชน ทัง้ในประเด็นของช่วงอาย ุ
ระดบัการศกึษา สิทธ์ิการรักษาพยาบาล สวสัดกิารจากรัฐ เป็นต้น จงึไม่สามารถยืนยนัได้ว่ารูปแบบนี ้
จะสามารถน ามาใช้กับผู้ สูงอายุได้  ทั ง้นี  ้รูปแบบนีไ้ด้ เน้นให้ผู้ อบรมได้แสดงความคิดเห็น 
ใช้ประสบการณ์ ในการคิด วิพากษ์ วิจารณ์ และระดมสมองภายในกลุ่มนัน้ สอดคล้องกับแนวคิด
พฤฒพลงัท่ีต้องดงึเอาศกัยภาพของผู้สงูอายท่ีุมีความรู้ ประสบการณ์ออกมาใช้ผ่านการคิด วิเคราะห์
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ซึ่งวิธีการของรูปแบบนีอ้าจน าใช้กบัการพฒันาผู้สงูอายพุฤฒพลงั
ได้แตจ่ าเป็นต้องปรับให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้สูงอาย ุเพราะไม่ได้เป็นการส่ือสาร
ทางเดียวจากวิทยากร แตเ่ปิดโอกาสให้ผู้อบรมสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัได้ 

1.7.3. รูปแบบการพฒันาพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และมนตา ตุลย์เมธาการ ท าการศึกษาการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัผู้สงูอาย ุและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเตรียมความ
พร้อม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเชิงปฏิบตัิการ 5 ขัน้ตอน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนหลังอบรมเชิงปฏิบตัิการสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
และเม่ือพิจารณาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ พบว่า มีคะแนนพัฒนาการระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
66.55 ซึง่การศกึษานีเ้ป็นการพฒันาพฤฒพลงัโดยตรง แตก่ลุ่มตวัอย่างเป็นทัง้ผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุท่ี มีความแตกต่างกันของระดับการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี (อิทธิพทัธ์ 
สุวทันพรกูล และ มนตา ตุลย์เมธาการ, 2559) ผู้ วิจัยเช่ือว่าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
สามารถใช้เป็นแนวคิดตัง้ต้นส าหรับการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังได้ แต่ควรจะมีการ 
บรูณาการแนวคิดอ่ืนเพ่ือเพิ่มความมีประสิทธิภาพของรูปแบบและความครอบคลมุองค์ประกอบย่อย
ของพฤฒพลงั  

1.7.4 รูปแบบการพฒันาพฤฒพลงัตามแนวคิดโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
หลักสูตรท่ีด าเนินการโดยโรงเรียนผู้ สูงอายุ คือ หลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาชีวิต เพ่ือให้ความรู้ 
ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สงูอายใุนการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัให้สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่าง
มีความสขุ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมความรู้ ทกัษะด้านอาชีพท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุ
และกลุ่มวิชาการ เพ่ือการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ สูงอายุ 
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การด าเนินการจดัการหลกัสตูรของโรงเรียนผู้สูงอายุมีเวลาเรียนตลอดหลกัสูตร 3 เดือน จดักิจกรรม
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง เรียนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
ซึง่ผู้ เรียนไม่ควรเกินห้องละ 25 คน การประเมินผลใช้แบบทดสอบ การดผูลงาน การวดัความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งประโยชน์ท่ีผู้ สูงอายุจะได้รับจากโรงเรียนผู้ สูงอายุ 
(กองสง่เสริมศกัยภาพผู้สงูอายุ, 2559ข) แบง่ออกเป็น 

1) ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัของผู้สูงอายุโดยตรง คือ ท าให้ผู้สูงอายมีุสุขภาพท่ี
แข็งแรง ลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้ อ่ืน มีอายยืุนยาว ช่วยให้คลายเหงา 
จิตใจกระชุม่กระชวย สดช่ืน รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนกัในคณุคา่ความสามารถของตนเอง มีมมุมอง
เชิงบวกต่อตนเอง มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะ
สมาชิกของกลุ่ม รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามวยั และด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทกัษะทางด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้าง
งาน สร้างรายได้ ชว่ยเหลือตนเองตอ่ไป (กองสง่เสริมศกัยภาพผู้สงูอาย,ุ 2559ก) 

2) ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
ภูมิปัญญา และวฒันธรรมท้องถ่ินให้ด ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้สงูอายมีุส่วนร่วมในการท าประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม รวมทัง้อาจเป็นแรงผลกัดนัให้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมคัรในชมุชน 

โรงเรียนผู้ สูงอายุเป็นแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุได้มีส่วนร่วมในสังคมผ่าน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั เนือ้หากิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องไปกับองค์ประกอบพฤฒพลัง 
แต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้การท่ีจะจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องใช้ระยะ
เวลานานหลายเดือน และต้องปรับหลกัสูตรหรือกิจกรรมไปตามบริบทของพืน้ท่ี ท าให้มีการตดับาง
ประเด็นขององค์ประกอบพฤฒพลังออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปท่ีองค์ประกอบสุขภาพ 
และการมีสว่นร่วม ท าให้องค์ประกอบความมัน่คงขาดหายไป ไมค่รบองค์รวมของพฤฒพลงั 

1.7.5 รูปแบบการพฒันาพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
ทนงศักดิ์ ย่ิงรัตนสุข, ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล และปณิตา วรรณพิรุณ พัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้และอาชีพเพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังในผู้ สูงอายุ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) มีการด าเนินการแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ (ทนงศกัดิ ์ย่ิงรัตนสขุ และคนอ่ืน ๆ, 2558)  

ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุ
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ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลงัส าหรับผู้สงูอาย ุ
โดยผู้ วิจยัทบทวนวรรณกรรมในด้านเนือ้หา แนวคิดตา่ง ๆ และแบบสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวข้อง เก็บข้อมูล
โดยการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยผู้ สูงอายุในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
คณะกรรมการชมุชน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุก าหนดแผนปฏิบตัิ
การ โดยการประชุมเชิงปฏิบตัิการ และการวางแผนปฏิบตัิการ ก าหนดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
ปัญหาสขุภาพจากการท างานในผู้สงูอาย ุจดัโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สงูอายเุร่ืองปัญหาสขุภาพ
จากการท างาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองปัญหาสขุภาพจากการท างาน สรุป ปัญหา อปุสรรค 
และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการสังเกตการณ์ในการอบรมให้ความรู้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ หาทางแก้ไข 
ในการจดักิจกรรมครัง้ต่อไป ติดตาม ความก้าวหน้าในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้สงูอายเุร่ืองปัญหา
สุขภาพจากการท างานงานโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลของ
กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เร่ืองปัญหาสุขภาพจากการท างานงาน เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเร่ือง
ปัญหาสุขภาพจากการทางานงานตามแผนปฏิบตัิการโดยการถอดบทเรียนหลงัการด าเนินกิจกรรม 
หาปัจจยัแห่งความส าเร็จและปัญหา อปุสรรค จากการพฒันาและนาข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนแก้ไขการ
พฒันารูปแบบในการด าเนินงานครัง้ตอ่ไป 

ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมินภาวะพฤฒิพลงัของผู้สูงอายุก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ พบว่า 
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้คือ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ สูงอายุเร่ืองปัญหาสุขภาพจากการ
ท างาน จากนัน้กลุ่มตวัอย่างน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการหยุดพัก
หรือเปล่ียนอิริยาบถระหว่างการท างานเป็นระยะ ๆ บางคนเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลงักายโดยการร า
กระบองทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ผลการเปรียบเทียบภาวะพฤฒพลังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะ 
พฤฒหลงัเรียนรู้สงูกวา่ก่อนเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การท่ีผู้ สูงอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจะสามารถเป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลังได้จะต้องมี
ภาวะสุขภาพท่ีดีทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และปัญญาหรือจิตวิญญาณ สามารถมีส่วนร่วม 
ในสงัคมได้อย่างเป็นปกติสุขและต่อเน่ืองไม่ว่าจะมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรก็ตาม ได้เรียนรู้ในสิ่งท่ี
สนใจตามต้องการ และมีความมั่นคงในชีวิต มีความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
การท่ีผู้ สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมากกว่าวัยอ่ืนในสังคมจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลังได้
จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพฒันาโดยดึงเอาศกัยภาพท่ีสะสมมาตัง้แต่เกิดจนถึงปัจจุบนัออกมาใช้ให้
เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุ ซึ่งในการพัฒนาศกัยภาพของ
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ผู้ สูงอายุให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลังจ าเป็นต้องมีรูปแบบหรือหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องไปกับ 
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ปัจจบุนัแม้จะมีความพยายามส่งเสริมการพฒันาพฤฒพลงัในประเทศ
ไทย แต่ยงัเป็นไปในรูปแบบท่ีพัฒนาในกลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วยัผู้ สูงอายุ จึงยงัจ าเป็น 
ท่ีจะต้องพฒันารูปแบบขึน้มาให้มีความสอดคล้องกบัการพฒันา พฤฒพลงัในกลุม่ของผู้สงูอาย ุ 
 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงต้องอาศัยแนวคิดการเรียนรู้และได้รับ
ความสนใจอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายท่ีมีรูปแบบของการด าเนินการท่ีกระตุ้นผู้ เรียนอย่าง
ตอ่เน่ืองจนสิน้สดุกิจกรรม 
 

1.8 การประเมินพฤฒพลัง 
แม้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดองค์ประกอบของพฤฒพลังท่ีชัดเจน แต่ในการ

ประเมินพฤฒพลังในผู้ สูงอายุนัน้ยังจ าเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างเคร่ืองมือขึน้มาโดยอาศัยตัวแปร  
ท่ีส าคัญเพ่ือให้สามารถประเมินได้ว่าผู้ สูงอายุนัน้มีพฤฒพลัง ซึ่งในการวิจัยนีไ้ด้วัดหรือประเมิน 
พฤฒพลงัผา่นการมีความรู้และความตระหนกัของผู้สงูอาย ุ

1.8.1 แนวคดิเก่ียวกบัความรู้ (Knowledge) 
ความรู้เป็นสภาพทางจิตวิทยาท่ีเกิดขึน้ภายในตัวบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อการ

แสดงพฤติกรรม การติดต่อส่ือสารของมนุษย์ เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีกระบวนการ
ตระหนกัรู้เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา เป็นกระบวนการเลือก รวบรวม จดัระเบียบข้อมลู ตีความ แปลความ
จากการสมัผสัของมนุษย์ และก าหนดภาพลกัษณ์ของสิ่งเร้าจะช่วยสร้างความรู้ท่ีส าคญัของมนุษย์ 
ซึ่งการท่ีมนุษย์จะยอมรับสิ่งใดไปปฏิบัติจะต้องเกิดจากการรับรู้ก่อนเป็นอันดับแรก ผ่านการ
ตรวจสอบหรือทดลองปฏิบตัิ แล้วผลออกมาดีจงึเกิดการยอมรับและน าปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งผู้ ท่ีท า
หน้าท่ีส่ือสารข้อมูลต้องสร้างความน่าเช่ือถือและได้รับยอมรับจึงจะก่อให้เกิดการในการยอมรับและ
น าไปปฏิบตัไิด้ (Sonia K. Kang, 2015) 

1) ความหมายของความรู้ 
ความรู้เป็นการตีความหมายจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีมากระทบกับประสาทสมัผัส

และเข้าใจความหมายต่อสิ่งนัน้ โดยอาศยัสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ ความรู้ของแต่ละคนอาจ
แตกตา่งกนัจากการตีความหมายตอ่สิ่งเร้าท่ีแตกตา่งกนั โดยแสดงออกมาเป็นความรู้สึก ความเข้าใจ
กบัสิ่งเร้านัน้ ซึง่จะต้องอาศยัความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมาชว่ยในการตีความ (Sonia K. Kang, 
2015) สอดคล้องกับ (Curtis W., Hunsaker Phillip L., และ Coffey, 2001) ท่ีว่าความรู้เป็นการ
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คดัเลือก การรวบรวมจดัระบบและตีความหมายของข้อมูลตามความรู้สึกเป็นกระบวนการท่ีส าคญั 
จะช่วยก าหนดสิ่งต่างๆ  ให้ชัดเจนและจัดเง่ือนไขเพ่ือเป็นแนวทางของพฤติกรรม  สรุปได้ว่า 
การตระหนักรู้ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางกายและจิตใจเป็นเคร่ืองมือในการตระหนักรู้ และ
ประมวลผลตอบรับข้อมูลหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนองของบุคคล ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการติดตอ่ส่ือสารกนัของมนษุย์ 

2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ มี 6 ประการ (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552) คือ  
2.1) ค่านิยมและทัศนคติ (Values and attitudes) มีผลต่อความรู้ การสร้าง

ภาพ และการแปลความหมายต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้รอบตัว  รวมทัง้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ค่านิยม และทศันคติ ท าให้แต่ละบุคคลมีการตระหนักรู้ท่ีแตกต่างกันในปรากฏการณ์เดียวกัน โดย
บคุคลท่ีมองโลกในด้านดี มีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นส่วนดีของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้า  

2.2) บุคลิกภาพ (Personal) จะเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ของบุคคล 
บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ในสิ่งแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ท่ีสอดคล้องกบับคุลิกภาพของตน  

2.3) การจูงใจ (Motivation) จะเกิดขึน้ภายในตวัของบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการ
กระตุ้นจากภายนอก การจงูใจจะมีอิทธิพลตอ่การแสดงออกและความรู้ของบคุคล  

2.4) ความสนใจ (Attention) บุคคลจะมีความสนใจเร่ืองต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน 
โดยเฉพาะเร่ืองใกล้ตวั 

2.5) ประสบการณ์ (Experience) มีอิทธิพลตอ่ความรู้และแปลความเร่ืองตา่ง ๆ 
ตลอดจนชว่ยให้บคุคลสามารถรับรู้ได้เร็วขึน้ ถ้าเขามีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเกิดขึน้มาแล้ว  

2.6) ความคาดหวัง (Expectation) มีผลต่อความรู้ของบุคคล โดยเฉพาะเม่ือ
บคุคลมีความคาดหวงัล่วงหน้าในเร่ืองตา่ง ๆ  

ผู้สอนจะต้องเข้าใจว่ารับรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพได้  ความต้องการของผู้ เรียนมีผลต่อการเลือกรับรู้และ 
การติดตาม ความรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ มักเป็นไปตามสมัยนิยม ดังนัน้ เม่ือต้องการให้ผู้ อ่ืนรับรู้ในสิ่งท่ี
ต้องการส่ือสาร จะต้องท าให้ผู้ เรียนรู้สึกคาดหวงัก่อน โดยท าทุกวิถีทางท่ีจะเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้ รับสารด้วยการเปล่ียนแปลงการกระท าอย่างกะทนัหนัหรือพยายามให้สารท่ีส่งไปมีความแปลกใหม่ 
สะดุดหู สะดดุตาผู้ ให้มากท่ีสุด และพยายามท าซ า้หลาย ๆ ครัง้ เพ่ือให้เกิดความสนใจ จนเกิดการ
ยอมรับและรับรู้ในท่ีสุด กระบวนการท่ีมนุษย์จะยอมรับเอาความคิดเห็นใหม่มาเป็นของตนและ
ปฏิบัติตามนัน้ มีอยู่ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การรับรู้ ก่อนท่ีจะยอมรับความคิดใหม่  ๆ และ
แตกต่างจากท่ีเคยปฏิบตัิอยู่เดิมจะต้องรู้ในสิ่งนัน้และรู้ด้วยว่าสิ่งใหม่นัน้ได้เกิดขึน้แล้ว ขัน้ตอนท่ี 2 
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การให้ความสนใจ เม่ือรับรู้แล้วจะเกิดความสนใจตามมาแตก็่ยงัไม่แน่ใจเพราะยงัสงสยัว่าสิ่งใหม่นัน้
จะให้ผลดีกว่าเดิมหรือไม่ แต่ก็ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมมากขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลอง เม่ือคิดและตรึกตรองโดยรอบคอบแล้วตดัสินใจปฏิบตัิเพ่ือให้รู้ความจริงจาก
ตวัเอง และขัน้ตอนท่ี 4 การยอมรับหลังจากท่ีได้มีการทดลองปฏิบตัิแล้ว เม่ือพบว่าเป็นสิ่งใหม่และ
ได้ผลดีกวา่เดมิก็จะยอมรับสิ่งใหม่อย่างเต็มท่ีและน ามาใช้ปฏิบตัิในขัน้ตอ่ไป (วิรัช ลภิรัตนกลุ, 2553) 

สรุปได้ว่า ความรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพได้ หากผู้ส่งสารต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความรู้ในเร่ืองท่ีต้องการต้อง
ท าให้ผู้ รับสารรู้สึกสนใจ และท าให้สารท่ีส่งไปนัน้มีความแปลกใหม่ สะดดุห ูสะดดุตา และต้องท าซ า้
หลาย ๆ ครัง้ เพ่ือให้เกิดความสนใจ ยอมรับและเกิดความรู้ในท่ีสดุ 

1.8.2 แนวคดิเก่ียวกบัความตระหนกั (Awareness) 
ความตระหนักเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาผสมผสานกับแนวความคิดเชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ ความตระหนกัเป็นการแสดงออกซึ่ึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความส านึก ท่ีบุคคลเข้าใจและ
ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับตนเองโดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์หรือ
สภาพแวดล้อม ท าให้บคุคลฉกุคดิหรือรู้สกึว่ามีส่วนหนึง่ เหตกุารณ์หนึง่ หรือสถานการณ์หนึง่ ซึ่งเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดในสภาวะของจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนัน้สามารถจ าได้หรือระลึกได้ถึง
ลกัษณะบางอย่างของสิ่งนัน้ (Rochat, 2015) ความตระหนกัเป็นภาคต ่าสดุทางอารมณ์ เกือบคล้าย
อารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งความตระหนกันัน้แตกตา่งกบัความรู้ท่ีไม่จ าเป็นต้องเน้นปรากฏการณ์หรือ
สิ่งหนึ่ึงสิ่งใด ความตระหนักจะเกิดขึน้เม่ือมีสิ่งเร้าให้เกิดความตระหนัก สรุปได้ว่า ความตระหนัก 
(Awareness) คือ การรับรู้แบบฉกุคิดขึน้มากระทนัหนัท่ีเป็นสิ่งท่ีคล้ายกบัความรู้สึกท่ีแทบไม่สามารถ
แยกได้ว่าเป็นการตระหนักถึงหรือเป็นอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดขึน้แบบกะทันหัน โดยความ
ตระหนักจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัองค์ประกอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว การกระท าในอดีต และสิ่งท่ี
สง่ผลกบัอารมณ์และความรู้สกึ เป็นต้น (Bloom, Hastings, และ Madaus, 1971) 

1) กระบวนการเกิดขึน้ของความตระหนัก เป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive process) คือ เม่ือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า หรือรับสมัผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิด
การรับรู้ ขัน้ต่อไปจึงเข้าใจในสิ่งเร้านัน้จนเกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การเรียนรู้ คือ การมี
ความรู้ในสิ่งนัน้ และน าไปสู่การเกิดความตระหนักในท่ีสุด ซึ่งความรู้ และความตระหนักต่างจะ
น าไปสูก่ารกระท าหรือการแสดงพฤตกิรรมของบคุคลตอ่สิ่งเร้านัน้ ๆ (Dewey, 2015) 

2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตระหนัก (Dewey, 2015) ความตระหนักเกิดจาก
ทศันคติท่ีมีต่อสิ่งเร้าอนั ได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสงัคม และสิ่งต่าง ๆ ท่ีโน้มเอียงหรือพร้อมท่ี
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จะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ประกอบส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดความตระหนกัมี 3 ประการ ได้แก่ 

2.1) พุทธิปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive or belief component) 
ความรู้หรือความเข้าใจจะเร่ิมต้นจากระดบังานและมีการพฒันาขึน้ตามล าดบั  

2.2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคต ิ
คา่นิยม ความตระหนกัชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมดี่ เป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าตา่ง ๆ 

2.3) พฤติกรรม (Behavioural component) เป็นการแสดงออกทัง้วาจา กิริยา 
ท่าทาง ท่ีมีต่อสิ่งเร้าหรือแนวโน้มท่ีบคุคลจะกระท า ดงันัน้ บคุคล สถานการณ์ กลุ่มสงัคม การเรียนรู้ 
และประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและ 
พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก การจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางท่ีพึง
ปรารถนานัน้จ าเป็นท่ีจะต้องให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึ่งบุคคลจะเกิดความ
ตระหนกัได้ต้องมีการรับรู้สิ่งนัน้ 

1.8.3 การวดัความรู้และการตระหนกัรู้ (Branscombe และ Baron, 2017) ดงัตอ่ไปนี ้
1) การสงัเกต (Observation) กระท าได้ 4 วิธี คือ พิจารณาท่ีใบหน้าของบุคคลว่ามี

การแสดงออกทางสีหน้าอย่างไร สงัเกตท่ีสายตาหรือแววตา พิจารณาท่ีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางของ
ร่างกาย และพิจารณาท่ีเจตนารมณ์ของบคุคลว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีเจตนาอย่างไร 

2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่สามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้

2.1) มีค าถามเป็นข้อความเพียงความคิดเดียว (Items to Accept or Reject) 
โดยให้ผู้ตอบเลือกวา่ เห็นด้วย-ไมเ่ห็นด้วย ใช-่ไมใ่ช ่ถกู-ผิด ในบางครัง้อาจมีค าวา่ “ไมแ่นใ่จ” อยูด้่วย 

2.2) มีตวัเลือกหลายประเด็นตามสเกล (Likert’s Rating Scale) เป็นค าถามท่ีมี
ประโยคค าถาม และค าตอบท่ีแบง่ระดบัการตระหนกัรู้ว่ามากน้อยเพียงใด เช่น 5 ระดบั หรือน้อยท่ีสดุ 
น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ หรือ เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง เป็นต้น 

2.3) มีค าถามแบบใช้ความหมายค าตรงกันข้าม  (Semantic Differentials 
Scale) เป็นการใช้ค าหรือวลีท่ีมีความหมายตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ โดยมีมาตรวดัตามแนวนอน แล้วให้
ผู้ตอบเลือกตามสภาพการตระหนกัรู้ท่ีมีต่อเร่ืองนัน้ ๆ ในการอธิบายเช่ือมโยงเข้าสู่แบบสอบถามด้าน
การรับรับรู้ความปลอดภัยท่ีปรากฏในงานวิจยันี ้ผู้จดัท าใช้แบบสอบถามท่ีมีตวัเลือกหลายประเด็น
ตามสเกล (Likert’s Rating Scale) ออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง 
ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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การประเมินพฤฒพลังในการศึกษาครัง้นี น้ัน้เป็นการวัดความรู้ และความ
ตระหนักพฤฒพลัง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบพฤฒพลังด้านสุขภาพ เป็นการมีความรู้และ
ความตระหนกัเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและจิตสงัคมวิธีการดแูลสุขภาพทัว่ไปของ
ตนเอง การตรวจสขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบัท่ีเพียงพอ การออกก าลงักาย โภชนาการและ
น า้ท่ีเหมาะสมเพียงพอ การขับถ่าย การอาศยัอยู่ในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทได้ดีและได้รับอากาศบริสุทธ์ิ 
การรักษาอารมณ์และจิตใจ การระมดัระวงัในการใช้ยา และการรับภูมิคุ้มกนั องค์ประกอบพฤฒพลงั
ด้านการมีส่วนร่วม เป็นการมีความรู้และความตระหนักเก่ียวกับ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจ าวนั ช่องทางในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในสงัคมทกุระดบั กฎหมายท่ีส าคญัและสิทธิท่ี
ผู้สงูอายคุวรรู้ และองค์ประกอบพฤฒพลงัด้านการมีความมัน่คง เป็นการมีความรู้และความตระหนกั
เก่ียวกบั การมีความมัน่คงในชีวิตด้านเศรษฐกิจ การจดัการและการวางแผนทางการเงิน ขัน้ตอนการ
วางแผนทางการเงิน การออม การลงทุนและความเส่ียง  แหล่งการออมเงินจากการท างาน 
ความมัน่คงในชีวิตด้านครอบครัว สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน และการท างาน  
 

ตัวแปรตามในการศึกษาครัง้นี  ้คือ ความรู้ และความตระหนัก ท่ี เก่ียวข้องกับ 
พฤฒพลงัของผู้สูงอายุ ดงันัน้ ในการประเมินภาวะพฤฒพลงัด้านความรู้จึงใช้แบบวดัท่ีสามารถวดั
ความรู้โดยใช้ค าถามท่ีเป็นความจริงเดียวเพ่ือให้ง่ายต่อการตอบของผู้ สูงอายุ ไม่ยากเกิน
ความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจค าถาม ส าหรับการประเมินพฤฒพลังด้านความ
ตระหนักนัน้ใช้แบบประเมินท่ีมีตวัเลือกหลายประเด็นตามสเกลเพ่ือให้ผู้ สูงอายุสามารถตรวจสอบ
ระดบัความตระหนกัรู้ของตนเอง 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเป็นผู้สูงอายุ 
การให้ค านิยามการเป็นผู้สงูอายมีุความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศเน่ืองจากมีปัจจยัหลาย

ประการท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีในบางประเทศต้องการการขยาย
ระยะเวลาในการเกษียณอายุการท างานออกไปเพ่ือให้ผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 60-65 ปี ยังคงเป็นก าลัง
ส าคญัของประเทศในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการของรัฐท่ีใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศไทยนัน้ได้มีการก าหนดค านิยามของการเป็นผู้สูงอายุว่า ผู้ ท่ีมีอายุ
ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป คือ ผู้ สูงอายุตามท่ีได้ประกาศไว้ในพระราชบญัญัติผู้ สูงอายุแห่งชาติ พ .ศ. 2546 
(ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2557)ดงันัน้ ในการกล่าวถึงผู้สูงอายุในการศึกษาครัง้นี ้
จงึมีความหมายถึงผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป 
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2.1 การเปล่ียนแปลงในผู้สูงอายุ 
วัยผู้ สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงหลายด้านท่ีเป็นตามปกติของกระบวนการสูงอาย ุ

(Aging Process) ท่ีผู้สงูอายทุกุคนมีโอกาสต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง 
2.1.1 การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย วัยสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายท่ี

สามารถจ าแนกออกเป็นระบบตา่ง ๆ ของร่างกาย ดงันี ้ 
1) ระบบผิวหนงั เซลล์ผิวหนงัมีจ านวนลดลง เซลล์ผิวหนงัท่ีเหลือจะเจริญเติบโตช้า 

การสร้างเซลล์ใหม่ขึน้มาทดแทนเซลล์เดิมมีอตัราท่ีลดลงประมาณร้อยละ 50 ผิวหนงัมีการไหลเวียน
เลือดลดลง ผิวหนงัหยาบกร้าน ฉีกขาดง่ายจากการท่ีมีเส้นใยอีลาสตินลดลง เส้นใยคอลลาเจนใหญ่
ขึน้และแข็งตัวมากขึน้ น า้และไขมันใต้ผิวหนังมีปริมาณลดลงท าให้ผิวหนังเห่ียวย่น มองเห็นปุ่ ม
กระดกูได้ชดัเจน จ านวน ขนาดและการท างานของต่อมเหง่ือลดลง ต่อมไขมนัท างานลดลง ผิวหนัง
แห้ง เซลล์สร้างสีมีจ านวนและการท างานท่ีลดลง การกระจายตัวไม่สม ่าเสมอ สีผิวจางลงในบาง
ต าแหน่ง มีเม็ดสี เมลานินสะสมเป็นบางแห่งปรากฏเป็นสีด าหรือน า้ตาลบริเวณใบหน้า แขน และหลงั
มือ ผมและขนลดลง เมลานินท่ีผลิตจากเซลล์สร้างสีของผมลดลง ผมและขนมีสีจางเป็นสีเทาหรือสี
ขาว เส้นผมร่วงและแห้ง (Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018)  

2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผนังกล้ามเนือ้หัวใจหนาตัวขึน้ เนือ้เย่ือ  Fibrous 
Tissue มีจ านวนเพิ่มขึน้ ลิน้หวัใจขาดความยืดหยุ่น พลงังานส ารองของหวัใจลดลง หลอดเลือดแดง
แข็งขาดความยืดหยุ่น หลอดเลือดด าเกิดลิน้ท่ีปิดไม่สนิทเพียงพอ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ลดลง 
การไหลกลบัของเลือดไม่ดี การปิดเปิดของลิน้หวัใจไม่ดีส่งผลตอ่การเกิดภาวะลิน้หวัใจร่ัวและตีบได้ 
หลอดเลือดเส่ือมมากขึน้ ผนงัหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลง ปริมาณเลือดทัง้หมดในร่างกายคงท่ี 
เม็ดเลือดแดงมีอายุคงท่ี แต่การสร้างทดแทนเซลล์เก่าจะช้าลง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท างาน
ลดลง (Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

3) ระบบทางเดินหายใจ หลอดลมและปอดมีขนาดใหญ่ขึน้ ความยืดหยุ่นของเนือ้
ปอดลดลง ความแข็งแรงก าลังการหดตัวของกล้ามเนือ้ท่ีช่วยในการหายใจลดลง มีการสูญเสีย
แคลเซียมท่ีรอยต่อของกระดกูอ่อน การยืดขยายของทรวงอกไม่ดี กล้ามเนือ้ทรวงอก มีการอ่อนแรง
มากขึน้ ปริมาตรอากาศท่ีค้างในปอดเพิ่มขึน้ ปริมาตรอากาศสูงสุดของอากาศท่ีหายใจออกลดลง 
เย่ือบุถุงลมเส่ือมสภาพ ขนกวัดแกว่งตลอดทางเดินหายใจลดลง รีเฟล็กซ์การไอลดลง ทรวงอกมี
ลักษณะผิดรูป ผนังทรวงอกแข็งขึน้ การเคล่ือนไหวของกระดูกซ่ีโครงลดลง รูปร่างของทรวงอก
เปล่ียนเป็นรูปถงัมากขึน้ เย่ือหุ้มปอดแห้งและทึบกล้ามเนือ้หายใจท างานลดลง ถุงลมมีจ านวนลดลง 
ถุงลมท่ีเหลือจะมีขนาดใหญ่ขึน้ ผนังถุงลมแตกง่ายและมีการเช่ือมติดกันมากขึน้ มีการแข็งตวัของ
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ผนังทรวงอกและการท างานของกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการหายใจออกลดลง (Dahlkemper, 2016; Touhy 
และ Freudenberger Jett, 2018) 

4) ระบบทางเดินอาหาร ฟันไม่แข็งแรงแตกง่าย ตอ่มรับรสท างานลดลง อาหารผ่าน
หลอดอาหารช้าลง กล้ามเนือ้หูรูดบริเวณหลอดอาหารหย่อนตวั การเคล่ือนไหวของกระเพาะอาหาร
และล าไส้ลดลง การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดลง การไหลเวียนเลือดของทางเดินอาหารลดลง 
หลอดเลือดบางแห่งโป่งพองขนาดของตับลดลงและเลือดไหลผ่านตบัลดลง  (Dahlkemper, 2016; 
Kauffman, Scott, Barr, และ Moran, 2014; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

5) ระบบประสาท จ านวน ขนาดและเซลล์สมองเซลล์ประสาทลดลง น า้หล่อเลีย้ง
สมองเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพการท างานของสมองและประสาทอัตโนมัติลดลง  ความเร็วในการส่ง
สัญญาณประสาทลดลง น า้หนักของสมองลดลง การรับสัมผัสต่าง ๆ ด้อยลง มีการตายของเซลล์
สมองบางส่วนท่ีท าให้การสร้างสารส่ือประสาทลดลง ความจ าเส่ือมลงโดยเฉพาะเร่ืองราวใหม่ ๆ 
ความสามารถในการเก็บข้อมูลลดลง แต่สามารถจ าเร่ืองราวเก่า ๆ ในอดีตได้ดี ความจ าระยะสัน้
บกพร่องก่อนความจ าระยะยาว ความคิดช้า ความคิดเห็นคงท่ี การวิเคราะห์และการค านวณในด้าน
ต่าง ๆ เส่ือมลง แต่ยังสามารถท างานท่ีเคยมีประสบการณ์มาแล้วได้ดี  ความกระตือรือร้นลดลง 
แบบแผนการนอนเปล่ียนแปลง การไหลเวียนเลือดและการใช้ออกซิเจนของสมองลดลง ลกูตามีขนาด
เล็กลงและลึก หนงัตามีความยืดหยุ่นลดลง หนงัตาตก รูม่านตาเล็กลง ปฏิกิริยาตอบสนองของม่าน
ตาต่อแสงลดลง การมองเห็นในสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ดี โดยเฉพาะในสถานท่ีมืดหรือในเวลากลางคืน 
ต้องอาศยัแสงสว่างมากขึน้ แก้วตาเร่ิมขุ่นมัวมีสีเหลือง ความสามารถในการเทียบสีลดลง แยกสีท่ี
คล้ายกันได้ยากขึน้ บริเวณรอบกระจกตาจะเห็นเป็นวงสีขาวหรือเทา กล้ามเนือ้ลูกตาเส่ือม สายตา
ยาวขึน้ ความสามารถในการอา่นและลานสายตาลดลง การผลิตน า้ตาลดลง การได้ยินลดลง เย่ือแก้ว
หูและอวยัวะในหูชัน้กลางแข็งตวัมากขึน้ มีการเส่ือมของเย่ือบุโพรงจมูก ต่อม รับรสมีจ านวนลดลง 
(Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018; World Health Organization, 2015) 

6) ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์  ขนาดและน า้หนักของไตลดลง 
หน่วยไตมีขนาดใหญ่ขึน้ ผนงัหลอดเลือดแดงท่ีไปเลีย้งไตแข็งตวั การไหลเวียนเลือดในไตลดลง อตัรา
การกรองของไตลดลง การดดูกลบัของสารต่าง ๆ น้อยลง ความสามารถในการท าให้ปัสสาวะเข้มข้น
ขึน้ลดลง ขนาดกระเพาะปัสสาวะเล็กลง มีปัญหาตอ่มลกูหมากโตในเพศชาย รังไข่จะมีการฝ่อเล็กลง 
ผิวรังไข่ซีดขาว ปีกมดลูกเห่ียว มดลูกมีขนาดเล็กลง ปากมดลูกเห่ียวและ  มีขนาดเล็กลง ไม่มีเมือก
หล่อล่ืน ช่องคลอดแคบและสัน้ในเพศหญิง  เย่ือบุช่องคลอดบางลงผลิตสารหล่อล่ืนได้น้อย 
(Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 
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7) ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ จ านวนและขนาดเส้นใยกล้ามเนือ้ลดลง มีเนือ้เย่ือ
พังผืด ไขมันและคอลลาเจนเข้าแทนท่ีมากขึน้ มวลของกล้ามเนือ้และก าลังในการหดตัวลดลง 
แต่ระยะเวลาท่ีใช้ในการหดตัวของกล้ามเนือ้แต่ละครัง้ยาวนานขึน้  อัตราการสลายของกระดูก
มากกว่าการสร้าง กระดกูอ่อนบริเวณข้อต่าง ๆ เส่ือมมากขึน้ตามอายุ น า้ไขข้อลดลง เกิดการเส่ือม
ของข้อเคล่ือนไหวข้อไมส่ะดวกเกิดการติดแข็งของข้อ ข้อเกิดการอกัเสบตดิเชือ้ได้ง่าย แคลเซียมมีการ
สลายออกจากกระดกูมากขึน้ กระดกูเปราะและหกัง่าย ความยาวของกระดกูสนัหลงัลดลง หมอนรอง
กระดกูบางลง กระดกูสนัหลงัผมุากขึน้ ข้อใหญ่ขึน้ กระดกูอ่อนบริเวณข้อตา่ง ๆ บางลงและเส่ือมมาก
ขึน้ น า้ไขข้อลดลง การเคล่ือนไหวข้อต่าง ๆ ไม่สะดวกเกิดการติดแข็ง ข้ออักเสบและติดเชือ้ได้ง่าย 
ปวดตามข้อ (Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 

8) ระบบตอ่มไร้ทอ่ การไหลเวียนเลือดไปตอ่มใต้สมองลดลง ตอ่มใต้สมองมีเนือ้เย่ือ
พังผืดเข้ามาแทนท่ีท าให้การผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองลดลง ต่อมธัยรอยด์มีเนือ้เย่ือพังผืดมา
สะสมมากขึน้ ต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนลดลง ต่อมหมวกไตส่วนนอกมีเนือ้เย่ือพงัผืดและรงค
วัตถุเพิ่มขึน้ ระดับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตลดลง ตับอ่อนหลั่งอินซูลินลดลง เนือ้เย่ือต่าง ๆ 
ในร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลง ต่อมเพศท างานลดลง (Dahlkemper, 2016; Touhy และ 
Freudenberger Jett, 2018) 

2.2.2 การเปล่ียนแปลงด้านจิตสงัคม (Psychosocial Change) มีความแตกตา่งกนัใน
แตล่ะบคุคลขึน้อยู่กบัองค์ประกอบภายในของแตล่ะบคุคล เชน่ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต เจตคติท่ีมี
ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุท่ีสามารถผ่านไปได้ด้วยดีจะมองอดีตด้วยความส าเร็จ มีปรัชญาชีวิตเป็น
ของตนเอง ภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุตรหลานรุ่นหลัง  มีบุคลิกภาพท่ีเข้มแข็ง 
มีอารมณ์มัน่คง แตถ้่าช่วงชีวิตท่ีผา่นมาประสบกบัความล้มเหลว ผิดหวงั ทกุข์ใจ สิน้หวงั จะส่งผลให้
เกิดความรู้สึกสิน้หวังในชีวิต เสียดายเวลาท่ีผ่านมา ไม่พึงพอใจกับชีวิตในอดีต ไม่ยอมรับสภาพ
ตนเองเกิดความรู้สึกคับข้องใจกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  ขาดความสงบสุขในชีวิตรู้สึกไร้ค่า 
(Dahlkemper, 2016; Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) มีดงันี ้

1) การปลดเกษียณหรือการออกจากงาน (Retirement) หากเกิดขึน้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป โดยท่ีผู้ สูงอายุค่อย ๆ ถอยตวัเองออกจากงานและเป็นไปด้วยความสมัครใจ จะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางด้านจิตสงัคมไม่มากนกั แตห่ากเกิดขึน้แบบทนัทีทนัใดหรือเกิดตามก าหนดอายท่ีุยงั
ไม่ต้องการให้เกิดขึน้ จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ปรับตัวไม่ทันและเกิดความรู้สึกสูญเสีย
สถานภาพและบทบาททางสังคม สูญเสียความมั่นคงของชีวิตและรู้สึกหมดความส าคญัในสังคม 
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สูญเสียสภาวะทางการเงินท่ีดี ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง แต่ค่าครองชีพกลับสูงขึน้เร่ือย ๆ ท าให้
ผู้สงูอายมีุปัญหาในการด ารงชีพ แบบแผนการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงเพราะไม่ต้องออกไปท างานท า
ให้ต้องปรับเปล่ียนแบบแผนการด าเนินชีวิตใหม่ ขาดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกอึดอดัใจ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาและความทกุข์ใจได้สงูในรายท่ีไม่ยอมรับและไมส่ามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะการ
เปล่ียนแปลงหลงัเกษียณจากงานได้ (Miller, 2015; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

2) การเปล่ียนแปลงของสังคมครอบครัว ในปัจจุบันครอบครัวเปล่ียนแปลงจาก
ครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึน้ ผู้สงูอายตุ้องอยู่กนัตามล าพงั ถกูทอดทิง้ และขาดท่ี
พึ่ง ในรายท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาจะมีมากขึน้ การตายของคู่ครองท าให้ผู้สูงอายท่ีุยงัมีชีวิต
ต้องประสบกับความเหงา รวมทัง้อาจท าให้ขาดรายได้ในผู้หญิงท่ีมีสามีเป็นผู้หารายได้ หรือขาดคน
ปรนนิบตัิในผู้ชายท่ีมีภรรยาเป็นผู้ ให้การดแูล และขาดการตอบสนองทางเพศ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มกัมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัและสังคมชุมชนท่ีเคยชิน ไม่อยากเปล่ียนแปลงหรือลด
บทบาทของตนเองจากหัวหน้าครอบครัวไปเป็นสมาชิกของครอบครัวจึงไม่อยากจากบ้านไปอยู่
ร่วมกบัครอบครัวของลูกหลาน ซึ่งอาจเกิดปัญหาการไม่ให้เกียรติ ขาดความเคารพนบัถือ ขาดความ
สนใจและเกือ้กูลตอ่กัน ดงันัน้ ผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึน้ ในรายท่ีไม่สามารถท าได้
และจ าเป็นต้องพึง่พาผู้ อ่ืนอาจท าให้เกิดความกดดนั (Tabloski, 2014; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558)  

3) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คนสังคมไทยมีเจตคติต่อผู้ สูงอายุ
เปล่ียนไป คือ มีคณุคา่ลดลง เพราะไม่ต้องพึ่งพาการถ่ายทอดความรู้ อาชีพ และประสบการณ์เหมือน
ในอดีต ผู้สงูอายมีุประโยชน์เพียงเป็นคนเฝา้บ้าน ช่วยดแูลลกูหลาน การเคารพนบัถือและการกตญัญู
จึงมีน้อยลง มีการวดัคณุค่าของคนโดยอาศยัความสามารถในการท างานหาเงิน ผู้สูงอายุจึงถูกมอง
ว่าขาดคุณค่า ขาดความสามารถ ท าให้ผู้ สูงอายุแยกตัวเองออกจากสังคมและอาจมีบุคลิกภาพ
เปล่ียนแปลงไป มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ใจน้อย มีความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย คิดถึงแต่ตนเอง 
มีความวิตกกงัวลสงู โกรธง่าย พึ่งพาอาศยัผู้ อ่ืนมากขึน้ การเปล่ียนแปลงเหล่านีอ้าจมากน้อยแตกตา่ง
กนัขึน้กบัสภาวะเหตกุารณ์ สิ่งแวดล้อม และภาวะวิกฤตท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ความสามารถในการเผชิญ
กบัปัญหา ความรู้สกึมีคณุคา่มีศกัดิศ์รีของตนเอง ปรัชญาในการด าเนินชีวิต ความเช่ือความหวงั และ
ความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัในสงัคม (Miller, 2015; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

4) การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ผู้ สูงอายุยังคงยึดมั่นคตินิยม  ธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมดัง้เดิม ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการเรียนรู้และความจ าเก่ียวกบัสิ่ง
ใหม่ลดลง แตย่งัสามารถจ าเร่ืองราวเก่าท่ีประทบัใจได้ดีท าให้ผู้สูงอายุเกิดการต่อต้านความคิดใหม่ 
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ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวยั กลายเป็นคนล้าสมยั จู้ จีขี้บ้น่ กลายเป็นสว่นเกินของครอบครัว ผู้สงูอายุ
จงึแยกตวัเองและเกิดความรู้สึกท้อแท้ (Miller, 2015; Tabloski, 2014; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

5) การเปล่ียนแปลงด้านพัฒนาการทางจิตใจในวยัผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุจะทบทวน
ประสบการณ์ในอดีต ถ้าพบว่าได้ท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสดุแล้วจะเกิดความพอใจ มีบคุลิกภาพท่ีเข้มแข็ง 
มีอารมณ์มัน่คง ก่อให้เกิดความมั่นคงทางใจ แต่หากรู้สึกว่าชีวิตขมข่ืน ทุกข์ร้อน ผิดหวงั ไม่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตจะเกิดความรู้สึกสิน้หวงัไร้ค่า ดงันัน้ ผู้สงูอายคุวรท าใจให้ยอมรับทัง้ความส าเร็จ
และความล้มเหลวอย่างเข้าใจ รู้จกัชีวิต และปลอ่ยวางเพ่ือให้เกิดความสขุสงบในชีวิตตอ่ไป  

การเปล่ียนแปลงทางจิตสงัคมในวยัสงูอายเุกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุได้แก่  
1) การขาดความสามารถด้านร่างกาย (Physical Disabilities) เป็นสาเหตท่ีุส าคญั

และพบได้มากท่ีสดุ ส่วนใหญ่เกิดจากการมีโรคประจ าตวัเรือ้รังท าให้ความสามารถในการดแูลตนเอง
ลดลง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง สูญเสียความเป็นอยู่ท่ีดี ความเป็นอิสระ 
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ความสขุสบาย เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล สญูเสียอตัมโนทศัน์ 
บทบาทในสังคมและครอบครัว ส่งผลให้เกิดการขาดความสามารถทางสังคม  (World Health 
Organization, 2015) เม่ือเกิดความเจ็บป่วยจ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเน่ืองและใช้เวลานาน ท าให้มี
ผลกระทบต่อรายได้และต้องพึ่ งพาผู้ อ่ืน ท าให้เกิดความรู้สึกสูญเสียหลายด้าน ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในรายท่ีต้องย้ายไปอาศยัรวมกับลูกหลานหรือต้อง
เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลหรือต้องเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพ่ือให้เหมาะสมกบั
สภาวะความเจ็บป่วย (Miller, 2015; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

2) การศึกษาต ่ า (Low Education) ท าให้ขาดความมั่นใจและรู้สึกว่าตนเอง
แตกต่างจากผู้ อ่ืน ขาดความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย  ความ
เจริญก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว  ท าให้ผู้ สูงอายุมีความรู้ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีการศกึษาน้อยท่ีจ าเป็นต้องสร้างโลกใหม่ให้แก่ตนเอง และพยายามรวมกลุ่ม
กบัคนท่ีมีวยัและความคดิเห็นใกล้เคียงกนั (Mauk, 2014; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

3) การขาดความสามารถด้านจิตใจ (Mental Disability) เกิดจากภาวะเครียดจาก
ความเจ็บป่วยทัง้เฉียบพลนัหรือเรือ้รัง การสญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรัก มีความผิดปกติในการตระหนกัรู้ 
เช่น  สายตาไม่ ดี  หูตึง มีภาวะซึมเศร้าหรือมี ปัญหาทางจิต  ท าให้ เกิดความยากล าบาก 
ในการปรับตวัและเกิดปัญหาทางจิตตามมาได้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

4) การมีบุคลิกภาพท่ียากต่อการเปล่ียนแปลง  (Difficult Personalities) และ
พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial Behavior) ได้แก่ บุคลิกภาพท่ีดือ้รัน้ ก้าวร้าว มีความเช่ือมั่น 
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ในตนเองสูง ข่มขู่ สกปรก เดินหลง ชอบเก็บสะสมสิ่งของ ท าให้เกิดภาวะเครียดกบัผู้ผู้ดแูล ท่ีอาจท า
ให้ผู้สงูอายเุกิดปัญหาทางจิตสงัคม มีความรู้สึกเหงา ว้าเหว่ เดียวดาย ซึมเศร้า แยกตวัเพราะรู้สึกว่า
ตนเองไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคมและไร้คุณค่า ไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริง มีพฤติกรรม
วุน่วายและรบกวนผู้ อ่ืน นอนไม่หลบั มีความวิตกกงัวลมากเกินไป มีความเครียดมากขึน้ มีพฤติกรรม
ท าร้ายตนเอง หรือมีปฏิกิริยาหวาดระแวง ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดนัทางจิตใจมากเกินไปและ
ปรับตวัไมไ่ด้ (Tabloski, 2014; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

5) ขาดความสามารถทางด้านสังคม (Social Incompetence) เป็นผลจากปัญหา
ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ  บางรายอาจขาดความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นผล 
มาจากการเลีย้งดูตัง้แต่เด็ก มีผู้ ดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ขาด
ความสามารถในการเรียนรู้ (Tabloski, 2014; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) 

จากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของผู้สูงอายุทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมล้วนมี
ผลกระทบต่อผู้ สูงอายุด้วยกันทัง้สิน้ ดงันัน้ ผู้ สูงอายุจึงต้องเรียนรู้ในการปรับตวัและเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง เหมาะสม สามารถเปล่ียนผ่านไปได้ด้วยดี เพ่ือลดปัญหาหรือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาจากการเปล่ียนแปลงเหล่านีส้ง่ผลให้ผู้สงูอายมีุชีวิตและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
 

2.2 กฎหมาย นโยบาย และสิทธิของผู้สูงอายุไทย 
กฎมายและนโยบายเก่ียวกับผู้ สูงอายุของประเทศไทยนัน้ได้ปรากฏตัง้แต่ใน

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มีบทบญัญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีบคุคลย่อม
มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม “เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม  และย่อมมีสิทธิได้รับการ
ปฏิบตัิท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศ” นโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐท่ีว่า “บคุคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัดิ์ศรี และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ” นโยบายด้านสงัคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม คุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรม
เลีย้งดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน  สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้และพึ่งพา
ตนเองได้ นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยจดัให้มีการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างทัว่ถึง” (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ข) 
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2.2.1 ปฏิญญาผู้ สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
ผู้สงูอายปุฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้สงูอายใุห้ได้รับการคุ้มครองและ
พิทกัษ์สิทธ์ิ โดยมีสาระส าคญั 9 ข้อ (กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, 2542) ดงันี ้

1) ต้องได้รับปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการ
พิทักษ์และคุ้ มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิง้และละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
โดยเฉพาะผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถพึง่ตนเองหรือครอบครัวได้  

2) ควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอือ้อาทร การ
ดแูลเอาใจใส ่การยอมรับบทบาทของกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์
อนัดีในการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ  

3) ควรได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศกัยภาพของตนอย่างต่อเน่ือง 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจถึงความ
เปล่ียนแปลงของสงัคมรอบด้านเพ่ือสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวยั  

4) ควรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สงัคม มีโอกาสได้ท างานท่ีเหมาะสม
กบัวยัตามความสมคัรใจ โดยได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมี
คณุคา่ 

5) ควรได้เรียนรู้การดแูลสขุภาพอนามยัของตนเอง ต้องมีหลกัประกนัและสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทัง้ได้รับการดูแลจนถึงวาระ
สดุท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตนิิยม  

6) ควรได้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ สูงอายุด้วยกันและ  
กบับคุคลทกุวยั 

7) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องก าหนด
นโยบายและแผนหลกัด้านผู้ สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองให้บรรลตุามเปา้หมาย 

8) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรา
กฏหมายวา่ด้วยผู้สงูอาย ุเพ่ือเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัใช้ในการพิทกัษ์สิทธิ คุ้มครองสวสัดภิาพ 
และจดัสวสัดกิารแก่ผู้สงูอาย ุ 
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9) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องรณรงค์
ปลกูฝังคา่นิยมให้สงัคมตระหนกัถึงคณุคา่ของผู้สงูอายตุามวฒันธรรมไทยท่ีเน้นความกตญัญกูตเวที
และความเอือ้อาทรตอ่กนั  

2.2.2 พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ คือ ฉบับ พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 โดย
พระราชบญัญัติผู้สงูอายุ พ.ศ. 2546 มี 24 มาตรา มีสาระส าคญักบัเก่ียวสิทธิของผู้สงูอายุในมาตรา 
11 พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 มี 5 มาตรา ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ คือ 
มาตรา 4 ภายหลงัท่ีมีการประกาศพระราชบญัญัติออกไป กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการ
ออกประกาศเพ่ือเป็นการตอบรับประกาศพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุผ่านการประกาศของส านัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง การก าหนดหน่วยงานผู้ มีอ านาจหน้าท่ี รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับ 
การคุ้มครอง การสง่เสริม และการสนบัสนนุผู้สงูอายใุนด้านตา่ง ๆ ตามพระราชบญัญัติผู้สงูอาย ุพ.ศ. 
2546 และพ.ศ. 2553 (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2553) ดงันี ้ 

1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการจัดช่องทางพิเศษเฉพาะเพ่ือให้ผู้ สูงอายุ
ได้รับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

2) ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร มีการจัดศูนย์การเรียนรู้ 
ในชมุชน และให้มีหลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุ(กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

3) ด้านการประกอบอาชีพ  มีการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม  ผู้ สูงอายุได้รับ ข้อมูล 
ค าปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูลทางอาชีพ ต าแหน่ง
ว่างงาน การอบรมและฝึกอาชีพ โดยมีศนูย์กลางข้อมูลทางอาชีพและต าแหน่งงานส าหรับผู้สูงอายุ
เป็นการเฉพาะ ท่ีส านกังานจดัหางานทกุแหง่ (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

4) ด้านการพฒันาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ให้มีการรวมกลุ่มใน
ลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน และส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้ สูงอายุ โดยเพิ่มการจัด
กิจกรรมทางกีฬา นนัทนาการ และการถ่ายทอดภมูิปัญญา (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

5) ด้านการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
บริการสาธารณะอ่ืน มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ การดูแล ช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ี การบริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย การจดัพาหนะอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
(กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

6) ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ลดคา่โดยสารคร่ึงราคาทุกชัน้ระหว่างเดือนมิถนุายน-กนัยายน ไม่ต้องเข้าแถว
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รอซือ้ตัว๋ มีท่ีนัง่รอรับตัว๋ พนักงานยกสมัภาระ แอร์พอร์ตเรลลิงค์ ลดค่าโดยสารคร่ึงราคาและยกเว้น
คา่โดยสารวนัผู้สงูอายแุห่งชาติ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลดคา่โดยสารคร่ึงราคาและยกเว้นคา่โดยสารวนั
ผู้สูงอายุแห่งชาติ รถไฟฟ้า BTS บริการลิฟต์ รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ลดค่าโดยสารคร่ึงราคา
ตลอดวนั และยกเว้นค่าโดยสารในวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ จดัท่ีนัง่ส ารองเฉพาะรถโดยสารบริษัทขนส่ง 
จ ากัด ลดค่าโดยสารคร่ึงราคา จัดท่ีนั่งพักผ่อนและห้องสุขา รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ลดค่า
โดยสารคร่ึงราคาตลอดวนัและยกเว้นคา่โดยสารในวนัผู้สงูอายแุห่งชาติ จดัท่ีนัง่ส ารองเฉพาะสายการ
บินทุกสายอ านวยความสะดวกขึน้เคร่ืองเป็นล าดบัแรก สายบินไทย ลดราคาร้อยละ 15 ในชัน้ธุรกิจ
และร้อยละ 35 ในชัน้ประหยัดส าหรับการเดินทางในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี  ร้อยละ 30 ในชัน้
ประหยดัส าหรับการเดินทางในวนัศกุร์ถึงอาทิตย์ สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ ลดคา่โดยสารร้อยละ 5 
ในชัน้ประหยดัเฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 
2559) ท่าอากาศยานจดัสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ โทรศพัท์ ทางลาด ห้องสุขา มุมพกัผ่อน 
พืน้ท่ีจอดรถรับ-ส่ง เรือดว่นเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟาก ลดคา่โดยสารคร่ึงราคา 
ทางดว่นจดับริการห้องน า้ (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

7) ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ อุทยานประวตัิศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
และองค์การสวนพฤษศาสตร์ เป็นต้น  

8) ด้านการช่วยเหลือผู้ สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถกูทอดทิง้ 

9) ด้านการให้ค าแนะน า ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ (กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2559) 

10) ด้านการช่วยเหลือด้านท่ีพกัอาศยั อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น
อย่างทั่วถึงในกรณีท่ีเดือดร้อนตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ช่วยเหลือเป็นเงิน สิ่งของ ไม่เกินครัง้ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อคนต่อปี ช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศยัในกรณีชัว่คราวหรือตลอดไป 

11) ด้านการช่วยเหลือเงินเบีย้ยังชีพ  ผู้ สูงอายุ ท่ีไม่ได้ รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้จัดให้อย่างเป็นประจ า 
จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบีย้ยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต คือ อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 
บาท อาย ุ70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท และอาย ุ90 ปีขึน้
ไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี มีสญัชาติไทย ครอบครัว
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ท่ียากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ) ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ฐานะยากจนไม่สามารถ
จดัการศพตามประเพณีได้ได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2559ค) 

12) ด้านการจดับริการสถานท่ีท่องเท่ียว การจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ มีการ
จดักิจกรรม โครงการส าหรับผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย บริการสนาม
กีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง ห้องออกก าลังกาย อ านวยความสะดวกด้าน
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จดักิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
จัดบริการลิฟต์ พืน้เรียบ ราวบันได ทางลาด ราวจับ ในห้องน า้ รถเข็น มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกและปลอดภยั (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2559) 

13) ด้านการลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคทรัพย์สินหรือเงินให้แก่กองทุนผู้ สูงอายุ ผู้ ท่ี
เลีย้งดบูิดา มารดา ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินจ านวน 30,000 บาทตอ่ผู้สงูอายุ 1 คน ผู้สงูอายไุด้รับ
การให้กู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล และรายกลุ่มส าหรับผู้สูงอายุ โดยต้องช าระคืนเป็นราย
งวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบีย้ (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์, 2559) 

2.2.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545-2564 (ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 
2552) มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดีด้วยการด ารงชีวิตอย่างมีคณุค่า มี
ศกัดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง สร้างจิตส านึกให้สงัคมไทยตระหนกัถึงผู้สูงอายุในฐานะ
บุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม คงคุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด ให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคญัของการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคณุภาพ ให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ิน องค์กร
ภาครัฐ เอกชนได้ตระหนกัและมีสว่นร่วมในภารกิจด้านผู้สงูอาย ุประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวยัสูงอายุท่ีมีคณุภาพ 
ประกอบด้วย 3 มาตราการ คือ (1) หลกัประกันด้านรายได้เพ่ือวยัสูงอายุ ขยายหลกัประกันชราภาพ
ให้ครอบคลุมถ้วนหน้า ส่งเสริมและสร้างวินยัการออมทกุช่วงวยั (2) การให้การศกึษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเข้าถึงและพฒันาการจดับริการการการศึกษา และการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือความเข้าใจชีวิตและพฒันาการ
ในแตล่ะวยัและเพ่ือเตรียมตวัเข้าสู่วยัสงูอายท่ีุเหมาะสม รณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถึงความจ าเป็นของ
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นผู้สงูอาย ุและ(3) การปลกุจิตส านึกให้คนในสงัคมตระหนกัถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สงูอายใุนครอบครัวและชมุชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สงูอายกุบัคนทกุวยั 



  69 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา รณรงค์ให้สงัคมมีจิตส านึก
และตระหนกัถึงคณุคา่และศกัดิ์ศรีของผู้สงูอาย ุ(คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553) 

2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาผู้สงูอาย ุประกอบด้วย 6 มาตราการ คือ 
(1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบือ้งต้น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้ สูงอายุและครอบครัว (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ สูงอายุ ส่งเสริมการจัดตัง้และด าเนินงานชมรมผู้ สู งอายุและเครือข่าย 
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้ สูงอายุ (3) ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท างานทัง้เต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทัง้ในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมการฝึก
อาชีพและจดัหางานให้เหมาะสมกับวยัและความสามารถ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดท า
กิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายสุามารถมีส่วนร่วม (4) สนบัสนุนผู้สงูอายท่ีุมีศกัยภาพ ประกาศ
เกียรติคณุผู้สงูอายท่ีุเป็นตวัอย่างท่ีดีของสงัคม ส่งเสริมให้เกิดปัญญากลางของผู้สงูอายเุพ่ือรวบรวม
ภมูิปัญญาในสงัคม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภมูิปัญญาของผู้สงูอายแุละให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม (5) ส่งเสริมสนับสนุนส่ือทุกประเภทให้มีรายกายเพ่ือสูงอายุและ
สนบัสนนุให้ผู้สงูอายไุด้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ ส่งเสริมสนบัสนนุส่ือทกุประเภท
ให้มีรายการเก่ียวกับผู้ สูงอายุ ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงส่ือ และการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับ
ผู้สงูอายุ ด าเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง และ (6) 
ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้สงูอายมีุท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สนบัสนุนให้ความรู้แก่
ครอบครัวและผู้ สูงอายุในการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยเพ่ือรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ ก าหนด
มาตรการแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือสร้างหรือปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัและระบบสาธารณูปโภคส าหรับ
ผู้สูงอายุ มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนท่ีจดับริการด้านท่ีพักอาศยัท่ีได้มาตรฐาน
ส าหรับผู้สงูอาย ุ(คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553) 

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ระบบคุ้ มครองทางสังคมส าหรับผู้ สูงอายุ ประกอบด้วย 4 
มาตราการ คือ (1) คุ้มครองรายได้ ส่งเสริมให้ผู้สงูอายทุกุคนได้รับสวสัดิการรายได้พืน้ฐานท่ีรัฐจดัให้ 
ส่งเสริมการจดัตัง้กองทุนในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ (2) หลกัประกันด้านสุขภาพ พฒันาและส่งเสริม
ระบบประกันสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ือผู้ สูงอายุทุกคน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและ  
การตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างทั่วถึง ให้วัคซีนท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริม
สขุภาพแก่ผู้สงูอาย ุรัฐต้องให้อปุกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวนัตามท่ีจ าเป็น เช่น แว่นตา ไม้เท้า 
รถเข็น ฟันเทียมแก่ผู้ สูงอายุ (3) ครอบครัว ผู้ ดูแลและการคุ้มครอง ส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุได้อยู่กับ
ครอบครัวให้นานท่ีสดุ โดยการส่งเสริมคา่นิยมในการอยู่ร่วมกบัผู้สงูอาย ุส่งเสริมสมาชิกในครอบครัว
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และผู้ดแูลเก่ียวกบัการบริการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และ(4) ระบบบริการและเครือข่ายการเกือ้หนุน 
ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตและ
ติดตอ่สมัพนัธ์กับสงัคม ปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทกุประเภทให้ผู้สงูอายเุข้าถึงและใช้ได้
อย่างสะดวกเหมาะสมกบัผู้สงูอายตุลอดระยะเวลาให้บริการ จดัสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ได้จริงใน
สถานท่ีสาธารณะแก่ผู้สงูอาย ุจดัให้มีสวนสาธารณะและพืน้ท่ีออกก าลงักายท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ปลอดภัยส าหรับผู้ สูงอายุ จัดตัง้และพัฒนาบริการทางสุขภาพและสังคม รวมทัง้ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาวในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงผู้ สูงอายุมากท่ีสุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการ
สอดประสานกันระหว่างบริการสุขภาพและทางสงัคม ครอบคลุมสนบัสนุนการดแูลระยะยาว ระบบ
ประคบัประคอง ดแูลโรคเรือ้รัง อาสาสมคัรในชมุชน สนบัสนนุให้ผู้ดแูลมีความรู้ความสามารถในการ
ดแูลผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการเพ่ือ
ผู้สงูอาย ุโดยกระบวนการประชาคม เกือ้หนนุให้เอกชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดับริการด้าน
สุขภาพและสังคมให้แก่ผู้ สูงอายุท่ีสามารถซือ้บริการได้โดยมีการดูแลและการก ากับมาตรฐานและ
คา่บริการท่ีเป็นธรรมร่วมด้วย รัฐมีระบบและแผนเพ่ือการให้ความช่วยเหลือผู้สงูอายเุม่ือเกิดภยัพิบตั ิ
ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีบริการแพทย์ทางเลือก จัดตัง้คลินิกผู้ สูงอายุใน
โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีจ านวนเตียงตัง้แต ่120 เตียงขึน้ไป (คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553) 

4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการเพ่ือการพฒันางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดับชาติ และการพัฒ นาบุคลากรด้ านผู้ สู งอายุ  ประกอบด้วย 2 มาตราการ คื อ 
(1) การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดบัชาติ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งคณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ ให้สามารถผลกัดนันโยบายและภารกิจท่ีส าคญัด้านผู้สงูอายุ
สู่การปฏิบตัิ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมด้านผู้สูงอายุจงัหวดั เป็นเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาผู้สูงอายุในระดบัจังหวดัและท้องถ่ิน พัฒนาศกัยภาพของเครือข่ายในระดบั
จังหวัดและท้องถ่ิน คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติวางแผนและด าเนินการให้มีการติดตาม
ประเมินผลแผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิท่ีทนัก าหนดเวลา และ (2) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือ
ฝึกอบรมบคุลากรด้านผู้สงูอาย ุในระดบัวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ ดูแลผู้ สูงอายุอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน ก าหนดแผนการผลิต
บคุลากรด้านผู้สงูอายใุห้เหมาะสมและเพียงพอตอ่ความต้องการของประเทศและด าเนินการติดตาม
อยา่งตอ่เน่ือง (คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553) 
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5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 
มาตราการ คือ (1) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้ สูงอายุส าหรับ 
การก าหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ สูงอาย ุ
(2) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอย่าง
ตอ่เน่ือง และ (3) พฒันาระบบข้อมลูทางด้านผู้สงูอายใุห้ถกูต้องและทนัสมยัโดยมีระบบฐานข้อมลูท่ี
ส าคญัด้านผู้สงูอายท่ีุง่ายตอ่การเข้าถึงและสืบค้น (คณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ, 2553) 

3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมพฤฒพลัง 
3.1 แนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษา (Educational Gerontology) 

วิทยาการผู้ สูงอายุด้านการศึกษาเป็นสาขาวิชาท่ีผสมผสานปรัชญา หลักการและ
วิธีการสอนผู้ ใหญ่ (Adult Methods) ร่วมกับวิทยาการผู้สูงอายุทางด้านการแพทย์ (Geriatrics) และ
วิทยาการผู้สูงอายทุางด้านสงัคม (Social Gerontology) น ามาจดัเป็นรูปแบบการสอนให้แก่ผู้สงูอาย ุ
โดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผู้ สูงอายุมีการปรับตัวและแก่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ ความ
ต้องการการศึกษาของผู้สงูอายมีุอยู่ 5 ประการ (Nilsen และคนอ่ืน ๆ, 2018; เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 
2560) คือ ความต้องการความรู้เพ่ือสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม ความต้องการทักษะเพ่ือสามารถ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคมได้ ความต้องการความรู้เพ่ือสามารถถ่ายทอดให้แก่สงัคม ความ
ต้องการความรู้เพ่ือควบคมุสภาพแวดล้อม และความต้องการความรู้ ท่ีจะพฒันาตนให้ดีขึน้กว่าเดิม 

หลักการจัดการศึกษาตามแนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 
การจดัการศกึษาเพ่ือเตรียมตวัก่อนเข้าสู่วยัผู้สงูอาย ุและการจดัการศกึษาส าหรับผู้สงูอาย ุซึ่งการจดั
การศึกษาทัง้สองประเภทนีไ้ม่จ าเป็นต้องจดัตอ่เน่ืองกัน โดยยึดความต้องการทางด้านการศกึษาของ
ผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยจัดให้ผู้ สูงอายุเกิดความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และการพัฒนา
ศกัยภาพ โดยใช้หลักการ Andragogy ของ Knowles (Ekoto และ Gaikwad, 2015; Knowles, 1990) 
มี 4 ประการ คือ มโนภาพต่อตนเอง ประสบการณ์ ความพร้อม และแนวโน้มต่อการเรียนรู้ โดยต้อง
จัดการเรียนรู้ให้ผู้ สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ในลักษณะการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีผู้ สูงอายุมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวินิจฉัยความต้องการจ าเป็น (Need 
assessment) การระบ ุวตัถปุระสงค์ การก าหนดแผนการเรียนรู้ รวมทัง้การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการ หรือผู้ เอือ้อ านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) 
คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน (Knowles, 1990) แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างความ
เช่ือมัน่และ ทศันคติเชิงบวก ด้วยการสร้างความสนใจ ความเช่ือมัน่และทศันคติเชิงบวกแก่ผู้สงูอายุ
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ในการเรียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจท่ีท าให้ผู้ สูงอายุเรียนรู้ด้วยตนเอง และขัน้ตอนท่ี  2 การน า
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนรู้ เม่ือเกิดทศันคติเชิงบวกผู้สงูอายจุะสามารถน าประสบการณ์เดิม
มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ โดยเน้นให้การเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและ ความต้องการของ
ผู้สงูอาย ุน าความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 
3.2 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนพึ่งตนเองและ 
ไม่แยกห่างจากวิถีชีวิต เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวยั ทุกชุมชน เพ่ือให้ผู้ สูงอายุได้รับการพัฒนาทุกด้าน
อย่างมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของตน ในหลายประเทศท่ีได้เข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุแล้ว เช่น 
ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศฝร่ังเศส และประเทศ
ฟินแลนด์มีรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับผู้ สูงอายุประกอบด้วยการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัส าหรับผู้สูงอายุ (Tummons และ Ingleby, 2014) 
โดยพบว่า รูปแบบการศึกษาในระบบ เป็น รูปแบบท่ีไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ เรียนท่ีเป็น
ผู้สูงอายุ เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
ส่วนมากต้องการรับการศึกษาในลกัษณะกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ท่ีมีเป้าหมายการจัดเพ่ือให้ผู้ สูงอายุมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และมีสุขภาพดี เพ่ือให้ผู้ สูงอายุมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวและสามารถปรับตวัเข้ากบัชมุชน สงัคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน
สงัคมได้ กิจกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ควรจดัแบบบรูณาการในลกัษณะ
สาระ บนัเทิง มีการสร้างและส่งเสริมแกนน าผู้ สูงอายุเพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับกลุ่มเปา้หมาย 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีพึ่งตนเองได้ และกลุม่ท่ีพึ่งตนเองไม่ได้ เนือ้หาการเรียนรู้
ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และควร
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตท่ีเป็นจริง แบง่ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามยั 
ด้านการปรับตวัทางสังคมและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการออม ด้านการเรียนรู้ และด้านสิทธิของ
ผู้สงูอายตุามกฎหมาย วิธีการจดัการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอาย ุได้แก่ การจงูใจให้
ผู้ สูงอายุเข้ารับการศึกษาโดยเน้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมแรงจูงใจเร่ืองประโยชน์ผู้ สูงอายุจะ
ได้รับหลงัจากเข้ารับการศึกษา (Scales, Senior, และ Briddon, 2013) ผู้จดัการศึกษาและผู้สอนควร
เป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในพืน้ท่ี กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบูรณาการอย่างหลากหลาย
รูปแบบในลกัษณะพหวุยั เน้นการอภิปรายหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกนัอย่างไม่เป็นทางการ ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาทส าคญัและใกล้ชิดในการจดัการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
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ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล การประเมินผลควรประเมินตามสภาพจริงด้วยการสงัเกต โดยมีการบริหาร
จัดการในลักษณะท่ีส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการ ให้งบประมาณสนับสนุนและ
จดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชมุชน (Tummons และ Ingleby, 2014) 

 
3.3 แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) 

การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานเป็นทฤษฎีการศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการและการท างาน
ของสมองท่ีน าไปสู่การก าหนดแนวทางการเรียนรู้ท่ีอาศยัความเข้าใจการท างานของสมองมาปรับใช้ 
บนพืน้ฐานของโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของสมอง หากสมองปฏิบตัิตามกระบวนการท างาน
ปกติการเรียนรู้ก็ยังจะเกิดขึน้ต่อไป  (Caine และ Caine, 1990) เป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องตอบค าถามท่ีว่าอะไรบ้างท่ีดีต่อสมองเป็นการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทกัษะความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมการท างานของ
สมองมาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ (Jensen, 2000) เม่ือเข้าใจการท างานของสมองแล้วจึงออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับภาวะการพัฒนาของสมองท่ีท าให้ผู้ สูงอาย ุ
มีความสามารถสูงสุดเต็มศักยภาพ โดยเลียนแบบการท างานของสมองมาปรับใช้ในการศึกษา 
(อคัรภมูิ จารุภากร และ พรพิไล เลิศวิชา, 2551)  

การเรียนรู้มีความสมัพันธ์กับคล่ืนสมอง ภาวะของคล่ืนสมองท่ีเหมาะสมจะช่วยเปิด
พืน้ท่ีการเรียนรู้ในสมองท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ  
รับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การท ากิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงานมีประสิทธิภาพสูง 
(สิทธิพร บณุยนิตย์, 2555; อษุณีย์ อนรุุทธ์วงศ์, 2556) 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีหลกัการ 12 ประการ คือ ประการท่ี 1 สมองมีระบบ
การเรียนรู้ท่ีซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคล่ือนไหว ความคิดอารมณ์สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเกิดขึน้พร้อมกัน ประการท่ี 2 สมองจะมีการเรียนรู้ถ้าหากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประการท่ี 3 สมองจะมีการแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ชีวิตอยู่
ตลอดเวลา ประการท่ี 4 การหาความหมายและความเข้าใจประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวดหมู่ 
แบบแผน ประการท่ี 5 อารมณ์มีส่วนส าคญัในการเรียนรู้ ประการท่ี 6 การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้
พร้อม ๆ กนั ทัง้ท่ีเป็นภาพรวมและท่ีเป็นส่วนย่อย ประการท่ี 7 การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทัง้การ
ตัง้จุดสนใจเร่ืองท่ีจะศึกษาและเกิดจากสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ไดตัง้ใจศึกษา ประการท่ี 8 การเรียนรู้จะมี
กระบวนการท่ีรู้โดยรู้ตวั มีจิตส านึกและการรู้โดยไม่รู้ตวัจากจิตใต้ส านึก ประการท่ี 9 สมองมีความจ า
อย่างน้อย 2 แบบคือความจ าแบบเช่ือมโยงมิติหรือระยะ ซึ่งบันทึกประสบการณ์ประจ าวันและ
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ความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเก่ียวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยกส่วน  ประการท่ี 10 การเรียนรู้ของ
สมองเป็นไปตามพัฒนาการ ประการท่ี 11 การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศท่ียั่วยุ
และท้าทายให้เส่ียงแตถ้่าบรรยากาศเครียดและกดดนัมาก ๆ จะท าให้ไมเ่กิดการเรียนรู้ และประการท่ี 
12 สมองของแตล่ะคนมีความเฉพาะของตน (Caine และ Caine, 1990) 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานต้องจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างบรรยากาศเชิงบวกกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุเกิดความสนใจ ตระหนกัในสิ่งท่ีเรียน สร้างบรรยากาศท่ีท้าทาย ยัว่ยุให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานและผ่อนคลาย โดยค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของสมองของผู้สูงอายุแต่ละคน 
(Caine และ Caine, 1990) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีขัน้ตอนการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (Jensen, 2000) คือ ขัน้การเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการเตรียมสมองส าหรับ
การเช่ือมโยงการเรียนรู้ โดยอาจให้ก าลังใจหรือกระตุ้นด้วยการอภิปรายเก่ียวกับสิ่งท่ีผู้ สูงอายุได้
เรียนรู้มาแล้วและสอบถามความต้องการของวา่ต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรในหวัข้อนัน้อีกบ้าง ขัน้ให้
ความรู้ใหม่ (Acquisition) เป็นการเตรียมสมองเพ่ือซึมซบัข้อมลูใหม่สมองจะเช่ือมโยงระหว่างข้อมูล
ความรู้เพิ่มเติมกับข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์ ขัน้ท าความเข้าใจอย่างละเอียด 
(Elaboration) ผู้สงูอายจุะเรียนรู้โดยการใช้ข้อมลูและข้อคิดเห็นเพ่ือสนบัสนนุเช่ือมโยงการเรียนรู้และ
เพ่ือตรวจสอบแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด ขัน้จดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) สมองจะท างาน
ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยดึงข้อมูลจากการเรียนรู้รวมทัง้อารมณ์และสภาพทางร่างกายของ
ผู้สงูอายใุนเวลานัน้มาใช้แบบไม่รู้ตวัเป็นไปโดยอตัโนมตัิ การสร้างความจ าเกิดขึน้ทัง้ในขณะท่ีผู้ เรียน
พกัผ่อนและนอนหลบั ขัน้บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Functional Integration) ผู้สูงอายุจะ
ประยกุต์ข้อมลูเดมิมาใช้กบัสถานการณ์ใหม่ 

แม้ว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการวิจัยไม่ปรากฎ 
ในวยัผู้ สูงอายุมากนกั แต่พบว่าในวยัผู้สูงอายุนัน้สามารถน าแนวคิดนีม้าใช้ในวยัผู้ ใหญ่ตอนปลาย
หรือวยัของผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกัน (อิทธิพัทธ์ สุวทนัพรกูล และ มนตา ตลุย์เมธาการ, 2559) แม้วยั
ของผู้สงูอายจุะเป็นวยัท่ีเรียนรู้ได้ช้ากว่าวยัอ่ืน แตส่ามารถท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้หากมีการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองและฝึกการใช้สมองในการคิด วิเคราะห์อยู่เสมอจะท าให้ช่วยป้องกันการเกิดโรคสมองเส่ือม
ได้หรือยืดระยะเวลาของการเกิดโรคสมองเส่ือมให้ช้าลงได้ (Touhy และ Freudenberger Jett, 2018) 
ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความเช่ือมั่นว่าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสามารถน ามาพัฒนาเป็น
รูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัในกลุ่มผู้สงูอายไุด้ 
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3.4 แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge Based Learning) 
การเรียนรู้บนความท้าทายมาจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลกัการ

พิจารณาถึงปัญหาเป็นพืน้ฐานหลกัในการเรียน (Problem-Based Learning) (Ward, 2004) ซึ่งเป็นท่ี
นิยมใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางทัง้ในระบบประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มองค์ประกอบหลายประการเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนใหม่ท่ีเรียกว่าChallenge Base Learning โดยแนวคิดนีจ้ะให้แนวทางทั่วไปแก่ผู้ สูงอายุให้หา
แนวทางท่ีท้าทายในการแก้ปัญหา โดยใช้เว็บเทคโนโลยีและโทรศพัท์มือถือท่ีเป็น Smart Phone เป็น
เคร่ืองมือสืบค้น ซึ่งปกติไม่ค่อยท่ีจะได้ใช้ในวิชาท่ีเรียน เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
การสร้างองค์ความรู้ขึน้ โครงสร้างของระบบ CBL Framework มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิด
ท่ียิ่ งใหญ่  (Big Idea) ค าถามท่ี เป็นแก่นสาระ  (The Essential Question) ความท้าทาย  (The 
Challenge) ประกอบด้วยแนวค าถาม แนวกิจกรรม และแนวทรัพยากรท่ีใช้ การแก้ปัญหา (Solution - 
Action) และการประเมิน (Assessment) ท่ีพิจารณาจากการเผยแพร่ตัวอย่างและการสังเกต หรือ
สะท้อนกลบัของผู้สงูอาย ุ(Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) ดงัภาพประกอบ 4 
 

 

ภาพประกอบ 4 โครงสร้างของระบบ CBL Framework 

ท่ีมา : Nichols และคนอ่ืน ๆ (2016) 
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การตัง้ค าถามท่ีเป็นประเด็นส าคญัเป็นการระบปัุญหาท่ีท้าทายและมีผลกระทบอย่าง
ชดัเจน เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสงสยัใคร่รู้ พร้อมหาข้อสรุปหรือค าตอบท่ีสมเหตผุลบนพืน้ฐาน
การเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา หรือความสนใจ จากค าถามพืน้ฐานว่า ท าไม อะไร 
อย่างไร จึงผ่านเข้าสู่สภาวะการระดมความคิด การก าหนดเวลา เทคโนโลยีท่ีใช้ ทกัษะในการค้นคว้า 
รูปแบบการท างานเป็นกลุ่ม หน้าท่ีและภาระงานของผู้ เรียนแต่ละคน การท างานเป็นกลุ่ม การแบ่ง
งานกันท า แผนการท่ีคาดหวัง สิ่งเหล่านีอ้ยู่ในสภาพของขัน้แรกในการด าเนินการ การตัง้ค าถาม
น าไปสู่การหาข้อมูลสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากการจ าลองการท างาน การค านวณ  การเล่นเกมส์ 
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ การสืบค้นจากเว็บไซต์ เป็นต้น แหล่งข้อมลูท่ีได้ขึน้กบัสภาพงานเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้มาประมวลต่อไป ความท้าทายของการหาเหตุผลมาสนับสนุนทัง้ในเชิงบวกและ 
เชิงลบให้เกิดการเปรียบเทียบให้เห็นสภาพความเป็นจริง จึงต้องระดมความคิดเห็นเลือกแผนใน 
เชิงปฏิบตัิและได้ผลลพัธ์ท่ีท้าทายจากพืน้ฐานของข้อมูลท่ีมีอยู่ เพ่ือพฒันาตวังานออกและน าไปใช้
โดยผา่นการกลัน่กรองของผู้ เรียน (Johnson และ Adams, 2011; Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) 

การตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมจากการตัง้ค าถามท่ีได้รับการชีแ้นะจากผู้ สอน
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีแนวทางในการตีกรอบของปัญหา การชีแ้นะกิจกรรมท่ีควรพฒันาขึน้ในการหาค าตอบ
ทัง้แบบเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวเพ่ือให้เกิดเส้นทางท่ีเหมาะสมในการหาค าตอบ  รวมถึงการชีแ้นะถึง 
แหล่งของข้อมลูท่ีเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ เช่น Website ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรึกษา
กนัระหว่างคนในกลุ่ม หรือผู้ ท่ีมีความรู้ รวมถึงเอกสารทางวิชาการท่ีได้น าเสนอเอกสารเหล่านัน้ไว้ใน
ระบบท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ค าตอบจากการค้นหาท าให้
ได้รับค าตอบท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาตรงประเด็น การแยกแยะข้อมลูเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีสมเหตสุมผล
จงึเป็นสิ่งส าคญัหรือทราบถึงผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ เชน่ ปัญหาท่ีผู้สงูอายปุระสบด้วยตนเองและน ามา
เป็นประเด็น สามารถแก้ปัญหาโดยศกึษาหาข้อมลูแนวทางท่ีเหมาะกบัการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุค้นหา เผชิญปัญหากลบัมาคิดทบทวนในสิ่งท่ีเกิดผิดพลาด เป็นการสะสมประสบการณ์
ภายใต้ขอบเขตท่ีไม่หลดุกรอบจากแนวคิดเร่ิมต้นและไมห่ลงทาง (Johnson และ Adams, 2011) 

การประเมินผลและการน าไปใช้ต้องได้รับการประเมินและตรวจทานว่าเป็นสิ่งท่ี
สมเหตสุมผล สมควรน ามาเป็นทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะค าตอบในเชิงปฏิบตัิท่ีสามารถ
น าไปใช้งานแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นตามประเด็นของแนวคิดจากค าถามตัง้ต้น โดยอาจต้องมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในแต่ละองค์ประกอบตามสภาพท่ีเป็นไป โดยรวมผู้สอนต้องมีความรอบรู้ในองค์
ความรู้ท่ีใช้ในการตัง้ประเด็นค าถาม เพราะต้องชีแ้นะได้อย่างเหมาะสมต่อเนือ้หานัน้ ๆ อีกทัง้ต้อง
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ศึกษาค้นคว้าไปพร้อมกับผู้ สูงอายุด้วยเพราะขอบเขตในการเข้าถึงและแนวทางแก้ปัญหานัน้กว้าง
พอควร และต้องผา่นการประเมินผลด้วย (Johnson และ Adams, 2011) 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้รับ คือ ค าตอบของผู้ สูงอายุและผลกระทบต้องเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานเพ่ือน าเสนอผลงานผ่านส่ือ หรือเขียนเร่ืองราวเพ่ือท าการบันทึกเป็น 
วีดีทศัน์ การท าไฟล์น าเสนอและท าการน าเสนอผลงาน การท าการประชุมวิชาการหรือการน าเสนอ
ผ่านบูทในงานทางวิชาการ เป็นต้น เพ่ือการสนทนา อภิปราย แลกเปล่ียนความเห็น ถึงเหตุผล
สนบัสนุนและมุมมองของคนอ่ืน ๆ รวมถึงเผยแพร่ออกสู่สงัคมเพ่ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ได้น าไป
ประยุกต์ต่อไป สิ่งเหล่านีเ้ป็นเหตุสนบัสนุนให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกอย่างหนึ่ง (Aspin 
และ Chapman, 2001) การสะท้อนกลับของผู้ เรียนเป็นการน าเสนองาน แสดงงานโดยมีผู้ เรียน 
อย่างน้อยหนึ่งคนอธิบายหรือแนะน า ส่วนหัวข้ออาจอยู่บนพืน้ฐานเช่นเดียวกันแต่อาจปรับเปล่ียน
ตามความเหมาะสมกบัประเดน็ท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ 

 
แนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษา แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดการ

พฒันาเมืองแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดเมืองน่าอยู่ผู้สงูอายุนัน้ เป็นแนวคิดท่ีให้แนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ให้ขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีมีความชดัเจน ซึ่งผู้ วิจยัได้น ามาใช้ในลักษณะ
ของการสร้างความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุและออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกัน 
ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นัน้เหมาะสมกบัผู้ ท่ียังขาดประสบการณ์ แต่ผู้สูงอายุนัน้
เป็นวัยแห่งเจ้าของประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ดังนัน้ แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จึงไม่
สอดคล้องกบัการน ามาใช้ในผู้สงูอาย ุแตแ่นวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนัน้หากพิจารณาจาก
การศึกษาของอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และมนตา ตุลย์เมธาการ (อิทธิพัทธ์ สุวทนัพรกูล และ มนตา 
ตลุย์เมธาการ, 2559) ท าให้เช่ือได้ว่าสามารถน ามาพฒันาเป็นรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัในกลุ่ม
ผู้ สูงอายุได้ แต่อาจไม่เพียงพอต่อการกระตุ้ นการเรียนรู้ของวัยผู้ สูงอายุ เน่ืองจากผู้ สูงอายุนัน้ มี
ลกัษณะการเรียนรู้หรือการร่วมกิจกรรมได้ในระยะเวลาไม่ยาวนานนัก มีความเบื่อหน่าย และขาด
ความสนใจได้ง่าย โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่สนุกสนาน ดังนัน้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัท่ีผู้ วิจยัจึงแสวงหาแนวคิดการเรียนรู้อ่ืนท่ีมาช่วยเสริม คือ แนวคิดการ
เรียนรู้บนความท้าทาย เน่ืองจากแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การท างานของสมอง ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนีจ้ะให้แนวทางทัว่ไปและสร้างความท้า
ทายให้เกิดการต่ืนตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน (Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) แม้ว่าการน า
แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนีจ้ะมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการน ามาใช้กบัผู้สงูอายุไม่มากนกั 
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แต่ผู้ วิจยัเช่ือว่าจะสามารถช่วยเสริมแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
เพราะความท้าทายจะกระตุ้นให้ผู้ สูงอายุจะได้ลงมือในการแสวงหาค าตอบด้วยตนเองจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จในการหาค าตอบด้วยตนเองและร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้สูงอายุรายอ่ืน
ภายในกลุม่ 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการสงัเคราะห์งานวิจยัทัง้ในตา่งประเทศและประเทศไทย พบว่า ในงานวิจยัตา่งประเทศ

นัน้ไม่ปรากฎงานวิจัยท่ีเป็นการพัฒนาพฤฒพลังของผู้สูงอายุทัง้ 3 องค์ประกอบโดยตรง มีเพียง
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาด้านสขุภาพ และการมีสว่นร่วม เพียงองค์ประกอบเดียวเทา่นัน้ 

 
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพฤฒพลังในประเทศไทย 

งานวิจยัในประเทศไทยนัน้ ปรากฎงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาภาวะพฤฒพลงั 
จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ การศึกษาของอษุา โพนทอง (อษุา โพนทอง, 2553) ท่ีศกึษาเฉพาะในกลุ่มอาย ุ
50-59 ปี จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถน ามาใช้ในกลุ่มของผู้สูงอายุได้ ทัง้นีมี้เพียงงานวิจัย 2 
เร่ืองท่ีศึกษาการพัฒนาภาวะพฤฒพลังในกลุ่มผู้ สูงอายุ คือ การศึกษาของทนงศักดิ์ ย่ิงรัตนสุข 
ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล และปณิตา วรรณพิ รุณ (ทนงศักดิ์  ย่ิงรัตนสุข และคนอ่ืน ๆ, 2558) 
ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ในการพัฒนาพฤฒพลังในผู้ สูงอาย ุ
โดยอาศยัการมีสว่นร่วมของสมาชิกชมุชน ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุและผู้สงูอายใุนชมุชนในการ
ให้ข้อมูลปัญหาและความต้องเพ่ือน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบร่วมกบัการใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม แม้ว่าจะสามารถพัฒนาภาวะพฤฒพลังได้ทัง้ 3 องค์ประกอบ แต่เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบหรือด้านย่อยของพฤฒพลงัแตล่ะองค์ประกอบยงัมีหลายด้านยอ่ยท่ีมีคะแนนหลงัการใช้
รูปแบบเพิ่มขึน้น้อย อีกทัง้ มีองค์ประกอบหรือด้านย่อยของพฤฒพลังทัง้สามองค์ประกอบท่ีไม่
ปรากฏอยู่ คือ กฏหมายและสิทธิท่ีผู้สงูอาย ุและการศกึษาของอิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู และมนตา ตลุย์
เมธาการ (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และ มนตา ตุลย์เมธาการ, 2559) ท่ีใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานเป็นแนวคิดหลกัในการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะพฤฒพลัง ซึ่งพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ สูงอายุ คือ ความรู้พฤฒพลังหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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4.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพฤฒพลังในต่างประเทศ 
การศึกษาเก่ียวกับพฤฒพลังในงานวิจยัต่างประเทศนัน้ปรากฎอยู่ในจ านวนไม่มาก

นกั โดยเฉพาะงานวิจยัท่ีศกึษาองค์ประกอบพฤฒพลงัครบทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ การมีส่วน
ร่วม และการมีความมัน่คง แตโ่ดยส่วนใหญ่เป็นการศกึษาเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งของพฤฒพลงั
เพียงเท่านัน้ เช่น การศกึษาของ Aird และ Buys (Aird และ Buys, 2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะพฤฒ
พลงัในประเด็นของการมีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายนอกบ้านของผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย 
Belanger แล ะคน อ่ื น  ๆ  (Belanger, Ahmed, Filiatrault, Yu, แล ะ  Zunzunegui, 2017) ศึ ก ษ า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัรูปแบบท่ีแตกต่างกันของภาวะพฤฒพลงัในประเทศแคนนาดา ซึ่งบอก
เพียงรูปแบบท่ีมีความแตกต่างแต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการหรือแนวคิดในการพัฒนาภาวะพฤฒพลัง 
Robbins และคนอ่ืน ๆ (Belanger และคนอ่ืน ๆ, 2017) ศึกษาเก่ียวกับด้านสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น การศึกษา เร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรม Vital Aging เพ่ือส่งเสริมพฤฒพลงัในผู้สงูอายชุาว
เม็กซิกัน ท่ีใช้แนวคิด Vital Aging แนวคิดเดียวท่ีสามารถพัฒนาพฤฒพลงัด้านสุขภาพได้เพียงบาง
องค์ประกอบเท่านัน้ แต่ด้านการมีส่วนร่วมไม่สามารถพัฒนาได้ (Mendoza-Ruvalcaba และ 
Fernández-Ballesteros, 2016) การศึกษา เร่ือง “I am Active” : ผลกระทบของโปรแกรมเพ่ือส่งเสริม
พฤฒพลัง ท่ีใช้แนวคิด I an Active แนวคิดเดียวเช่นกัน พบว่า ไม่สามารถสร้างความตระหนักหรือ
การรับรู้ความสามารถแห่งตนเก่ียวกับพฤฒพลังได้ (Mendoza-Ruvalcaba และ Arias-Merino, 
2015)  
 

แม้ว่างานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับการพฒันาพฤฒพลงัครอบคลุมทัง้ 3 องค์ประกอบใน
ตา่งประเทศมีปรากฎอยู่จ านวนไม่มากเท่าใดนกั แตก่ารวิจยัในประเทศไทยนัน้มีปรากฎเพียงพอท่ีจะ
ชีแ้นะผู้ วิจัยในการเลือกใช้แนวคิดการเรียนรู้ในการขับเคล่ือนพฤฒพลังส าหรับผู้ สูงอายุ คือ 
การศึกษาของอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และมนนตา ตุลย์เมธาการ (2559) ท่ีจากผลการศึกษาได้น า
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) เป็นแนวคิดต้นแบบในการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั โดยมีแนวคิดอ่ืนเข้ามาช่วยเสริมให้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ คือ แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าท้ายเน่ืองจากแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองของผู้ เรียน ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนีจ้ะให้
แนวทางทัว่ไปแก่ผู้ เรียนและให้ผู้ เรียนนัน้หาแนวทางท่ีท้าทายในการแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม โดย
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับสืบค้น ซึ่งโน้มน้าวให้ผู้ สูงอายุเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัผ่านการวิเคราะห์
สภาพของชมุชนท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้พฤฒพลงัของผู้สงูอายุ เพ่ือน าข้อมลูมาพฒันารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤฒพลงัร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายให้มี
ความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จากนัน้จึงทดลองใช้รูปแบบดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบ
พฤฒพลงัก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัของกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบ
พฤฒพลงัจากการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ซึ่งมี
การด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพของชุมชนท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของ
ผู้สงูอาย ุ

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ระยะท่ี 3 การศกึษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพของชุมชนที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้สูงอายุ 
ผู้ให้ข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุ่มท่ี 1 ประชากรกรณีศึกษา คือ ผู้ สูงอายุท่ีมีทะเบียนราษฎร์ในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล 
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จ านวน 1,501 คน ผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 11 คน คัดเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบัติ คือ ท่ี (1) มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป (2) อาศัยอยู่ในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย มากกว่า 1 ปีขึน้ไป (3) เป็นแกนน าของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า 
ตัวแทนผู้ สูงอายุมีอายุเฉล่ีย 70 ปี เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 3 คน ทัง้หมดมีระดับการศึกษา
ประถมศกึษา 

กลุ่มท่ี 2 ประชากรกรณีศกึษา คือ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 63 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน คดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ คือ เป็น
ผู้ด าเนินงานพฒันาศนูย์เรียนรู้ด้านการดแูลผู้สงูอาย ุและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลป่าตาล กลุม่ตวัแทนเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล เป็นเพศชาย 
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6 คน เพศหญิง 4 คน มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 7 คน และมีการศกึษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 4 คน 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ผู้ วิจัยเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ออกหนังสือขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลวิจยัต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าตาล ปลดัเทศบาลต าบลป่าตาล ก านัน
ต าบลป่าตาล ผู้ ใหญ่บ้านทัง้ 14 หมู่บ้าน เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้น าท้องถ่ินและผู้น าท้องท่ีแล้วจึง
ประสานกับนกัพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลป่าตาลเพ่ือศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสภาพความ
ต้องการและลักษณะวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย เพ่ือท า
ความเข้าใจบริบทและทนุทางสงัคมของต าบลในการเป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการสนทนา 

2. ผู้ วิจัยสร้างแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 2 ชุด คือ แนวค าถามส าหรับการ
สนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย และ
แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นตวัแทนผู้สูงอายุ มีการตรวจสอบคุณภาพของ
แนวค าถามทัง้สองจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่แนวค าถามทัง้สองชดุได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

3. ผู้ วิจัยท าการประสานกับนักพัฒนาชุมชนอีกครัง้ในการด าเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลส าหรับการสนทนากลุ่มตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ทัง้ 2 กลุ่ม เม่ือคัดเลือกผู้ ให้
ข้อมลูเสร็จสิน้แล้วทัง้สองกลุ่ม ผู้วิจยัร่วมกบันกัพฒันาชมุชนท าการติดตอ่ประสานงานกบัผู้ ให้ข้อมลู
เพ่ือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม และท าการนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการสนทนากลุ่ม คือ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ซึ่งผู้ วิจยัจะนัดหมายการสนทนา
กลุ่มตัวแทนผู้ สูงอายุ ในวันท่ี  15 เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2561 เวลา 9.00-11.00 น. และกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล ในวนัท่ี 16 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 

4. ในวันท่ีนัดหมายส าหรับการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้ สูงอายุ  ในเวลา 8.30 น. ก่อน
เร่ิมต้นการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยได้ขอความยินยอมต่อผู้ ให้ข้อมูลทุกรายก่อนเร่ิมการสนทนากลุ่ม 
จากนัน้ เวลา 9.00 น. จึงด าเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นตวัแทนผู้สงูอายุ จ านวน 11 
คน โดยผู้ วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) ใช้แนวค าถามในการกระตุ้นการ
ตอบค าถามและแลกเปล่ียนภายในกลุ่มเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในประเด็นพฤฒพลัง จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลป่าตาล  
ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 2 ชั่วโมง ระหว่างการสนทนากลุ่มผู้ วิจัยท าการบันทึกภาคสนาม (Field Note) 
บันทึกเสียงการสนทนา (Recording) เม่ือท าการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้ สูงอายุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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ผู้วิจยัได้ถอดเสียงการสนทนากลุ่ม และท าการถอดรหสั (Coding) ประเด็นส าคญั เพ่ือใช้เป็นประเด็น
ส าหรับการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล ซึ่งประเด็นจากการสนทนากลุ่มตัวแทน
ผู้สงูอายนุัน้ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  

5. ในวนัก าหนดการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล เวลา 13.00 น. ก่อน
เร่ิมต้นการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยได้ขอความยินยอมต่อผู้ ให้ข้อมูลทุกคน จากนัน้ เวลา 13.30 น. จึง
ด าเนินการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล จ านวน 11 คน โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการ
สนทนากลุ่ม (Moderator) ด้วยแนวค าถามในการกระตุ้นการตอบค าถามและแลกเปล่ียนภายในกลุ่ม
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในประเด็นพฤฒพลงัของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลป่าตาล จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลป่าตาล ใช้ระยะเวลา
ทัง้สิน้ 2 ชัว่โมงเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลเสนอความคิดเห็นและร่วมกันแลกเปล่ียน ระหว่างการสนทนากลุ่ม
ผู้วิจยัท าการบนัทกึภาคสนาม (Field Note) บนัทกึเสียงการสนทนา (Recording) 

6. เม่ือด าเนินการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจยัได้ถอดเสียงการสนทนากลุ่ม จากนัน้จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มทัง้สอง 
ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสภาพความต้องการและลกัษณะวิถีชีวิตของผู้สูงอาย ุ
บริบทและทนุทางสงัคมของต าบลท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษาก่อนหน้านี ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยัระยะท่ี 1 เป็นแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุม่ 2 ชดุ ได้แก่  

1. แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
ป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ดงัตวัอยา่งแนวค าถามในภาคผนวก ค. 

2. แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นตวัแทนผู้สงูอายุ ดงัตวัอย่าง
แนวค าถามในภาคผนวก ค. 

แนวค าถามทัง้สองมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เม่ือได้รับแนวค าถามทัง้สองชดุคืนจากผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ วิจัยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยาม (Index of Item-Objective 
Congruence: ICO) พบว่า แนวค าถามการสนทนากลุ่มทัง้ 2 ชุด มีค่า IOC แต่ละข้อมากกว่า 0.5 
(0.80-1.00) ดังภาคผนวก ง. จากนัน้จึงปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งในการด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ วิจัยได้มีการปรับข้อ
ค าถามในระหว่างการสนทนากลุ่มเพ่ือให้สามารถได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม
ประเดน็ตา่ง ๆ มากท่ีสดุ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มทัง้สองกลุ่ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) เพ่ือให้สร้างข้อสรุปท่ีผ่านการตีความ (Interpretative) ในประเด็นสภาพการ
เรียนรู้พฤฒพลงั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิง
แก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ (TOWS Metrix) ของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลัง 
ร่วมกบัการใช้ข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ลกัษณะวิถีชีวิตของผู้สงูอาย ุ
บริบทและทนุทางสงัคมของต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงรายท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษาก่อน
หน้าการสนทนากลุ่ม ในการแสดงข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วใช้วิธีการแสดงข้อมูลด้วยการ
พรรณนา (Descriptive) เพ่ือบรรยายให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนในการ
สง่เสริมพฤฒพลงั โดยก าหนดรหสัส าหรับตวัแทนผู้สงูอาย ุคือ ผสอ. และกลุม่เจ้าหน้าท่ี คือ จนท. 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ระยะท่ี 2 เป็นการตรวสอบความเหมาะสมและความถูกต้องโดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน 
แบ่งออกเป็น ผู้ เช่ียวชาญด้านการพยาบาลผู้ สูงอายุ จ านวน 4 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจัยและ
พฤติกรรมศาสตร์ 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต 1 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลทางการศกึษา 1 คน  

กลุ่มทดลองใช้รูปแบบ ฯ เป็นผู้สงูอายใุนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา จ านวน 
22 คน ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 3 พบว่า มีอายุเฉล่ีย 69.23 ปี เป็นเพศ
หญิง 15 คน เพศชาย 7 คน ทัง้หมดมีระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

ประเด็นท่ีศกึษา คือ ลกัษณะและคณุภาพของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  

1. ทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้เพ่ือให้ได้แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผู้สงูอายรุ่วมกบัข้อมูลสภาพปัญหา ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ได้กบัผู้สงูอายแุละการส่งเสริม
พฤฒพลัง คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล และมนตา ตลุย์เมธา
การ, 2559) แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย ภายใต้กรอบแนวคิดพฤฒพลงั (WHO, 2002) ซึ่งการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) (Jensen. 2000) 
มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ขัน้การเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยง
การเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยจะกระตุ้นผู้ สูงอายุด้วยการอภิปรายเก่ียวกับสิ่งท่ีผู้ สู งอายุได้เรียนรู้มาแล้วและ
สอบถามความต้องการของผู้สงูอายวุา่ต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรในเร่ืองพฤฒพลงับ้าง 

1.2 ขัน้ให้ความรู้ใหม่ (Acquisition) เป็นการเตรียมสมองเพ่ือซึมซับข้อมูลใหม่
สมองจะเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูความรู้เพิ่มเติมกบัข้อมลูใหม่ตามความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 ขัน้ท าความเข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) ผู้ สูงอายุจะเรียนรู้โดยการใช้
ข้อมลูและข้อคดิเห็นเพ่ือสนบัสนนุเช่ือมโยงการเรียนรู้และเพ่ือตรวจสอบแก้ไขข้อมลูท่ีผิดพลาด 

1.4 ขัน้จดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) โดยดึงข้อมูลจากการเรียนรู้
รวมทัง้อารมณ์และสภาพทางร่างกายของผู้สงูอายใุนเวลานัน้มาใช้แบบไม่รู้ตวัเป็นไปโดยอตัโนมตัิ 

1.5 ขัน้บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Functional Integration) ผู้สูงอายุจะ
ประยกุต์ข้อมลูเดมิมาใช้กบัสถานการณ์ใหม่ 

การน าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมพฤฒพลังของ
ผู้ สูงอายุถูกเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วยแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge 
Based Learning: CBL) เน่ืองจากทัง้สองแนวคิดการเรียนรู้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง แต่แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนีจ้ะเพิ่มความท้าทายผู้ สูงอายุให้เกิดการ
กระตือรือล้นในการแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
สืบค้น (Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) มีอยู่ 5 องค์ประกอบ คือ ความคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea) ค าถาม
ท่ีเป็นแก่นสาระ (The Essential Question) ความท้าทาย (The Challenge) การแก้ปัญหา (Solution-
Action) และการประเมิน (Assessment) แม้ว่าแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนีจ้ะมีหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ในการน ามาใช้กับผู้สูงอายุไม่มากนัก แต่สามารถน ามาใช้ในการสร้างการเรียนรู้ของวัย
ผู้ ใหญ่และวัยผู้ สูงอายุได้เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี (Healthy) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของพฤฒพลัง (Malmqvist และคนอ่ืน ๆ, 2015) รวมทัง้การสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ของผู้ เรียน
จากการใช้แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย (Swiden, 2015) เม่ือน าทัง้สองแนวคิดมาประสานกัน 
โดยเป็นการเสริมซึง่กนัและกนั ท าให้ได้ขัน้ตอนของรูปแบบแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการเตรียมสมองส าหรับการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้ ผู้ วิจยัจะกระตุ้นผู้สงูอายดุ้วยการพดูคยุเก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้สงูอายเุคยรู้ โดยใช้แนวคิด
การใช้สมองเป็นฐานขัน้ตอนท่ี1 ความคิดท่ียิ่งใหญ่ และขัน้ตอนท่ี 2 ค าถามท่ีเป็นแก่นสาระ มาใช้ใน
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การกระตุ้ นผู้ สูงอายุให้เกิดการเรียนรู้ภายหลังจากได้มีการเตรียมความพร้อมของสมองแล้วนัน้ 
โดยจะใช้ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ พฤฒพลงัซึ่งเป็นค าท่ีผู้สงูอายไุม่คุ้นเคย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายเุกิด
ความสนใจ จากนัน้จงึใช้การตัง้ค าถามตามค าส าคญัและประเดน็ปัญหาท่ีน าไปสู่การค้นหาค าตอบ  

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ให้ความรู้ใหม่ (Acquisition) ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้เสริมขัน้ตอน
ท่ี 3 ความท้าทาย โดยใช้แนวค าถามท่ีเช่ือมโยงสู่การหาค าตอบของผู้สงูอาย ุโดยผู้สูงอายุต้องค้นหา
ค าตอบจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซึ่งแม้ว่าตามแนวคิดของการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้จะเน้นทรัพยากร
ท่ีใช้ในการแสวงหาค าตอบโดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารอินเทอร์เน็ต แต่เพ่ือให้การค้นหาทรัพยากร
เหมาะสมกบัผู้สงูอายจุงึได้มีการปรับทรัพยากรเป็นคูมื่อพฤฒพลงั 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ท าความเข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) ให้ผู้ สูงอายุเรียนรู้
โดยการใช้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพ่ือเช่ือมโยงการเรียนรู้และตรวจสอบข้อมลูท่ีผิดพลาด ซึ่งในขัน้ตอน
นีข้องการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้น าขัน้ตอนท่ี 4 การแก้ปัญหา ของแนวคิดการเรียนรู้บนความ
ท้าทาย โดยก าหนดเวลาให้ผู้ สูงอายุได้เกิดผลลัพธ์และการปฏิบัติภายในเวลาท่ีก าหนด เพ่ือสร้าง
ความท้าทายให้กบัผู้สงูอาย ุ

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้จดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) โดยดึงข้อมูลจาก
การเรียนรู้ในเวลานัน้มาใช้โดยอตัโนมตั ิเกิดการสร้างความจ าเกิดขึน้  

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Functional Integration) 
ให้ผู้สูงอายุประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ ซึ่งในขัน้ตอนนีข้องการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานได้น าขัน้ตอนท่ี 5 การประเมิน ของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายมาเสริม เป็นการให้
ผู้สงูอายนุ าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาแสดงผลของการเรียนรู้โดยการร่วมกนัน าเสนอข้อมลูร่วมกนั 

ขัน้ตอนของรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัทัง้ 5 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการผสมผสานแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นแนวคิดหลกั โดยมีแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายมาช่วยเสริม 
ร่วมกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลังทัง้สามองค์ประกอบของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และการมีความมั่นคง ซึ่งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค เป็นตวับ่งชีส้ าคญัในการผสานทัง้สองแนวคิดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ของผู้สงูอายใุนบริบทของชมุชน 

2. ผู้วิจยัสร้างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย ประกอบด้วย 
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2.1 ความเป็นมาของรูปแบบ ฯ ประกอบด้วย แนวคิดการเรียนรู้ท่ีเป็นพืน้ฐานของ
รูปแบบ ฯ การผสานแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคดิการเรียนรู้บนความท้าทาย 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัตาราง 1 
2.3 การเตรียมก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมกลุ่มเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

เป็นผู้ชว่ยวิจยัประจ ากิจกรรมการเรียนรู้ และการเตรียมกลุ่มผู้สงูอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
2.4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1-7 ประกอบด้วย เนือ้หาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง ขัน้ตอนการเรียนรู้ วสัด ุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ สถานท่ีจัดการเรียนรู้ 
ลกัษณะการจดัฐานเรียนรู้ และการประเมินผล ดงัภาคผนวก ค. ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.4.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การท าความรู้จักตัวตน มีขอบเขตของเนือ้หา คือ 
การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอาย ุ

2.4.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเร่ิมต้นการดูแลสุขภาพ มีขอบเขตของเนือ้หา 
ได้แก่ การออกก าลงักาย การบริโภคท่ีเหมาะสม การใช้ยาท่ีถกูต้อง และการรักษาอารมณ์ จิตใจ 

2.4.3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การซึมซาบเร่ืองสุขภาพท่ีขาดหาย มีขอบเขตของ
เนือ้หา ได้แก่ การดแูลตนเองทัว่ไปและการตรวจสุขภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั การขบัถ่าย 
การหลีกเล่ียงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็น 

2.4.4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การปอ้งกนัภยนัตรายในชมุชน มีขอบเขตของเนือ้หา 
ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้าน และการปอ้งกนัจากการถกูหลอกลวง 

2.4.5 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย มีขอบเขตของเนือ้หา 
ได้แก่ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็น การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล
ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในสงัคมทกุระดบั 

2.4.6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต มีขอบเขต
ของเนือ้หา ได้แก่ การออม และการท างานในวยัผู้สงูอาย ุ

2.4.7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การพิทกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั มีขอบเขตของ
เนือ้หา ได้แก่ กฎหมายท่ีส าคญัส าหรับผู้สงูอาย ุและสิทธิตามกฎหมายของผู้สงูอาย ุ

2.5 เอกสารประกอบหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1-7 
3. ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้และแบบประเมินพฤฒพลังด้าน

ความตระหนกั ได้แก่ 
3.1 แบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 70 ข้อ 
3.2 แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 56 ข้อ 
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4. ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั ฯ จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน เป็นการหาความเหมาะสมและความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เนือ้หาพฤฒ
พลงั โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นตอ่รูปแบบ ฯ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน ให้ข้อคิดเห็น
ว่ารูปแบบ ฯ มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง แต่ควรปรับภาษาในเนือ้หาพฤฒพลังให้เข้าใจง่าย 
จากนัน้ผู้วิจยัได้ปรับปรุงตามข้อแสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

5. ผู้ วิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้และแบบประเมิน 
พฤฒพลังด้านความตระหนัก ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 7 คน 
และปรับข้อค าถามรายข้อของแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ และแบบประเมินพฤฒพลงัด้าน
ความตระหนัก ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  เม่ือเสร็จสิน้ผู้ วิจัยเสนอโครงการวิจัยต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีครินวิโรฒ 
ภายหลังได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัย ผู้ วิจัยท าบันทึกข้อความถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ เพ่ือออกหนังสือขอทดลองใช้ (Try Out) รูปแบบ ฯ และทดลองใช้
เคร่ืองมือวิจยั (แบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ และแบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั) 

6. ผู้ วิจัยขออนุญาตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังวัด
พะเยา เพ่ือด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ ฯ และทดลองใช้เคร่ืองมือวิจยั เม่ือได้รับอนญุาตแล้ว ผู้วิจยั
ประสานกับผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการคดัเลือกและติดตอ่กบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการทดลองใช้รูปแบบ ฯ และกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการทดลองใช้เคร่ืองมือ  

7. ผู้ วิจัยร่วมกับผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างผู้สงูอาย ุจ านวน 30 คน จากบญัชีรายช่ือผู้สงูอายุ 1,329 คน ส าหรับการทดลองใช้เคร่ืองมือ 
เม่ือเรียบร้อยแล้วนัน้ ผู้วิจยัด าเนินการติดตอ่ไปยงักลุม่ผู้สงูอายดุงักล่าวท่ีบ้านของผู้สงูอายแุตล่ะราย 
แจ้งโครงการวิจยั วตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั เหตผุลท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างในการ
ทดลองใช้เคร่ืองมือ และการขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั  

8. เม่ือได้รับความยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองใช้เคร่ืองมือจนครบ 30 คน จากนัน้ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบพฤฒพลงัด้าน
ความรู้ด้วยการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
Kuder-Richardson 20 (KR-20) ส าหรับแบบประเมินพฤฒพลังด้านความตระหนักตรวจสอบ
คณุภาพด้วยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่งผู้ วิจยัได้น า
การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้สองชดุปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ภายหลงั
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การได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว ผู้วิจยัจงึด าเนินการทดสอบรูปแบบ 
ฯ โดยการประสานกบัผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมอีกครัง้ เพ่ือคดัเลือกผู้ช่วยนกัวิจยั 
จ านวน 2 คน ท่ีมีคณุสมบตัิ คือ มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากรายช่ือของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลบ้านเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา ท่ีมีความยินดีเข้าร่วมเป็นผู้ชว่ยนกัวิจยั 

9 ผู้ วิจัยน าบัญชีรายช่ือผู้ สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า จ านวน 1,395 คน 
(เทศบาลต าบลบ้านเหล่า, 2560) มาใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างร่วมกับผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุสมบตัข้ิางต้น พบวา่ มีผู้สงูอายท่ีุผ่านการคดัเลือก จ านวน 
1,079 ราย จากนัน้จึงท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) ด้วยการจดัท าบญัชีรายช่ือผู้สงูอายทุัง้ 1,079 คน 

10. เม่ือได้รายช่ือของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสุ่มเป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ วิจัยร่วมกับ
ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายเพ่ือแจ้งถึง
โครงการวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยั เหตุผลของการได้รับเชิญเข้าร่วมการวิจยั การขอความยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั และการนดัหมายก าหนดการของการด าเนินการวิจยัตามแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ
การส่งเสริมพฤฒพลงั ฯ ก าหนดการด าเนินการวิจยัในวนัท่ี 11, 12, 13 และ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561 ระยะเวลา 4 วนัตัง้แต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอ
แมใ่จ จงัหวดัพะเยา  

11. ผู้ วิจยัร่วมกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการคดัเลือกผู้ช่วย
นกัวิจยั จ านวน 2 ราย (คณุวุฒิระดบัปริญญาตรี) และมีการเตรียมผู้ ช่วยนกัวิจยั ดงันี ้(1) ขอความ
ยินยอมและความสมคัรใจในการเป็นผู้ช่วยนกัวิจยั (2) ชีแ้จงโครงการวิจยัโดยละเอียด (3) มอบคู่มือ
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั ฯ แก่ผู้ช่วยนกัวิจยั คนละ 1 เล่ม (4) ชีแ้จงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้โดยละเอียด (5) ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ า
ฐานการเรียนรู้ทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้ (6) เปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสยั (7) จดัฐานการเรียนรู้เสมือน
จริงทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยให้ผู้ช่วยวิจยัแสดงบทบาทสมมติในการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ ากิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่กับการช้คู่มือรูปแบบ ฯ ท่ีได้รับเป็นแนวทาง (8) ผู้ วิจัยประเมินการแสดงบทบาท
สมมตขิองผู้ชว่ยวิจยั และให้ค าแนะน า ชีแ้นะเพิ่มเตมิ 

12. เม่ือถึงก าหนดวนัท่ีนดัหมาย ผู้วิจยัด าเนินกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ
การสง่เสริมพฤฒพลงั ฯ ระยะเวลา 4 วนั ตามก าหนดการในภาคผนวก ฉ. 

13. ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ และความตระหนักจากข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่าง และขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ถึงความเหมาะสมของรูปแบบการ
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ส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 
เพ่ือน าไปใช้ในการทดลองในระยะการวิจยัท่ี 3  

ระยะที่  3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ประชากร คือ ผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย จ านวน 1,501 คน  
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ สูงอายุในต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวัดเชียงราย ท่ีมีคณุสมบัติ

ตามเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีก าหนด ซึ่งการได้มาซึ่งกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ดงันี ้(1) มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในพืน้ท่ีของต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
(2) ไม่ มี โรคประจ าตัวท่ีไม่สามารถควบคุมอาการความรุนแรงได้ท่ีอาจคุกคามต่อชีวิตและ 
เป็นอนัตรายได้หากต้องเข้าร่วมการวิจัย หรือมีโรคประจ าตวัแต่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ดี 
(3) ไม่มีความพิการท่ีไม่เอือ้ต่อการเข้าร่วมการวิจัย คือ หูหนวก ตาบอด การเคล่ือนไหวร่างกาย
ล าบาก (4) สามารถเขียนหนงัสือและพดูคยุได้ตามปกต ิและ (5) ยินดีและยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั 

ก าหนดเกณฑ์การคัดออก เม่ือพบว่ามีเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด ดังนี ้(1) ไม่มีทะเบียน
ราษฎร์อยู่ในพืน้ท่ีของต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย (2) มีโรคประจ าตวัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมอาการความรุนแรงได้ท่ีอาจคุกคามต่อชีวิตและเป็นอันตรายได้หากต้องเข้าร่วมการวิจัย 
(3) มีความพิการท่ีไม่เอือ้ตอ่การเข้าร่วมการวิจยั คือ หหูนวก ตาบอด การเคล่ือนไหวร่างกายล าบาก 
(ผู้สงูอายกุลุ่มตดิสงัคม ท่ีมีอายรุะหว่าง 60-79 ปี) (4) ไม่สามารถเขียนหนงัสือและพดูคยุได้ตามปกต ิ
และ (5) ไมย่ินดีและไมย่ินยอมเข้าร่วมในการวิจยั 

เม่ือท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์การคดัเข้า และเกณฑ์การคดัออก พบว่า 
มีจ านวนผู้ สูงอายุท่ีเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติ จ านวน  1,162 คน เม่ือได้จ านวนของผู้ สูงอายุ 
ตามเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีก าหนด ผู้ วิจยัท าการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
G*power Version 3.1 ก าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้

1) Test Family เลือก F tests 
2) Statistical test เลือก MANOVA Global effects 
3) Type of power analysis เลื อ ก  A prior: Computer required sample size – 

given α, power, and effect size และมีการก าหนด Input Parameters ตา่ง ๆ ได้แก่ 
3.1) ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size f2 (V)) = 0.4 (การก าหนดอิทธิพลขนาด

ใหญ่ (Large) โดยอ้างอิงการค านวณค่าอิทธิพลจากงานวิจัยของอุษา โพนทอง (อุษา โพนทอง, 
2553) พบวา่ มีขนาดของอิทธิพลขนาดใหญ่) 
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3.2) ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง α = 
0.05 

3.3) อ านาจการทดสอบ = (1 - ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในการ

ทดสอบประเภทท่ีสองหรือ 1-β err prob) = 0.95 
3.4) จ านวนกลุ่ม (Number of Groups) ก าหนดเท่ากับ 2 แบ่งออกเป็น กลุ่ม

ทดลองจ านวน 15 ราย และกลุม่ควบคมุจ านวน 15 ราย 
3.5) ตวัแปรตอบสนอง (Response variables) ก าหนดเทา่กบั 2 

ผลการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เท่ากับ 42 คน แต่เพ่ือป้องกันการสูญ
หายของกลุ่มตวัอย่างผู้วิจยัได้เพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีก ร้อยละ 10 คือ 4.2 คน จึงเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับทัง้สองกลุ่ม จ านวน 6 คน (กลุ่มทดลอง 3 คน และกลุ่มควบคุม 3 คน) รวมกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 48 คน จากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการ
จบัสลากเพ่ือจดัแต่ละคู่เข้ากลุ่มสภาพการณ์การทดลองทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 24 ราย 
และกลุ่มควบคุม จ านวน 24 ราย โดยก าหนดสุ่มหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ตามล าดับรายช่ือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีได้หมายเลข 1 จะถกูจดัเข้าสู่กลุ่มทดลอง (Experiment Group) และกลุ่มตวัอย่างท่ีได้
หมายเลข 2 จะถกูจดัเข้าสู่กลุ่มควบคมุ (Control Group) กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มทดลอง จ านวนทัง้หมด 
24 คน มีอายุเฉล่ีย 68.04 ปี แบ่งออกเป็นเพศหญิง 23 คน เพศชาย 1 คน ทัง้หมดมีระดบัการศึกษา
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มควบคมุ จ านวนทัง้หมด 24 คน มีอายเุฉล่ีย 68.08 
ปี แบง่ออกเป็นเพศหญิง 23 คน เพศชาย 1 คน ทัง้หมดมีระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  

ตัวแปรที่ศึกษา  
1) ตวัแปรต้น คือ การได้รับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย แบง่ออกเป็น กลุม่ท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั 
(กลุม่ทดลอง) และกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั (กลุม่ควบคมุ) 

2) ตวัแปรตาม คือ พฤฒพลงั 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ และด้านความตระหนกั 
แบบแผนการด าเนินการทดลอง 

แบบแผนการศกึษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุโดยการวดัก่อน-หลงัการทดลองและ
มีการจับคู่อย่างสุ่ม (The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design, Using Matched 
Subjects) (Fraenkel, 2019) เพ่ือการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนท่ีมีผลตอ่ตวัแปรตามท่ีต้องการศึกษา 
แต่เป็นตวัแปรท่ีผู้ วิจัยไม่ต้องการศึกษาว่ามีผลต่อตวัแปรตาม ผู้ วิจัยจึงพยายามควบคุมเพ่ือจะได้
ทราบว่าตวัแปรอิสระท่ีต้องการทดลองเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง (ชูศรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นัยพัฒน์, 
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2551) ด้วยวิธีการควบคมุความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการจบัคู่อย่างสุ่ม (Random 
Matching) ก าหนดตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ อายุ เพศ และระดับการศึกษา 
ซึ่งเป็นปัจจยัก าหนดท่ีมีผลต่อพฤฒพลงั (World Health Organization, 2002; วิไลพร วงค์คีนี, โรจนี 
จินตนาวัฒน์, และ กนกพร สุค าวงั, 2557; สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ และ อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, 2559) 
จ านวน 24 คูท่ี่มีอาย ุเพศ และระดบัการศกึษาใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ โดยมีแบบแผนการวิจยั ดงันี ้

 
กลุ่มทดลอง (Treatment Group) R O1 X O2 
กลุ่มควบคุม (Control Group) R O3 C O4 

 

ภาพประกอบ 5 แบบแผนการด าเนินการทดลอง 

ท่ีมา : Fraenkel; et al. 2014 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 
R แทน การจบัสุม่ตวัอย่างเข้าสูก่ลุ่ม 
X แทน การให้รูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั 
C แทน การไมใ่ห้รูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั 
O1 แทน การวดัและประเมินพฤฒพลงัก่อนการทดลองในกลุม่ทดลอง 
O2 แทน การวดัและประเมินพฤฒพลงัหลงัการทดลองในกลุม่ทดลอง 
O3 แทน การวดัและประเมินพฤฒพลงัก่อนการทดลองในกลุม่ควบคมุ 
O4 แทน การวดัและประเมินพฤฒพลงัหลงัการทดลองในกลุม่ควบคมุ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจยัเข้าพบนายกเทศมนตรีต าบลป่าตาล และปลดัเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอ
ขนุตาล จงัวดัเชียงราย เพ่ือขออนญุาตด าเนินการทดลอง เม่ือได้รับอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยั
ประสานกับนักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลป่าตาล เพ่ือด าเนินการคัดเลือกและติดต่อกับ 
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยน าบัญชีรายช่ือผู้ สูงอายุของเทศบาลต าบลป่าตาล จ านวน 1,501 คน 
(เทศบาลต าบลป่าตาล. 2561) เพ่ือใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติ ร่วมกับ
นกัพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลป่าตาล พบว่า มีผู้สูงอายุท่ีผ่านการเกณฑ์คุณสมบตัิ จ านวน 1,162 
คน 
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2. ผู้วิจยัด าเนินการจบัคูอ่ย่างสุ่มตามตวัแปรท่ีก าหนดท่ีคาดว่าจะมีผลตอ่ตวัแปรตาม 
ได้แก่ อายุ เพศ และระดับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยก าหนดท่ีมีผลต่อพฤฒพลัง ได้ทัง้หมด 561 คู ่
จากนัน้ผู้ วิจยัด าเนินการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เพ่ือสุ่มคูข่องตวัอย่าง
จ านวน 24 และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือก าหนดสมาชิกของคู่ต่าง ๆ เข้ากลุ่ม
สภาพการณ์การทดลองทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง จ านวน 24 ราย และกลุม่ควบคมุ จ านวน 24 ราย  

3. เม่ือจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย
ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนต าบลป่าตาล ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย เพ่ือแจ้งถึง
โครงการวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยั เหตุผลของการได้รับเชิญเข้าร่วมการวิจยั การขอความยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั และการนดัหมายก าหนดการของการด าเนินการวิจยัตามแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ
การส่งเสริมพฤฒพลัง ฯ ซึ่งได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 48 ราย 
ก าหนดการด าเนินการวิจัยส าหรับกลุ่มทดลองในวันท่ี 19, 20 และ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ระยะเวลา 3 วนัตัง้แต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. สถานท่ี คือ ศูนย์สุขภาวะชุมชน ต าบลป่าตาล อ าเภอ
ขุนตาล จังหวดัเชียงราย ห้องประชุม และนัดหมายกลุ่มควบคุมเพ่ือทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ 
และประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั ในวนัท่ี 18 และ 22 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561  

4. ผู้วิจยัร่วมกบันกัพฒันาชมุชน เทศบาลต าบลป่าตาลคดัเลือกผู้ช่วยนกัวิจยั จ านวน 
2 คน ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี เป็นเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวัด
เชียงราย และยินยอมเข้าร่วมเป็นผู้ ช่วยนักวิจัย เม่ือได้คัดเลือกผู้ ช่วยนักวิจัยแล้ว ผู้ วิจัยจึงท าการ
เตรียมผู้ช่วยนกัวิจยั ดงันี ้ผู้ วิจยัชีแ้จงโครงการวิจยัโดยละเอียด แจกคูมื่อรูปแบบ ฯ แก่ผู้ช่วยนกัวิจยั
คนละ 1 เล่ม จากนัน้ผู้ วิจัยชีแ้จงกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทัง้ 7 หน่วยการ
เรียนรู้โดยละเอียด คือ บทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ช่วยวิจยัสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกับโครงการวิจยั กระบวนการด าเนินกิจกรรมทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้เสมือนฐานการเรียนรู้จริงทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้โดยให้ผู้ช่วยวิจยัแสดงบทบาท
สมมติของการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือรูปแบบ ฯ ท่ีได้รับแจกคนละ 1 เล่ม
เป็นแนวทาง จากนัน้ผู้วิจยัประเมินการแสดงบทบาทสมมตขิองผู้ช่วยวิจยั และให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิ 

5. ผู้ วิจัยด าเนินการประเมินพฤฒพลังก่อนการทดลองใช้รูปแบบ ฯ ในกลุ่มควบคุม  
ในวันท่ี 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชน ต าบลป่าตาล 
อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

6. เม่ือถึงก าหนดวนัท่ีนดัหมายกลุ่มทดลอง ผู้วิจยัด าเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
ในรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงั ฯ ตามก าหนดการในภาคผนวก ฉ. 
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7. ผู้ วิจัยด าเนินการประเมินพฤฒพลังก่อนการทดลองใช้รูปแบบ ฯ ในกลุ่มควบคุม 
วนัท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ศนูย์สุขภาวะชุมชน ต าบลป่าตาล อ าเภอ
ขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

8. ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูความรู้ และความตระหนกั  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งได้ด าเนินการพฒันาและตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือตัง้แตก่ารด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
การเรียนรู้บนความท้าทาย ตรวจสอบคณุภาพด้วยวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน เป็นการประเมินความสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัแนวคิดพฤฒพลัง แนวคิด
เก่ียวกับการเป็นผู้สูงอายุ แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย และแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน โดยให้ผู้ เช่ียวชาญระบขุ้อเสนอแนะลงไปในรูปแบบ ฯ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน มีข้อเสนอแนะ
เร่ืองเนือ้หาพฤฒพลงัท่ีมีความเหมาะสมและถกูต้อง กระบวนการหรือขัน้ตอนการสร้างการเรียนรู้ใน
แตล่ะหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ แตต้่องปรับค าศพัท์บางค าท่ีเป็นศพัท์เทคนิคให้
สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ สูงอายุ ซึ่งผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพ่ือด าเนินการแก้ไขรูปแบบ ฯ จนกระทัง่เสร็จสมบรูณ์ 

2. แบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ เป็นการเลือกตอบแบบถูก-ผิด (True-False) 
เพ่ือให้ง่ายและเหมาะสมกับการตอบของผู้สูงอายุ มีจ านวน 70 ข้อ โดยก าหนดสดัส่วนน า้หนกัของ
จ านวนข้อค าถามในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ตามขอบเขตเนือ้หาในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้หน่วยท่ี 
1 จ านวน 6 ข้อ (ร้อยละ 8.57) หน่วยท่ี 2 จ านวน 8 ข้อ (ร้อยละ 11.43) หน่วยท่ี 3 จ านวน 12 ข้อ 
(ร้อยละ 17.14) หน่วยท่ี 4 จ านวน 12 ข้อ (ร้อยละ 17.14) หน่วยท่ี 5 จ านวน 10 ข้อ (ร้อยละ 14.29) 
หน่วยท่ี 6 จ านวน 10 ข้อ (ร้อยละ 14.29) และหน่วยท่ี 7 จ านวน 12 ข้อ (ร้อยละ 17.14) แบบทดสอบ
พลงัด้านความรู้ มีการตรวจสอบคณุภาพ 4 วีธีการ คือ 

1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้หา 
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) พบว่า แต่ละข้อค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 (IOC = 
0.71-1.00) ดังภาคผนวก ง. จากนัน้ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  



  95 

2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการทดลองใช้ (Try Out) 
เคร่ืองมือจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่างจริง คือ ผู้สงูอายใุนต าบลบ้านเหล่า 
อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา จ านวน 30 คน จากนัน้จึงท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า Kuder-Richardson 
20 (KR-20) พบวา่ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 ดงัภาคผนวก ง. 

3) การตรวจสอบความยาก-ง่าย (p) พบวา่ มีคา่ความยากง่ายทกุข้ออยู่ระหว่าง 
0.25-0.81 คือ ค่อนข้างง่ายถึงค่อนข้างยาก มีเพียง 1 ข้อท่ีมีความยาก-ง่าย เท่ากับ 0.81 คือ อยู่ใน
ระดบัง่ายมาก แตผู่้วิจยัได้พิจารณาร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วไม่ตดัออก เน่ืองจาก
ความง่ายของค าถามเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้สงูอาย ุดงัภาคผนวก ง. 

4) การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (r) พบว่า แบบทดสอบพฤฒพลัง 
ด้านความรู้มีคา่อ านาจจ าแนกทกุข้ออยู่ตัง้แต ่0.38-0.75 คือ พอใช้ถึงดีมาก ดงัภาคผนวก ง. 

3. แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดบั คือ ไม่เห็นด้วย หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อค าถามนัน้ว่ามีความส าคญักับผู้สูงอายุ 
เท่ากับ 0 คะแนน เห็นด้วย หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนัน้ว่ามีความส าคญั แต่ยงัไม่จ าเป็นต้อง
น าไปใช้หรือปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั เท่ากับ 1 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง เห็นด้วยกับ 
ข้อค าถามนัน้ว่ามีความส าคัญ และจะน าไปใช้หรือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เท่ากับ 2 คะแนน 
มีจ านวน 56 ข้อ โดยก าหนดสัดส่วนน า้หนักของจ านวนข้อค าถามในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตาม
ขอบเขตเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี  ้หน่วยท่ี 1 จ านวน 3 ข้อ (ร้อยละ 5.36) หน่วยท่ี 2 
จ านวน 7 ข้อ (ร้อยละ 12.50) หน่วยท่ี 3 จ านวน 10 ข้อ (ร้อยละ 17.85) หน่วยท่ี 4 จ านวน 10 ข้อ 
(ร้อยละ 17.85) หน่วยท่ี 5 จ านวน 8 ข้อ (ร้อยละ 14.29) หน่วยท่ี 6 จ านวน 8 ข้อ (ร้อยละ 14.29) และ
หนว่ยท่ี 7 จ านวน 10 ข้อ (ร้อยละ 17.86) มีการตรวจสอบคณุภาพ 2 วีธีการ คือ 

1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแตล่ะข้อกับจดุประสงค์หรือเนือ้หา (Index of 
Item-Objective Congruence หรือ IOC) พบว่า แต่ละข้อค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 (IOC = 0.57-
1.00) ดังภาคผนวก ง. จากนัน้ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการทดลองใช้ (Try Out) 
เคร่ืองมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 30 ราย จากนัน้ผู้ วิจยั
จึงท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) พบว่า แบบประเมิน
พฤฒพลงัด้านความตระหนกั มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 ดงัภาคผนวก ง. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะท่ี 3 ผู้ วิจยัแบ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบพฤฒพลังระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่ม
ทดลอง วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ Hotelling’s T2 ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบพฤฒพลังระหว่างกลุ่ม
ทดลอง (Treatment) และกลุ่มควบคุม (Control) ด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม 
(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  

การป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยได้ขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างทุกรายโดยอธิบายรายละเอียดของ

โครงการวิจยัทกุขัน้ตอน ระยะเวลาท่ีต้องเข้าร่วมการวิจยั และการชีแ้จงถึงประโยชน์ของการเข้าร่วม
การวิจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างจะสามารถเป็นแกนน าด้านพฤฒพลงัและสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม
การวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้ตนเองมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

จริยธรรมในการวิจัย 
การศกึษานีไ้ด้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท า

ในมนษุย์ มหาวิทยาลยัศรีครินวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-179/2561 ซึ่งผู้วิจยัได้ค านึงถึงหลกั
จริยธรรมตามหลกัการของเฮลซิงกิ (Helsinki Ethical Principles) โดยได้มีการปฏิบตั ิดงันี ้ 

1. การเคารพในสิทธิและศกัดิ์ศรีของบคุคล (Principle of Respect for Person) ได้แก่  
1.1 ผู้ วิจัยให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการตัดสินใจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหัวข้อ ประกอบด้วย ช่ือเร่ืองการวิจยั หลกัการและเหตผุลของการวิจยัอย่างย่อ 
เหตผุลท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับเชิญเข้าร่วมในการวิจยั วตัถปุระสงค์และกระบวนการวิธีวิจยัท่ีผู้วิจยัและ
กลุ่มตวัอย่างจะต้องปฏิบตัิในการวิจัย ระยะเวลาของการท าวิจัยท่ีกลุ่มตวัอย่างแต่ละคนจะต้องมี
สว่นเก่ียวข้อง ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการท าวิจยั ความปลอดภยัในกระบวนการวิจยัหรือ
ความเส่ียงท่ีมีต่อกลุ่มตวัอย่างหรือความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดในการเข้าร่วมโครงการวิจยั มาตรการ
รักษาความลับของรายงานวิจัยท่ีจะเก่ียวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง การให้ค่าตอบแทน ค่าชดเชย 
ค่าเสียหาย แหล่งเงินทุนวิจัย ผู้ ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย สถาบนัท่ีร่วมในการท าวิจยั การแจ้ง
การสิน้สุดการวิจัย การท าลายข้อมูลท่ีมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครัง้นี ้การท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถมีอิสระท่ีจะปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากการวิจัยเม่ือใดก็ได้โดยไม่มีการสูญเสีย
ผลประโยชน์ใด ๆ การด าเนินและการท างาน การแจ้งต่อกลุ่มตัวอย่างถึงการได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ดงัภาคผนวก ข.  
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1.2 ผู้ วิจัยขอความเห็นชอบและการให้ความยินยอมจากกลุ่มตวัอย่างแต่ละราย 
ด้วยการลงลายมือช่ือในหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งได้รับ
ข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วนเก่ียวกบัการวิจยั โดยให้กลุม่ตวัอย่างตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ ไม่มีการบงัคบั
หรือท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความรู้สึกจ ายอมท่ีจะต้องเข้าร่วมในการวิจยั ก่อนการเร่ิมต้นเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

1.3 ผู้วิจยัใช้ภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายตามระดบัความรู้ความสามารถของกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละราย ไม่ใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาทางเทคนิคท่ีเข้าใจยากตลอดระยะเวลาการวิจยัท่ีมีกลุ่ม
ตวัอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษาท่ีใช้ในเอกสารชีแ้จงการวิจยั เอกสารขอความยินยอม ภาษา 
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แตก่ารแนะน าตวัของผู้วิจยัตลอดจนเสร็จสิน้การวิจยั 

1.4 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้กลุม่ตวัอย่าง สามารถซกัถามข้อสงสยั และตอบค าถามของ
กลุ่มตวัอย่างเพ่ือความเข้าใจในโครงการวิจยัท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่างก่อนการตดัสินใจ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั โดยเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างผู้วิจยัและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.5 ผู้ วิจัยให้ความมั่นใจแก่กลุ่มตัวอย่างถึงมาตรการการรักษาความลับตลอด 
การวิจยัและการรายงานผลการวิจยั คือ ผู้วิจยัจะปกปอ้งสิทธิของกลุ่มตวัอย่างในการได้รับการปกปิด
ข้อมูลส่วนตวัท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงตวัของกลุ่มตวัอย่างในทุกขัน้ตอนการวิจยั ได้แก่ ข้อมูลดิบ ข้อมูลท่ี
ผ่านการวิเคราะห์ และรายงานการวิจัยจะไม่มีการระบุช่ือ นามสกุลของผู้ ให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด 
แต่เป็นการให้ช่ือสมมติเท่านัน้ โดยผู้ วิจัยกระท าการแจ้งกลุ่มตวัอย่างทุกรายก่อนท่ีกลุ่มตวัอย่าง  
จะลงนามในใบให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั  

2. การค านึงถึงสิทธิประโยชน์ (Principle of Benefit) ผู้วิจยัท าการประเมินความเส่ียง
และผลประโยชน์อย่างเป็นระบบท่ีมีต่อกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการวิจัยในครัง้นีน้ัน้มีความเส่ียงต่อผู้ ให้
ข้อมูลน้อยมากหรือไม่มีเลย เน่ืองจาก ในขัน้ตอนการด าเนินวิจยั ผู้วิจยัจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างตามสถานท่ีนัดหมาย และในการด าเนินการวิจัยไม่มีการใช้สารเคมีหรือวัสดุท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายใดใดแก่กลุม่ตวัอยา่ง นอกจากท่ีการวิจยัครัง้นีจ้ะมีความเส่ียงท่ีต ่าตอ่กลุ่มตวัอย่าง
แล้วนัน้ยงัส่งผลประโยชน์ตอ่ตวัของกลุ่มตวัอย่างผู้สงูอาย ุเน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของการวิจยันัน้เพ่ือ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมในการวิจยัได้มี
ความรู้เก่ียวกับการเป็นพฤฒพลังได้ และสามารถน าสิ่งท่ีได้รับไปปฏิบตัิใช้กับตนเองและถ่ายทอด
ไปสู่ผู้ อ่ืนให้มีพฤฒพลงัได้ ผู้วิจยัได้อธิบายข้อมลูความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้
จากการเข้าร่วมการวิจยัอย่างละเอียดตัง้แต่ในขัน้ตอนการให้ข้อมูลก่อนการขอความยินยอมในการ
เข้าร่วมในการวิจัยและมีการระบุถึงความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีชัดเจนในใบขอความยินยอม 
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อย่างไรตาม หากกลุ่มตวัอย่างมีอาการผิดปกติทางด้านสขุภาพเกิดขึน้ระหวา่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
หรือการด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยจะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาลให้
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้การดูแลในเบือ้งต้น และน าส่งกลุ่มตัวอย่างไปยัง
โรงพยาบาลอ าเภอหรือโรงพยาบาลจงัหวดัตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ วิจัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การตดิตอ่ประสานงาน และคา่ใช้จา่ยสว่นเกินจากสิทธ์ิการรักษาของกลุม่ตวัอยา่ง 

3. การค านึงถึงความถูกต้องและยุติธรรม (Principle of Justice) ผู้ วิจยัคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้อย่างเท่ียงธรรมโดยไม่มีการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง คือ 
ผู้ วิจัยนัน้จะไม่น าเสนอผลประโยชน์ให้กับบุคคลท่ีผู้ วิจัยช่ืนชอบ และไม่คดัเลือกบุคคลใดออกจาก
การวิจยัเน่ืองด้วยเหตผุลส่วนตวัของผู้วิจยั โดยการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูเป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิท่ี
ได้ก าหนดและวิธีการสุ่มเข้ากลุม่ท่ีทกุรายมีโอกาสอย่างเท่าเทียม 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานีเ้ป็นการวิจยัและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังผ่านการวิเคราะห์สภาพ
ของชุมชนท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้สูงอายุ ร่วมกับการใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายให้มีความสอดคล้องกบัการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุจากนัน้
จึงทดลองใช้รูปแบบดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบนี  ้ตลอดจนการขยาย 
องค์ความรู้ไปสู่พืน้ท่ีอ่ืนในการส่งเสริมพฤฒพลงั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน โดย
มีรายละเอียด ดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์สภาพของชุมชนที่ เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุ 

การวิเคราะห์สภาพของชุมชนท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้ สูงอายนี เ้ป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และ 
กลยทุธ์ เชิงรับของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงัของผู้สงูอายใุนชมุชน มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้
 

1. ข้อมูลท่ัวไปของต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
ต าบลป่าตาลเป็นต าบลหนึ่งในสามต าบลของอ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

ยกฐานะเป็นต าบล เม่ือปี พ.ศ. 2454 จัดตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตาล เม่ือ พ.ศ. 2539 และ 
ยกฐานะขึน้เป็นเทศบาลต าบลป่าตาล เม่ือ พ.ศ. 2551 มีเขตการปกครอง 72.25 ตารางกิโลเมตรหรือ 
45,156.25 ไร่ มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมท่ีตัง้ของท่ีว่าการอ าเภอขุนตาล อยู่ห่างจังหวัด
เชียงราย 60 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นพืน้ท่ีราบเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
ทิศตะวนัออกเป็นภูเขา ทิศตะวนัตกเป็นท่ีราบลุ่มแม่น า้อิง มีครัวเรือน 2,662 หลงัคาเรือน ประชากร 
7,800 คน เป็นเพศชาย 3,821 คน เพศหญิง 3,979 คน เป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี 3,077 คน อายุตัง้แต ่
60 ปีขึน้ไป 1,501 คนท่ีเป็นเพศชาย 721 คน เพศหญิง 780 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ สูงอายุตอนต้นท่ีมี
อายุ 60-69 ปี นักเรียนผู้ สูงอายุ 219 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีนับถือ
ศาสนาพทุธตามวฒันธรรมล้านนา 

ต าบลป่าตาลมีทุนทางสังคมหรือทุนของชุมชนท่ีเป็นกลไกส าคัญขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานดแูลผู้สูงอายุในต าบล แบ่งออกเป็น 6 ระดบัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการดแูลผู้สูงอายุ คือ 
ทุนระดับบุคคล 75 คน โดยเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นต้นแบบ และรวมกลุ่มสร้างกิจกรรมต่าง ๆ 
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ทนุระดบัองค์กรทางสงัคมเป็นกลุ่มระดบัหมู่บ้านหรือชมุชน 4 กลุ่ม ท่ีผู้สูงอายดุ าเนินการเองโดยตรง 
เช่น ชมรมผู้ สูงอายุ โรงเรียนผู้ สูงอายุ ทุนระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ 21 แหล่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง พระธาตุขุนตาล ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ โฮงเฮียนผู้ สูงวัยต าบลป่าตาล ศูนย์สุขภาวะชุมชน
เทศบาลต าบลป่าตาล วัดในชุมชน 10 แห่ง เทศบาลต าบลป่าตาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลป่าตาล ทุนระดับหมู่บ้าน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย หมู่บ้านต้นแบบในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
อาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุท่ีบ้าน ทุนระดับระดับต าบล 10 กลุ่ม ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชน ชมรมผู้ สูงอายุต าบล คณะกรรมการโฮงเฮียน  
ผู้สูงวัย ชมรมป่ันจักรยาน ชมรมร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะ
ต าบล ธนาคารความดีต าบล ทุนระดับเครือข่าย 1 กลุ่ม คือ เครือข่ายโรงเรียนผู้ สูงอายุจังหวัด
เชียงราย ทุนทางสังคมทัง้ 6 ระดับ มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการด าเนิน
กิจกรรมการดแูลผู้สงูอายุในต าบลป่าตาล 

โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าตาลหรือโฮงเฮียนผู้สูงวยัต าบลป่าตาล จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 7 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ด าเนินกิจกรรมทุกวนัพุธ เวลา 08.30-14.30 น. มีการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายในพืน้ท่ี คือ อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายุ และชมรมผู้สงูอาย ุโดยมีกิจกรรม เช่น ธนาคารความ
ดี นนัทนาการ สันทนาการ แข่งขนักีฬา การสอบวดัผลในชัน้เรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนศึกษาในศนูย์
การศึกษานอกโรงเรียน จัดหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยจัดเป็น 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานภมูิปัญญาหตัถกรรมและสิ่งประดษิฐ์ ฐานภมูิปัญญาการละเล่นดนตรี
พืน้เมือง ฐานภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านหมอเมือง ฐานแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย 
ฐานภูมิปัญญาสมนุไพรไทยและแพทย์ทางเลือกหตัถบ าบดัสมุนไพรไทยในการรักษาโรค มีการมอบ
ปริญญาชีวิตหลงัจบการเรียน ทัง้นี ้เทศบาลต าบลป่าตาลมีแผนท่ีจะเพิ่มการด าเนินการให้ครอบคลมุ
ผู้สงูอายทุัง้ต าบล และส่งเสริมให้ผู้สูงอายมีุส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน ดงันัน้ กิจกรรมการเรียนรู้
โดยสว่นใหญ่ของผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาลจงึอยูภ่ายใต้กิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลป่าตาล  
 

2. สภาพการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นของพฤฒพลัง 
2.1 สขุภาพ 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ยังไม่พบการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนหรือมี
ความจ าเพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการสร้างความรู้ และทกัษะในการดแูลสุขภาพเท่านัน้ 
ดงันัน้ จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ เม่ือเป็นผู้สูงอายุ
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เพ่ือให้เกิดความความรู้และความตระหนกัเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นในการปรับมุมมองในฐานะท่ีตนเองนัน้
เป็นผู้สงูอาย ุและปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

        
 “…ในส่วนของการเรียนการสอนเร่ืองสุขภาพของพี่ก็จะสอนแทรก
เกี่ยวกบัการปรับตวัให้เข้ากบัวยัผู้สูงอายทุัง้เร่ืองการออกก าลงักาย จะเป็น
เร่ืองของสรีระ แล้วก็ในเร่ืองของสมอง เร่ืองของอลัไซเมอร์… เราก็จะเอา
เกี่ยวกบัเร่ืองสมอง ภาวะสมองเสือ่ม การออกก าลงักายไม่ให้สมองเราเสือ่ม 
แลว้ก็การนบัเลขอย่างนีค้่ะ…” (จนท 10, 16/02/2561) 
 

2.1.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุเป็นไปใน
รูปแบบท่ีมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายใุห้บริการตรวจวดัความดนัโลหิต ชัง่น า้หนกั วดัส่วนสงู ในวนัท่ีมี
กิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุหรือการเย่ียมผู้ สูงอายุท่ี บ้านเท่านัน้ ไม่ได้มีการสร้างความรู้และ 
ความตระหนักเก่ียวกับเร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปี ดังนัน้ จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่ผู้สงูอายท่ีุครอบคลมุทกุกลุม่ 

 
 “มีตลอดเลยมนัมี อผส เจ้าหน้าที่บ่ต้องได้ไปอนามัยแล้ว” (ผสอ 1, 
15/02/2561)  
 
 “มี อผส มาดูแล มีมาวดัความดนั มียามีอะไรให้ คนไหนไม่สบายก็ให้
ยา พาไปหาหมอ คนความดนัสูงก็พาไปหาหมอ…” (ผสอ 9, 15/02/2561)  
 
 “…ถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจ าปี เราไม่ได้ท านะคะ…ผู้สูงอายุ 80-
90% เป็นคนไข้เดิมของโรงพยาบาลอยู่แล้ว พวกนีก็้จะตรวจสขุภาพของเขา
และหมอจะ Follow up อยู่ตลอด…พี่ก็จะเน้นย ้า ถ้าหมอนัด Follow up 
จะต้องไป…ในโรงเรียนของเราจะมี อผส ที่ทุกครั้งที่เรียนเราจะมาดูแล… 
ถา้บรรจลุงในหลกัสูตรจริง ๆ ยงัไม่มีค่ะ” (จนท 10, 16/02/2561)  

  
2.1.3 การพกัผ่อนนอนหลบั เป็นประเด็นท่ีพบว่ามีการสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเทศบาลต าบลป่าตาล โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบลทัง้ 2 แห่ง และโรงพยาบาลขนุตาลได้ให้ความรู้แก่ผู้สงูอายเุก่ียวกบัการพกัผ่อน
นอนหลบัท่ีถกูต้อง เพียงพอ และการแก้ไข ปอ้งกนัปัญหาการนอนไม่หลบั 



  102 

 “มี ก็ใหอ้อกก าลงักายมนัจะนอนหลบั…” (ผสอ 9, 15/02/2561)  
 
 “…แล้วแต่คนเฒ่าว่าไปสมคัรรุ่นใด ไผ๋หลบัเป้ินกะหื้อหลบั ไผ๋เล่นเป้ิน
กะหือ้เล่น ไผ๋ไค่ฟอ้นกะฟอ้นถนดัของไค๋มนั…” (ผสอ 5, 15/02/2561) 

 
2.1.4 การออกก าลงักาย เป็นประเด็นท่ีมีความเด่นชดัท่ีสดุของการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของผู้ สูงอายุท่ี ต้องมีทุกครัง้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ เช่น การร าไม้พลอง 
การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ และมีการน ากลบัไปปฏิบตัท่ีิบ้านด้วย 
 

 “…ออกก าลงักายก็มีร าวงยอ้นยคุ…” (ผสอ 9, 15/02/2561)  
 
 “ร าไม้พลอง เปตองก็มี ป่ันจักรยาน ป่ันคนเดียว ป่ันรวมกลุ่มก็ได้ ” 
(ผสอ 2, 16/02/2561)  
 
 “ ตอนเช้าไหวพ้ระเคารพธงชาติแล้วก็ออกก าลงักาย เข้าห้องเรียนก็มี
พระมาเทศน์ เสร็จแลว้มีกิจกรรมแลว้ก็ทานขา้ว…” (ผสอ 11, 15/02/2561)  
 
 “…แบ่งกลุ่ม...กลุ่มนี้จะไปเล่นกีฬา ร าวงย้อนยุค…ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การออกก าลงั…” (จนท 10, 16/02/2561) 

 
2.1.5 การบริโภคที่เหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้โดยเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทัง้ 2 แห่ง และโรงพยาบาลขุนตาล ท่ีได้มาให้ความรู้เก่ียวกับอาหารการกิน 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัวยัผู้สงูอาย ุ 
 

 “กินจะใดหื้ออายุยืน บ่กินเผ็ด กินเค็ม ลาบของดิบบ่หื้อกิน…กะมา
บอกเนี่ยในโรงเรียนน่ะ วนัเดียวกันกับอาหารการกิน เดียวนี้สารพิษมัน
นกัเฮากะตอ้งกินน ้ามนันกัหือ้มนัชะลา้ง” (ผสอ 1, 15/02/2561)  
 
 “… ส่วนใหญ่ก็จะเป็น รพ.สต. 2 ที่จะมาคุยเร่ืองการกินอาหาร เอา
โมเดลอาหารต่าง ๆ ว่ากินปริมาณเท่าไหร่มาสอน” (จนท 10, 16/02/2561)  
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2.1.6 การหลีกเลี่ยงมลภาวะ พืน้ท่ีของต าบลป่าตาลแม้จะเป็นพืน้ท่ีตัง้ของตัว
อ าเภอขุนตาล แต่พบว่าสภาพพืน้ท่ีนัน้เป็นแบบชุมชนชนบทท่ีไม่ประสบกับปัญหาของมลภาวะ  
มีเพียงปัญหาหมอกควนัจากการเผาป่าในเขตพืน้ท่ีภูเขาท่ีต าบลป่าตาลไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด 
อยา่งไรก็ตาม ควรท่ีจ าได้มีการจดัฐานการเรียนรู้เพ่ือการปอ้งกนัมลภาวะขึน้ด้วย 
 

 “ปิดจมูกครับ ปิดจมูกบา้งครับ…” (ผสอ 2, 15/02/2561)  
 
 “หมอกควนัไฟ เผาทางไกลก็มี แต่ระยะเดียวนี้บ่มีแล้ว เขาห้าม… 
จากอนามยัครับ มาสอนในโรงเรียน” (ผสอ 1, 15/02/2561) 
 

2.1.7 การรักษาอารมณ์จิตใจ มีการจดัการเรียนรู้โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในพืน้ท่ีต าบล
มาบรรยายธรรมะก่อนการเร่ิมกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุอย่างไรก็ตาม ควรท่ีจะมีการมีการสร้างฐาน
การเรียนรู้ท่ีสอดแทรกความส าคญัของการรักษาอารมณ์จิตใจเพ่ือให้ผู้สงูอายเุกิดความตระหนกั 

 
 “มีสอนในโรงเรียนครับ คณุหมอมาแนะน าว่าเราต้องมีความรู้สึกดีข้ึน
ทกุวนั ๆ…สอนให้หายใจเข้าออกดว้ย หายใจลึก ๆ ฝึกความจ า…สนกุครับ 
จิตใจเราดีดว้ย นบัวนัคืนไค่อยากจะใหถึ้ง…” (ผสอ 5, 15/02/2561) 

 
 “…เร่ืองเกี่ยวกบัจิตใจผูสู้งอายนุะครับ…ก็ไม่เชิงเป็นการเรียนการสอน 
เป็นเร่ืองธรรมะ การใชชี้วิตเป็นผูสู้งอาย…ุ” (จนท 3, 16/02/2561)  
 

2.1.8 การใช้ยาที่ถูกต้อง มีการด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ของเทศบาลต าบลป่าตาล เป็นการพูดคุยเพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนกัถึงการใช้ยาและการกินยา
อย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ไม่ขาดยาของกลุ่มผู้ สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตวั แต่จ าเป็นต้องมีการจัดการ
เรียนรู้การใช้ยาท่ีถกูต้องเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในผู้สงูอายทุกุกลุม่ 
 

 “หมอตี้โรงบาลกะแนะน า…ซื้อยากินเองยาปลอมกะมี บ่มีทะเบียน 
กะมี ถ้าเฮากินยาบ่ถูกพยาธิกะไปเพ่ิมพยาธิ ต้องกินยาหื้อถูก” (ผสอ 1, 
15/02/2561)  
 
 “หา้มซื้อยามากินเอง หมอแนะน าตอนไปเอายา” (ผสอ 5, 15/02/2561 
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 “…ก็เคยคยุให้เขาฟังอยู่ว่าตอ้งกินตามทีค่ณุหมอสัง่มา…ถ้าคณุกินตวั
ไหนตวัหน่ึงที่คุณหมอไม่ได้สัง่เนี่ยมนัก็จะไม่ถูกต้อง ตบัไตของเรามนัก็จะ 
ไม่ดีน่ะค่ะ ก็จะสอดแทรกทกุครั้ง…” (จนท 10, 16/02/2561) 

 
ประเด็นพฤฒพลังด้านสุขภาพท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลทัง้สองกลุ่มมีความสอดคล้องกัน

เก่ียวกับประเด็นท่ีได้มีการสร้างการเรียนรู้ส าหรับผู้ สูงอายุในชุมชนต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอาย ุการตรวจสขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั 
การออกก าลงักาย การบริโภคท่ีเหมาะสม การหลีกเล่ียงมลภาวะ การรักษาอารมณ์จิตใจ และการใช้
ยาท่ีถูกต้อง มีเพียง 2 ประเด็นพฤฒพลังด้านสุขภาพท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลสนทนากลุ่มทัง้สองกลุ่มให้
ข้อมลูสอดคล้องกนัว่าไม่ได้มีการสร้างการเรียนรู้ คือ การขบัถ่าย และการรับภูมิคุ้มกนัประเภทวคัซีน
ท่ีจ าเป็น จงึควรมีการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกัของผู้สงูอายเุพิ่มเตมิ  

2.2 การมีสว่นร่วม 
2.2.1 การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

เม่ือแรกเร่ิมการพัฒนาโรงเรียนผู้ สูงอายุมีการสอนให้ใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปริยตัิธรรม แต่ผู้สูงอายุไม่ได้ให้ความสนใจมากนักและไม่มีอยู่ในปัจจุบนั 
ดงันัน้ จึงควรมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนักถึงความส าคญัในการเรียนรู้
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้ผู้สงูอายสุามารถเทา่ทนัเหตกุารณ์ในปัจจบุนัได้ 
 

 “…อันนี้สอน สอนอยู่ ตอนแรกสอนอยู่คอมพิวเตอร์ ไปเรียนที่วดั” 
(ผสอ 2, 15/02/2561) 
 
 “อนันี้ก็เคยมีนะคะ ที่วดัเนี่ยชัน้สองมนัจะเป็นคอมพิวเตอร์หมดเลย 
จะสลบักนัใหผู้สู้งอายไุปเรียนขา้งบนแลว้อีกส่วนหน่ึงก็จะไปทีโ่รงเรียน ก็ถือ
ว่าใช้ได้ แต่ว่าผลตอบรับที่ออกมาเนี่ยผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่…
แต่ว่าปัจจบุนันีย้งัไม่มี” (จนท 10, 16/02/2561)  

 
2.2.2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ผู้ สูงอายุในชุมชนโดยส่วนใหญ่รับรู้

ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้านและต าบล ซึ่งเช่ือมโยงกับข้อมูลการเรียนรู้เทคโนโลยีประจ าวันท่ีผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ยังมี
ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันัน้ จึงควรจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกั
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ถึงความหลากหลายของช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถหาได้ในชุมชน และมีการน า
ทรัพยากรเหลา่นีใ้นการเป็นชอ่งทางของการสร้างการเรียนรู้ เชน่ วิทยชุมุชน เป็นต้น  
 

 "มีที วี วิทยุพ่อง วิทยุชุมชนบ้านเฮานี่กะมี  ถึงเวลากะเปิดฟัง… 
มีหนงัสือพิมพ์หมู่บา้นไคมนั” (ผสอ 2, 15/02/2561)  
 
 “บางทีก็ประชมุ ผูใ้หญ่บา้นกะเล่าหือ้ฟัง…” (ผสอ 9, 15/02/2561)  
 
 “…เร่ืองสขุภาพบ้าง เร่ืองอาหารการกินบ้าง ซื้อถ่านวิทย ุ30 บาทก็ฟัง
ไดท้ัง้เดือนแลว้ครับ เป็นสือ่ทีป่ระหยดัทีส่ดุ” (ผสอ 5, 15/02/2561)  
 
 “…ตอนนี้เรามีไลน์โรงเรียนผูสู้งวยันะครับ ก็ยงัคุยกนัอยู่ว่าน่าจะเป็น
ยคุทีผู่สู้งอายสุ่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟน เราน่าจะสอนให้เขาเล่น…แต่ว่าตอนนี้
เรายงัไม่ไดอ้บรมหรือสอน…” (จนท 3, 16/02/2561)  

 
2.2.3 กฎหมายที่ส าคญัส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

ผู้ สูงอายุโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอขุนตาลมาให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย
ประชาชนทั่วไปและกฎจราจร แต่ยงัไม่ได้เน้นหนักไปท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและส าคญักับผู้สูงอายุ
โดยตรงเท่าท่ีควรนกั เช่น กฎหมายมรดก รวมทัง้สิทธิผู้สงูอายตุามกฎหมาย ดงันัน้ จึงควรมีการสร้าง
การเรียนรู้ด้านกฏหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะกบัผู้สงูอายแุละสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
 “มี ๆ เร่ืองกฏจราจร เร่ืองกฏหมายบ้านเมือง ความรู้ในทีวีต๊วย” 
(ผสอ 2, 15/02/2561) 
 
 “…เป็นเร่ืองกฏหมาย กฏหมายจราจร กฏหมายการใช้ทั่วไปของ
ต ารวจเนีย่ค่ะ….” (จนท 10, 16/02/2561) 
 
 “…สภ.ขุนตาลที่เป็นภาคีเครือข่ายก็เข้ามาเป็นวิชากฏหมายทัว่ไป 
แต่นาน ๆ มาครั้ง มีกฏหมายมรดกบา้ง…” (จนท 3, 16/02/2561)  
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ประเด็นการมีส่วนร่วมในสงัคมทุกระดบั ไม่ได้เป็นประเด็นท่ีพูดคยุหรือการจดัการ
เรียนรู้โดยตรง แต่เป็นกระบวนการหรือวิธีการของโรงเรียนผู้ สูงอายุ และท่ีไม่ใช่จ ากัดอยู่เฉพาะ  
ในโรงเรียนผู้สงูอายท่ีุอาจจะไม่ได้สร้างความตระหนกัโดยตรงถึงการมีส่วนร่วมในทกุส่วนตัง้แตร่ะดบั
ครอบครัว ชมุชน สงัคมสว่นรวม จงึควรมีการเพิ่มการสร้างความตระหนกัในเร่ืองนีด้้วย 

2.3 การมีความมัน่คง 
2.3.1 การออม กลุ่มการออมท่ีส าคญัในต าบลป่าตาล คือ กลุ่มสวัสดิการชุมชน 

แตมี่ข้อจ ากัดของการรับสมาชิกใหม่ท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปี ดงันัน้ ผู้สงูอายุหลายรายจึงไม่สามารถเข้า
เป็นสมาชิกของกลุ่มสวัสดิการชุมชนได้ จึงควรมีการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มความตระหนักในการ
ออมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เห็นความส าคญัของการจดัตัง้กลุ่มการออมท่ีเป็นของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ครอบคลมุทกุคน 
 

 “มีแล้ว ตั้งเป็นสวัสดิการของนักเรียนไว้ นักเรียนป่วยกะไปเยี่ยม 
คณะกรรมการมีหมู่บ้านละคน ๆ ต้องมาแจ้ง…ออมไว้ตัง้แต่ปี 56 แล้ว…
ตอนนีบ่้ไดเ้ก็บ มีสะสมฝากไว…้” (ผสอ 1, 15/02/2561) 
 
 “มีเงินใส่ซองให้คนไข้ 300 บาท ถ้าเสียชีวิตให้พนัหน่ึง เป็นนกัเรียน
นะ…” (ผสอ 9, 15/02/2561) 
 
 “…ของเราเนี่ยภายในมนัจะเป็นเร่ืองการออมของกลุ่มโรงเรียนผูสู้งวยั 
เมื่อก่อนเคยมีการออมนะ แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เก็บตรงนั้นแล้ว 
เพือ่จดัสวสัดิการ…” (จนท 3, 16/02/2561)  

 
2.3.2 ครอบครัว  ยังไม่ มี การจัดการเรียน รู้เพ่ื อให้ผู้ สู งอายุ ได้ตระหนักถึ ง

ความส าคญัในการอยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว จึงควรมีการจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้ผู้สงูอายไุด้รู้จกัแนวทางในการอยูร่่วมกบัครอบครัว 
 

 “ไปหมดแลว้ ลูกหลานไปหมดแลว้ อยู่สองคน” (ผสอ 2, 15/02/2561)  
 
 “แม่อยู่คนเดียว หลานอยู่กรุงเทพ ฯ หมด” (ผสอ 9, 15/02/2561)  
 
 “แม่เลีย้งหลานอยู่…” (ผสอ 11, 15/02/2561) 
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 “แม่กะหลานสองคน…เงินกะเงินลูก ลูกส่งมากะเลี้ยงหลาน…” (ผสอ 
10, 15/02/2561)  

 
2.3.3 การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้าน ยังไม่ได้มีการจัดการ

เรียนรู้เก่ียวกับความส าคญัในการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการป้องกันอุบตัิเหตใุนผู้สูงอาย ุ
ซึ่งมีการปรับสภาพแวดล้อมในบางส่วน เช่น ในพืน้ท่ีของเทศบาลท่ีมีการจดัท าทางลาดเพ่ือผู้สงูอายุ
และผู้พิการ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการสร้างความตระหนักของผู้สูงอายุเก่ียวกับการปรับปรุงบ้าน 
ท่ีผู้สงูอายอุาศยัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ให้มีความเหมาะสมกบัการไมเ่กิดอบุตัิเหตดุ้วย 
 

 “ที่โรงเรียนเขาก็สอน เวลาท าบ้านอย่าให้มันมีที่ต ่าที่สูง เดี๋ยวมัน 
จะลม้ ใหท้ าเป็นทีเ่รียบ ๆ ง่าย ๆ…บา้นไหนมีคนแก่ ในหอ้งน ้าก็ท าราวให ้
ใหค้นในบา้นนัน่แหละท าเอง แต่เขาแนะน า” (ผสอ 9, 15/02/2561) 
 
 “…ใหลู้กหลานท าหอ้งใหอ้ยู่ขา้งล่าง ไม่ใหมี้ธรณีประตู แลว้ก็หอ้งน ้า
เวลาที่จะเข้าห้องน ้าก็จะต้องผลกัออกไปเข้าข้างในไม่ใช่ดึงออกมาอย่าง
เนี้ยค่ะ ต้องผลกัเข้าไปอย่างเนี่ยค่ะคือส่วนนี้ก็คือจะคุยให้กับผู้สูงอายุ
โดยรวมทัง้หมดฟังเลย…” (จนท 10, 16/02/2561)  
 

2.3.4 การป้องกันจากการถูกหลอกลวง เป็นประเด็นท่ีมีการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุ โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอขุนตาล แต่ยังไม่
ครอบคลมุในทกุรูปแบบการหลอกลวง หรืออนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้กบัผู้สงูอาย ุจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
สร้างการเรียนรู้ให้ครอบคลมุทกุรูปแบบท่ีเกิดขึน้บอ่ยในผู้สงูอาย ุ
 

 “…ตอนนี้ว่าจะคุยกันอยู่เกี่ยวกับเร่ือง Call center เนี่ย…เคยมี
กิจกรรมนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบอื่นเนาะ อย่างอาชญากรรมหลอกลวง
รูปแบบอืน่…” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
2.3.5 การท างานในวัยผู้สูงอายุ เป็นเร่ืองท่ีมีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองใน

โรงเรียนผู้สงูอายโุดยเฉพาะการสร้างความรู้และทกัษะอาชีพเพ่ือผลิตชิน้งานให้เป็นรายได้เสริม 
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 “ผูสู้งอายผุูช้ายก็ท าจกัสานมัง่ ผูห้ญิงก็ท าดอกไม้จนัทน์ มีขนมขาย 
มียาประคบมัง่…เป็นกิจกรรมของโรงเรียน เขาจดัเป็นกลุ่ม มีหลายอย่าง 
มีจกัสาน สานตะกร้าสานอะไร…” (ผสอ 10, 15/02/2561) 
 
 “…เราก็จะพาไปที่แหล่งเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง…การฝึก
อาชีพ…” (จนท 3, 16/02/2561)  

 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้โดยแยกตามประเด็นย่อยของพฤฒพลัง 

และจดักลุ่มประเด็นย่อยพฤฒพลงัได้เป็น 3 กลุ่ม ดงัตาราง 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้กลุ่มท่ี 1 มีการ
จดัการเรียนรู้สม ่าเสมอและมีเนือ้หาครอบคลมุพฤฒพลงัเป็นส่วนใหญ่ แตต้่องเพิ่มเติมในบางเนือ้หา 
คือ การออกก าลงักาย การบริโภคท่ีเหมาะสม การใช้ยาท่ีถกูต้อง การรักษาอารมณ์จิตใจ ชอ่งทางการ
รับข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็น การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การมีส่วนร่วมในสังคม เศรษฐกิจ  
การท างาน กลุ่มท่ี 2 มีการจดัการเรียนรู้แต่ยงัไม่ครอบคลมุเนือ้หาของพฤฒพลงั มีบางเร่ืองหรือบาง
ประเด็นท่ีจ าเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดของเนือ้หา คือ การเปล่ียนแปลงในผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน ครอบครัว การปอ้งกนัจากการถกูหลอกลวง กฎหมายและ
สิทธิของผู้สงูอาย ุกลุ่มท่ี 3 ไมมี่การจดัการเรียนรู้ท่ีเฉพาะหรือไมช่ดัเจน คือ การตรวจสขุภาพประจ าปี 
การพกัผอ่นนอนหลบัท่ีเพียงพอ การขบัถ่ายท่ีถกูต้อง การหลีกเล่ียงมลภาวะ การรับภมูิคุ้มกนั 

ตาราง 2 สรุปประเด็นพฤฒพลังท่ีมีการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย 

 
ประเดน็พฤฒพลงั 

สภาพการจดัการเรียนรู้พฤฒพลงั 
ไม่มี มี แตค่รอบคลมุน้อย มี เกือบครอบคลมุ 

การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอายุ - ✓ - 

การตรวจสขุภาพประจ าปี ✓ - - 

การพกัผอ่นนอนหลบั ✓ - - 

การออกก าลงักาย - - ✓ 

การบริโภคท่ีเหมาะสม - - ✓ 

การขบัถ่าย ✓ - - 

การหลีกเล่ียงมลภาวะ ✓ - - 
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ตาราง 2 สรุปประเดน็พฤฒพลงัท่ีมีการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายตุ าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล 
จงัหวดัเชียงราย 
 

 
ประเดน็พฤฒพลงั 

สภาพการจดัการเรียนรู้พฤฒพลงั 
ไม่มี มี แตค่รอบคลมุน้อย มี เกือบครอบคลมุ 

การรักษาอารมณ์จิตใจ - - ✓ 

การใช้ยาท่ีถกูต้อง - - ✓ 

การรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็น ✓ - - 

การเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถึง
ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ 

- - ✓ 

ชอ่งทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็น - - ✓ 

การมีสว่นร่วมในสงัคม - - ✓ 

กฎหมายท่ีส าคญัส าหรับผู้สงูอายุ - ✓ - 

การออม (เศรษฐกิจ) - - ✓ 

การมีความมัน่คงด้านครอบครัว - ✓ - 

การจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านและภายนอก
บ้าน 

- ✓ - 

การปอ้งกนัจากการถกูหลอกลวง - ✓ - 

การท างานในวยัผู้สงูอายุ - - ✓ 

 
3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลัง 

การวิเคราะห์ใช้หลักการ SWOT Analysis โดยมีข้อมูลจาก 3 ส่วนในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ข้อมลูการสนทนากลุ่มตวัแทนผู้สงูอาย ุข้อมลูการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล 
และข้อมลูการด าเนินงานจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้การดแูลผู้สงูอาย ุ(ศรร) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

3.1 จดุแข็ง  
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย มีจุดแข็งท่ีส่งผลต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอายใุนต าบล 8 จดุแข็งท่ีส าคญั ดงันี ้

3.1.1 การเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล เป็นจุดแข็งท่ีมีความส าคญั
ในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุเน่ืองจากการบริหารจดัการทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพ
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ชีวิตประชาชนในพืน้ท่ีเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล ผู้บริหารในบริบทของเทศบาลต าบล 
ป่าตาล คือ ผู้บริหารท่ีเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลต าบล และผู้บริหารท่ีเป็นข้าราชการท้องถ่ิน 
ได้แก่ ปลดัเทศบาลต าบลและหวัหน้าส่วนงานต่าง ๆ เช่น ส านกัปลดัเทศบาล เป็นต้น การเอาใจใส่
ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลนัน้แสดงออกด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตัง้แต่การบรรจุโรงเรียนผู้ สูงอายุไว้ในแผนเทศบัญญัติต าบลเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีการปรับเพิ่มงบประมาณขึน้ทุกปีตามจ านวนนกัเรียนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึน้ ร่วมท าการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สงูอายุสมคัรเข้าร่วมเป็นนกัเรียนผู้สูงอาย ุพบปะนกัเรียนผู้สูงอายุทกุครัง้ท่ีมีการ
จดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุเป็นท่ีปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัทีมจดัการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
แสวงหางบประมาณภายนอกเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอาย ุเป็นต้น  
 

 “ทางโรงเรียนเป้ินดูแลเอาใจใส่ดี นายกเป้ินกะป๊ะกนัเร่ือย ได้ทาน
ข้าวร่วมกันห่อข้าวมากินร่วมกัน นี่แหละนายกนี่แหละเขาเอาใจใส่ดีมี
อะไรเขาก็ไปแนะน า เราขออะไรก็ได…้” (ผสอ 9, 15/02/2561) 
 
 “เป้ินดูแลผูสู้งอายดีุ…นายกเป้ินมาทกุครั้ง” (ผสอ 1, 15/02/2561) 
 
 “ส่วนหน่ึงก็มาจากผูบ้ริหารค่ะ ให้ความส าคญักบัผูสู้งอาย ุดึงดูดให้
ผูสู้งอายไุดเ้ขา้มาสมคัรเป็นนกัเรียนโรงเรียนผูสู้งอาย…ุก็จะเป็นจดุแข็งจดุ
หน่ึงทีท่่านผูบ้ริหารเป็นส่วนใหญ่น่ะค่ะ…” (จนท 8, 16/02/2561) 
 
 “…จุดแข็งจริง ๆ เนี่ยก็ตอ้งยอมรับว่าผูบ้ริหารเนีย่แหละครับ เพราะ
เขาใส่ใจกับกิจกรรมที่จะส่งเสริมหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มาก…ผูบ้ริหารลงไปเอง เชิญชวน ชกัชวนให้ผูสู้งอายเุข้ามาร่วมกิจกรรม
ด้วยกนั เรียกประชุมหรือว่ามอบนโยบายในการท ากิจกรรม…ผู้บริหาร
เนี่ยก าหนดเลยว่านี่คืองบประมาณในเทศบญัญัติที่ว่าโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
ผู้บริหารให้ความส าคญัมาก…ทุกพธุผู้บริหารนี่ลงไปทุกพุธก่อนที่จะท า
การเรียนการสอน ไม่มีขาดเลย…” (จนท 3, 16/02/2561)  

    
3.1.2 การมีโรงเรียนผู้สูงอาย ุในอดีตการรวมตวักนัของผู้สงูอายเุพ่ือท ากิจกรรม

ท่ีเป็นทางการมีเพียงชมรมผู้สงูอายุเท่านัน้ แต่ชมรมผู้สงูอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน 
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คือ รูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ชดัเจนท าให้หลายชมรมผู้สูงอายุขาดความเข้มแข็ง ประกอบกับ
ผู้สงูอายยุงัขาดความรู้ และทกัษะท่ีส าคญัเพ่ือใช้ในขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายุ
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องอาศยัความรู้ทกัษะใหม่ แหล่งทรัพยากรท่ีจะช่วยในการพฒันาผู้สงูอายใุห้มี
รูปแบบและกระบวนการท่ีชดัเจนขึน้ คือ โรงเรียนผู้สงูอาย ุท่ีผู้สงูอายทุัง้ต าบลสามารถรวมตวักนัเพ่ือ
ท ากิจกรรมท่ีท าให้ผู้สูงอายมีุปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สงูอายตุ่างหมู่บ้าน ได้รับความรู้ทกัษะท่ีส าคญัในการ
ด าเนินชีวิตตามความจ าเป็นและความต้องการ ดงันัน้ โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเสมือนจุดศูนย์รวมองค์
ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ สูงอายุทุกเร่ือง โรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลป่าตาลมีสถานท่ีท่ีมีความมั่นคง
แข็งแรง ซึง่การมีพืน้ท่ีแหลง่เรียนรู้ท่ีเป็นกิจลกัษณะสามารถจดักิจกรรมได้หลายรูปแบบ  
 

 “…ใช้ที่ศูนย์สุขภาวะต าบล เดิมที่แห่งนี้เป็นที่ของอ าเภอ เฮามายะ
ล้างหญ้ามนัหุ้มบ่ดาย คนเฒ่าคนแก่คณะกรรมการโรงเรียนเนี่ยมาผ่อว่า
หญา้หุม้หยงักะขอ แล้วทางจงัหวดัเป้ินกะอนญุาตว่าเอาโรงเรียนผูสู้งอายุ
ไวนี้…่” (ผสอ 2, 15/02/2561) 
 
 “ส่วนมากจะได้มาจากโรงเรียน…อยากมาใหม่เร่ือย ๆ…” (ผสอ 9, 
15/02/2561) 
 
 “…เรียนแล้วมนับ่จบน่ะเรียนไปเร่ือย ๆ…ผูสู้งอายนีุม่นักะมาโรงเรียน
นีม่นัหมัน่ ถา้บ่มีโรงเรียนนีม่นัตายหมัน่ล่ะนอ้…อยากเข้าตึงวนัซ ้า อย่างป้อ
ว่าคนเฒ่าถา้อยู่บา้นคนเฒ่าเป้ินจะเหงา…" (ผสอ ผูสู้งอาย ุ1, 15/02/2561) 
 
 “…มันสนุกครับ จิตใจเราดีด้วย รู้สึกว่าดีมากไม่คิดอะไรเลยครับ 
นบัวนัคืนไค่อยากจะใหถึ้ง…” (ผสอ 5, 15/02/2561)  
 

3.1.3 การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เป็นจดุแข็งในการด าเนิน
กิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายท่ีุส าคญั เป็นการร่วมมือกนัของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
ป่าตาลในทุกส่วนงานตัง้แต่แม่บ้าน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาจ่าย ข้าราชการท้องถ่ิน ฯลฯ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุตามความถนัดของตนเองทัง้สิน้ โดยการสร้างทีมงาน  
ในการร่วมคิดแผนงาน การเตรียมการด าเนินงาน การจัดหาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ การด าเนินการ
ตามแผน การสรุปแผน และการร่วมกนัปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีขึน้ 
ร่วมจัดหาทรัพยากรทางด้านการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล
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บางส่วนยงัสามารถเป็นทรัพยากรในการสร้างการเรียนรู้ได้ด้วย เช่น ในกรณีท่ีวิทยากรด้านสุขภาพ 
ไม่สามารถเป็นวิทยากรให้ได้ เจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าตาล
สามารถท่ีจะเป็นวิทยากรแทนในประเดน็ตา่ง ๆ ได้หลายประเด็น เป็นต้น 

 
 “…เจ้าหนา้ที่จะไดร้ับนโยบายของผูบ้ริหารแล้วก็มาประชมุมาคยุกนั
ว่าเราจะจดักิจกรรมภายในโรงเรียนอะไรยงัไงในช่วงแต่ละวนั เช้า สาย 
บ่ายเที่ยง…ทุกวนันี้เราท าในรูปแบบทีมงานนะฮะ ซ่ึงทีมงานเนี่ยมัน
เฉพาะกิจ ท าเฉพาะวนัพธุถึงบ่ายสอง…” (จนท 3, 16/02/2561) 
 
 “…เป็นทีมงานสร้างสขุน่ะค่ะ ทัง้หมดเลยทัง้เทศบาล…” (จนท 8, 
16/02/2561) 
 
 “…ในส่วนของด้านพนักงานเนี่ย เราเต็มที่อยู่แล้ว…สมมติว่า
วิทยากรท่านไหนไม่มาพี่ก็จะสอดแทรกเร่ืองสขุภาพเข้าไป…ท างานสนุก
เพราะว่าน้อง ๆ นี่ตัง้ใจท างานเต็มที่ ตัง้ใจท างาน ถึงแม้ว่าอุปสรรค…” 
(จนท 10, 16/02/2561) 

 
3.1.4 จุดแข็งที่ 4 การมีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

ในการด าเนินการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนัน้ การท่ีมีผู้ รับผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลท าให้การด าเนินการตัง้แตก่ารพฒันาแผนตลอดจน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นไปได้ด้วยดี มีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการประสานงานกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละครัง้ การสรรหาวิทยากรจากทัง้ภายในพืน้ท่ีต าบลและ
ภายนอกต าบลท่ีมีความเช่ียวชาญในประเด็นท่ีต้องการสร้างการเรียนรู้ เช่น เจ้าหน้าท่ีจาก
โรงพยาบาลขุนตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพและทักษะ 
ในการดแูลสขุภาพ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภธูรอ าเภอขนุตาลให้ความรู้กฏหมาย เจ้าหน้าท่ี
จากศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนในการพฒันาทกัษะอาชีพเสริมรายได้ เป็นต้น  
 

 “…ก็คือน้อง(ชื่อคน)จะเป็นผู้จัดการโรงเรียนเป็นนกัจัดการระบบ 
แลว้ก็วางแผนว่าจะท าอะไรวนันีว้นันัน้…” (จนท 3, 16/02/2561) 
 



  113 

 “…น้อง(ชื่อคน)จะเป็นคนจัดกระบวนการทัง้หมดนะคะ ตัง้แต่ต้น
จนถึงส้ินสดุ นอ้ง(ชื่อคน)จะเป็นคนดูแลทัง้นัน้…แลว้เราก็ตอ้งไปดูดว้ยนะ
คะว่าสอนแล้วเป็นยังไง  รูปแบบการเรียนการสอนก็จะอยู่ ที่ผู้จัด
กระบวนการทัง้หมดอย่างเนีย้ค่ะ…” (จนท 10, 16/02/2561) 

 
3.1.5 การมีแผนด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอาย ุในการด าเนินการจดักิจกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลป่าตาลทกุกิจกรรมจะมีการวางแผนในการด าเนินงานทุกกิจกรรมเพ่ือให้
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีความเข้มแข็ง โดยเร่ิมต้นตัง้แต่การ
ประชมุปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนในเทศบาลต าบลป่าตาล จากนัน้
จึงประชมุเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมงานแต่ละรายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน ไม่ก้าวก่าย
หรือซ า้ซ้อนในการด าเนินงาน มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นจนได้ข้อสรุปท่ีทุกคนเข้าใจร่วมกัน 
มีความเห็นในเชิงให้การยอมรับร่วมกนั ทัง้นี ้เม่ือด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายใุนแตล่ะครัง้จะ
มีการสรุปการด าเนินการเพ่ือวางแผนร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาหรือการจดัการกิจกรรมให้ดีขึน้ 

    
 “…แบ่งงานกนั อย่างสาสขุก็นนัทนาการ พช.ก็ช่วยงานทัง้หมด สป. 
คอยลงทะเบียน จดรายชื่อ รับสมคัร คดัแยก แล้วก็ติดต่อประสานงาน
ค่ะ…” (จนท 8, 16/02/2561) 
 
 “…ท าแผนไว้หมดแล้ว…จริง ๆ เราคุยกับทีมบริหารก่อน จากการ 
ที่เราไปสงัเกตไุปแต่ละครั้งว่าผู้สูงอายุเขาเบื่อไหม แล้วก็มานัง่คุยกนัใน
ทีมงานก็จะมีท่านนายกกบัท่านปลดัเข้ามานัง่คุย คุยเสร็จแล้วหลงัจาก 
ที่คุยได้ข้อสรุปข้อตกลงเราก็จะคยุให้ผูสู้งอายุฟังอีกทีหน่ึง เหมือนเราท า
เป็นตุ๊กตา ท าเป็นโมเดลอะไรไว…้” (จนท 10, 16/02/2561) 
 

3.1.6 การมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นจุดแข็งท่ีมาจากความร่วมมือ
ของนกัเรียนผู้สูงอายใุนการร่วมด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายใุนต าบล มีส่วนส าคญัในการ
สนับสนุนให้กิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองในการเป็น 
ผู้ประสานงานภายในหมู่บ้านท่ีตนเองอาศยัอยู่ ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือให้
นกัเรียนผู้สงูอายใุนแตล่ะหมู่บ้านสามารถเข้าถึงข้อมลูกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายใุนแตล่ะสปัดาห์ 
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 “…คือของเรานี่โครงสร้างก็จะมีประธาน มีคณะกรรมการ และก็ผู้
ประสานงาน ผู้ประสานงานก็จะเป็นผู้ประสานงานของแต่ละหมู่บ้าน
เพราะว่าเรามี 14 หมู่บ้าน เวลาที่เราออกไปท ากิจกรรมที่จะต้องให้
ผูสู้งอายุเตรียมของเนี่ย(ชื่อคน)จะเป็นผู้โทรไปหากรรมการประสานงาน
ของแต่ละหมู่บา้น…” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
3.1.7 การมีบริการรับ-ส่งในการร่วมกิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอาย ุการท่ีผู้สงูอายจุะ

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลได้นัน้ การได้รับความสะดวกในการเดินทาง
เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีใช้พืน้ท่ีของศนูย์สุขภาวะนัน้มีเพียงบางหมู่บ้านท่ีอยู่
ใกล้และสามารถเดินทางมาได้ด้วยการเดินหรือป่ันจกัรยาน แตบ่างหมู่บ้านอยู่ห่างไกลออกไปท าให้
เดินทางมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุไม่สะดวก ดงันัน้ จดุแข็งของเทศบาลต าบลป่าตาล คือ 
สามารถบริหารจดัการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุท่ีมีต้องการเดินทางมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
ผู้สงูอาย ุทัง้รถ EMS ของเทศบาลและรถสว่นบคุคลของสมาชิกเทศบาลต าบลป่าตาล 

 
 “…เขาก็ไปรับอยู่คนที่บ่มีรถมีราง มากบั สท.พ่อง ขบัรถเคร่ืองมา 
รถถีบมา…ลูกหลานมาส่งดว้ย…” (ผสอ 1, 15/02/2561) 
 
 “…เทศบาลมีรถไปรับ มาไดก็้มาเอง บางคนลูกเขาส่งเสริมลูกเขาก็
มาส่ง คนอยู่ใกลก็้เดินมา เอาจกัรยานมา…” (ผสอ 9, 15/02/2561) 
 
 “มีรถรับส่งอยู่แล้ว รถเทศบาลไปรับ สท. เป้ินกะมาทุกพุธ…บ่ามี
ปัญหาหยงัสกัอย่าง…" (ผสอ 2, 15/02/2561) 
 
 “มีหน่ึงรายที่เขาสภุาพไม่ดีคือผอมมากแต่เขาก็มาเรียนมาเรียนโดย
วิธีใหร้ถของเราไปรับนะคะใหร้ถรางไปรับ…” (จนท 10, 16/02/2561)“  

 
3.1.8 การที่ชุมชนอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการของอ าเภอ พืน้ท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลป่าตาลทัง้หมดครอบคลุมพืน้ท่ีส่วนราชการของอ าเภอป่าตาล ท าให้มีทรัพยากรท่ี
หลากหลายในการดงึมาใช้เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาล เช่น โรงพยาบาลขนุตาล
ท่ีเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอท่ีอยู่ไม่ไกล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอขุนตาล สถานี
ต ารวจภธูรอ าเภอขนุตาล โรงเรียนขนุตาลวิทยาคมท่ีอยูไ่มไ่กลจากส านกังานเทศบาล เป็นต้น 
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3.2 จดุออ่น  
เทศบาลต าบลป่าตาลมีจุดอ่อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลังส าหรับ

ผู้ สูงอายุในต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มี 2 จุดอ่อนท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนรู้ภายใต้การบริหารจดัการโรงเรียนผู้สงูอาย ุคือ  

3.2.1 การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลมีภาระงานประจ า เน่ืองจากการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนัน้เป็นการบริหารจดัการโดยทีมงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล 
ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นงานประจ าตามขอบเขตบทบาทต าแหน่งอยู่แล้ว การด าเนินงานกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้มาจากภาระงานปกติ ดงันัน้ การมีภาระงานประจ าท าให้
เจ้าหน้าท่ีเกิดความรู้สึกและรับรู้ถึงการไม่สามารถขยายขอบเขตการสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลายได้
เพียงพอ รวมทัง้ หากมีจ านวนของนักเรียนผู้ สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึน้กว่าในปัจจุบันอาจประสบกับ
ปัญหาความไมเ่พียงพอของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีจะร่วมกนับริหารจดัการกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายุ 
 

 “…จุดอ่อนที่สดุของเทศบาลเราก็คงเป็นเร่ืองของคนไม่เพียงพอนะ
คะ สมมติว่ามีงานที่เทศบาลแม่บ้านก็หาย จะไปอยู่ศูนย์สขุภาวะน่ะค่ะ 
ก็ต้องช่วยตวัเองน่ะค่ะ ถ้าจัดโรงเรียนแม่บ้านเทศบาลก็จะเป็นคนดูแล
ศูนย์อาคารทัง้หมดน่ะค่ะ…” (จนท 8, 16/02/2561)  
 
 “…ภายในของเราเนีย่ถามว่าจดุอ่อน เอ่อ จะบอกว่าดว้ยจ านวนของ
เจ้าหน้าที่เอง แล้วก็เวลาของพวกเราเนี่ยมนัมีงานประจ าอยู่ เวลาที่เรา
ให้กบัผูสู้งอายเุนีย่แค่คร่ึงวนั ก็คือถึงบ่ายสองอะไรอย่างเนี้ย แต่หลงัจาก
นัน้เนีย่เราก็จะกลบัมาท างานปกติ…” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
3.2.2 ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นปัญหาข้อจ ากดัของ

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท่ีส่งผลต่อการท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้เกิดความรู้สึกว่าการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้มีความส าคัญ เช่น ไลน์ (Line Application) เน่ืองจาก ไม่สามารถ
จดัหาทรัพยากรเทคโนโลยีท่ีรองรับได้ รวมทัง้การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีข้อจ ากดัในการเข้าถึงด้วยเช่นกนั 

 
 “แต ้ๆ ของแม่กะเป็นโทรศพัท์แบบเก่า…” (ผสอ 10, 15/02/2561) 
 
 “แบบเก่านีมี่ทกุคน แบบสือ่สารนีมี่ทกุคน” (ผสอ 1, 15/02/2561) 
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 “…เร่ืองเทคโนโลยี  ของเราเนี่ยเมื่อก่อนโทรศพัท์เนี่ยมนัยงัเป็นเร่ือง
ไกลตวัของผูสู้งอาย ุการแชทไลน์อะไรอย่างเนี้ยมนัยงัเป็นเร่ืองไกลตวัเนาะ 
ทีนีม้นัเขา้สู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 นะฮะ...” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
3.3 โอกาส  
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีโอกาสท่ีช่วยในการ

ส่งเสริม สนบัสนนุ และผลกัดนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงัส าหรับผู้สูงอายุในต าบลภายใต้
การบริหารจดัการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ4 โอกาสท่ีส าคญั ดงันี ้

3.3.1 การที่นักเรียนผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในทุกเร่ือง โอกาสท่ีเป็นจุดเด่น 
ท่ีท าให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถด าเนินการได้อย่างเข้มแข็งและ 
มีความต่อเน่ือง คือ การได้รับความร่วมมือจากผู้สงูอายุในชมุชนเอง โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ
ในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากการขอความร่วมมือของเทศบาลต าบลป่าตาล 

 
 “…อนันี้จริง ๆ แล้วมันอยู่ที่ผู้สูงอายุด้วยเนาะเพราะว่าผู้สูงอาย ุ
เขาเต็มใจมาไม่ไดบ้งัคบัใหม้าเนาะ…” (จนท 10, 16/02/2561) 

 
3.3.2 การมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เป็นการมีเครือข่ายทัง้ใน

พืน้ท่ีต าบลและเครือข่ายภายนอกพืน้ท่ีต าบล ท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและตรงความต้องการมากท่ีสุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 2 แห่งท่ีตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีต าบลป่าตาล โรงพยาบาลขนุตาลท่ีเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นเุคราะห์ท่ีสามารถสนบัสนุนเจ้าหน้าท่ีมาเป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพศนูย์
การเรียนรู้ระบบการดแูลผู้สงูอาย ุ(ศรร) ท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลร่วมเป็นเครือข่ายตา่งมีพืน้ท่ีต้นแบบ
ในด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าไปร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ พระสงฆ์จากทัง้ 10 แห่ง
ในพืน้ท่ีต าบลป่าตาลเป็นแกนน าด้านจิตใจท่ีส าคญัรวมทัง้เป็นส่วนสนบัสนุนในการจัดตัง้โรงเรียน
ผู้ สูงอายุตัง้แต่แรกท่ีเร่ิมด าเนินการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอขุนตาล  สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอขนุตาล วิทยชุมุชน โรงเรียนขนุตาลวิทยาคม กองทนุสวสัดกิารชมุชน วิทยชุมุชน เป็นต้น 

 
 “…เจ้าหนา้ทีต่ ารวจมาสอนเร่ืองการปอ้งกนัการหลอกลวงของผูสู้งอาย ุ
ก็ไดรู้้มาเยอะเหมือนกนัจากแต่ก่อนไม่รู้อะไร…” (ผสอ 5, 15/02/2561) 
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 “เราก็มีเครือข่ายค่ะ…เครือข่ายโรงพยาบาลขุนตาลและก็ รพ.สต. 
ทั้งสองที่ มีเจ้าอาวาสวัดป่าตาลใต้ ที่จะจัดสรรคนมาให้  มี พมจ. 
บางอาทิตย์ก็มี กศน. มาสอนเร่ืองของอาชีพ…” (จนท 10, 16/02/2561) 
 
 “…เราเป็นภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวดัเชียงราย ดงันัน้ 
เครือข่ายเกี่ยวกบัเร่ืองการท ากิจกรรมผูสู้งอายเุนีย่โอเคเลย…เรามีสถานี
วิทยชุมุชน ส่วนใหญ่ผูสู้งอายโุรงเรียนนีล่่ะจะฟังคลืน่วิทยชุมุชนทอ้งถ่ิน…
แล้วก็หลาย ๆ ส่วนก็จะมาเล่าบอกข่าว บอกกิจกรรมผ่านสื่อตรงนี้… 
มี สภ. ขนุตาลทีเ่ป็นภาคีเครือข่าย…” (จนท 3, 16/02/2561)  

 
3.3.3 การมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

นัน้ทนุทางสงัคมท่ีมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมนีท่ี้นอกเหนือไปจากกลุม่เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลแล้วนัน้ ยงัมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายท่ีุกระจายตวัอยู่ในทกุหมู่บ้าน เม่ือมีกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุจะร่วมกันให้การดูแลนักเรียนผู้สูงอายุ ทัง้การตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้น วดัความดนัโลหิต เป็นต้น รวมถึงการตดิตามดแูลผู้สงูอายท่ีุบ้านอีกด้วย 

 
 “หมู่ที่บ่มาโรงเรียน อผส. กะไปสอนในบ้าน อผส. มีทุกหมู่บ้าน…” 
(ผสอ 2, 15/02/2561) 
 
 “ อผส. มีหมู่บ้านละ 2-3 คน ถ้าหมู่บ้านใหญ่มี 4 คน เวลาแจกเบี้ยยงั
ชีพ อผส. ก็ไป ตดัผม ซอย ยอ้มสี ท าทกุอย่าง” (จนท 9, 16/02/2561) 
 

3.3.4 การมีแหล่งงบประมาณภายนอก ในการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สงูอายโุดยมีเทศบาลต าบลป่าตาลนัน้จ าเป็นต้องอาศยังบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
ซึ่งบางกิจกรรมท่ีจ าเป็นอาจขดัต่อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในส่วนนัน้ได้ ดังนัน้ การแสวงหางบประมาณภายนอกแบบให้เปล่า 
จงึเป็นทางออกท่ีส าคญัท่ีทางเทศบาลต าบลป่าตาลเลือกใช้ในการแก้ไขปัญหานี ้

 
 “…เราไปรับงบประมาณจากที่อื่นมาก็เยอะ…ถ้าพูดถึงว่าตวัเสริม
ของเราในส่วนตรงนี้ งบประมาณทุกอย่างของเทศบาลเราแทบจะแตะ
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ตอ้งไม่ค่อยได ้มนัจะมีดว้ยระเบียบต่าง ๆ แต่ว่าสามารถเอางบทีอื่น่มาน่ะ
ค่ะ…” (จนท 10, 16/02/2561) 
 
 “…หน่วยงานทัง้พฒันาสงัคมประมาณ 2-3 แหล่งทุนนะที่เราได้มา 
และก็ สสส สปสช ด้วย ซ่ึงเหล่าเนี้ยเป็นโอกาสที่จะช่วยหนุนเสริม
งบประมาณในการท ากิจกรรม…” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
3.4 อปุสรรค  
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย มีอุปสรรคท่ีส่งผลตอ่การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลังส าหรับผู้ สูงอายุในต าบล 2 อุปสรรคส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานการจดัการเรียนรู้ด้านภายใต้การบริหารจดัการโรงเรียนผู้สงูอายุ ดงันี ้ 

3.4.1 การไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องที่ อุปสรรคท่ีส าคญัของการด าเนิน
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุโดยมีเทศบาลต าบลป่าตาลบริหารจัดการนัน้ คือ 
การไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าพืน้ท่ี ท าให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพเกิดการสะดุด 
และการเสียขวญัก าลงัใจของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล 

 
 “…เป็นเร่ืองของท้องที่ ท้องถ่ิน ผู้น าในแต่ละหมู่บ้าน…เขาไม่ค่อย
เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเป็นการหาเสียง…ในส่วนของผูป้ฏิบติัก็จะ
ค่อนข้างล าบากใจนิดนึง…อนันี้คืออปุสรรคเลยค่ะ…เขาจะร้องเรียนเรา
ว่าเราเอางบประมาณมาตรงนี้สมควรไหมต้องมาซื้อกระเป๋า ซื้อป่ินโต 
ซื้อนัน่ซื้อนี่ ว่าเราว่าเอาเงินตรงนัน้ไปท าอย่างอืน่ดีกว่า เหมือนเป็นเร่ือง
การหาเสียง…” (จนท 10, 16/02/2561) 
 
 “ส าหรับเร่ืองอุปสรรคจากภายนอกก็เป็นเร่ืองเดิม ๆ นะคะ ที่โดน 
ตดัน ้าน่ะค่ะ น ้าหอ้งน ้าโรงเรียนผูสู้งวยัน่ะค่ะ…” (จนท 8, 16/02/2561) 
 
 “เขาตดัน ้าไม่ให้ใช้หมดล่ะค่ะ ตอนแรกเขาจะร้องหรือว่าเขาจะอะไร
ไม่รู้นะคะศูนย์สขุภาวะ…” (จนท 5, 16/02/2561) 
 
 “…จริงแล้วท้องถ่ินไม่ได้มีปัญหาอะไรกบัใคร แต่ว่าทางผู้น าท้องที ่
ก านนัผูใ้หญ่บ้านบางท่าน…ถ้าเทศบาลท ากิจกรรมอะไรจะขดัขวางหรือ
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ว่าไม่ ให้ ความ ร่วม มือ  ห รือ ว่าท าไป แล้ ว ร้อ งเรียน…” (จนท  3, 
16/02/2561) 
 

3.4.2 การมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายโดยมีเทศบาลต าบลป่าตาลเป็นผู้บริหารจดัการ
การด าเนินการนัน้จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมแต่ละครัง้ ซึ่งบางกิจกรรม  
ท่ีจ าเป็นอาจขดัตอ่ระเบียบด้านงบประมาณ ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการในสว่นนัน้ได้  
 

 “…มนัติดที่ระเบียบ…สตง. เข้านี่สิบวนัน่ะ แล้วช่วงก่อน ปปช. มา
อีก 3 วนั เข้าออกเข้าออกไม่รู้เท่าไหร่…เร่ืองปัญหาการเงินนี่ส าคญัที่สดุ 
เวลาที่เราจะไปเยี่ยมอย่างคนไข้ติดเตียงเนี่ย จะซื้อนมไปเยี่ยมก็ไม่ได้ 
ซื้อนัน่ซื้อนีก็่ไม่ได ้คือ ปัญหานีแ้หละค่ะ” (จนท 10, 16/02/2561) 
 
 “…สตง. และปปช. เข้านี่แหละ ถึงเราท าถูกต้อง แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็
เรียกถาม เรียกถาม เราก็จะกลัวพลาดในบางประเด็นเพราะว่าเรา 
ไม่แน่ใจว่าจุดไหนที่เราพลาดบ้าง ซ่ึงมันกัดกร่อนจิตใจของคนท างาน 
บางครั้งนอนไม่หลบั เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางส่ิงที่เราท าไปขดักบัระเบียบ
ของเขาตรงไหนอะไรหรือเปล่า ซ่ึงเราท าด้วยจิตใจที่บริสุทธ์ิ นี่ล่ะที่
กลายเป็นอปุสรรค” (จนท 3, 16/02/2561) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลังส าหรับ

ผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย สามารถสรุปได้ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงั 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

1) การเอาใจใสข่องทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล 
2) การมีโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
3) การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล 
4) การมีผู้ รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ

1) การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมี
ภาระงานประจ า 
2) ความ ไม่ เพี ยงพอของอุปกรณ์
เทคโนโลยีส่ือสาร 
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ตาราง 3 จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงั 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

5) การมีแผนด าเนินงานของโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
6) การมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
7) การมีบริการรับ -ส่งในการร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ
8) การท่ีชมุชนอยูใ่นพืน้ท่ีศนูย์ราชการของอ าเภอ 

 

โอกาส อปุสรรค 

1) การท่ีนกัเรียนผู้สงูอายใุห้ความร่วมมือในทกุเร่ือง 
2) การมีเครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี 
3)การมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ
4) การมีแหลง่งบประมาณภายนอก 

1) การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ น า
ท้องท่ี 
2) การมีระเบียบเร่ืองงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
4. กลยุทธ์เชิงรุก เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิงรับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

พฤฒพลัง 
การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิงรับ (TOWS Metrix) ในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงัของผู้สงูอายใุนต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย เป็นการ
สร้างกรอบแนวความคิดอย่างเป็นระบบด้วยการพิจารณาจากอุปสรรค โอกาส จุดแข็ง และจุดอ่อน 
ท่ีท าให้ได้กลยทุธ์ 4 รูปแบบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

4.1 กลยทุธ์เชิงรุก  
กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้จุดแข็งท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลมีอยู่ภายในร่วมกบัโอกาส

จากภายนอกเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ  
ในต าบลป่าตาล มี 8 กลยทุธ์ ดงันี ้

4.1.1 การหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล เป็นการใช้จุดแข็งเร่ืองการ 
เอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลร่วมกับการใช้โอกาสเร่ืองการมีแหล่งงบประมาณภายนอก 
เน่ืองจากในการจดัเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุนัน้จ าเป็นต้องอาศยังบประมาณเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งการอาศัยเพียงงบประมาณจากเทศบาลต าบลป่าตาลฝ่ายเดียวอาจ 
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ไม่เพียงพอและมีอปุกรณ์บางอย่างท่ีไม่สามารถเบกิจ่ายได้จากงบประมาณของเทศบาลต าบล ดงันัน้ 
ผู้ บริหารของเทศบาลต าบลจึงหาแหล่งงบประมาณภายนอกท่ีให้เปล่าเข้าช่วยในการขับเคล่ือน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล เช่น ทุนจากพัฒนาความมั่นคงจังหวัดเชียงราย ทุนจากบ้านธรรม
ปกรณ์เชียงใหม ่ทนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส) เป็นต้น 

4.1.2 การใช้โรงเรียนผู้ สูงอายุเป็นแหล่งทรัพยากรในการสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้สงูอายโุดยอาศยัการได้รับความร่วมมือจากนกัเรียนผู้สงูอายใุนทกุเร่ือง เป็นการใช้จดุแข็งเร่ืองการ
มีโรงเรียนผู้ สูงอายุร่วมกับการใช้โอกาสเร่ืองการให้ความร่วมมือของนักเรียนผู้ สูงอายุในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุ เน่ืองจากเดิมในการรวมกลุ่มเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของผู้สูงอายุในชุมชนต้องอาศยัการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการตามเทศกาลหรืองาน
ประเพณีตา่ง ๆ ของชมุชน ภายหลงัมีการจดัตัง้ชมรมผู้สงูอายขุึน้มา แตย่งัคงเป็นการท ากิจกรรมของ
แตล่ะชมรมท่ีกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน เม่ือมีการจดัตัง้โรงเรียนผู้สงูอายุต าบลขึน้ท าให้การรวมกลุ่ม
ของผู้สงูอายมีุขนาดของการรวมตวัท่ีใหญ่ขึน้ในภาพของต าบลมากกวา่หมูบ้่านจึงท าให้เกิดการสร้าง
ความร่วมมือจากผู้สงูอายใุนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุด้มากกว่าเดมิ 

4.1.3 การสร้างเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยทีมงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล เป็นการใช้จุดแข็ง
เร่ืองการท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลร่วมกับการใช้โอกาสเร่ืองการมีเครือข่าย 
ทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี เช่น เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทัง้ 2 แห่ง 
โรงพยาบาลขุนตาล เจ้าหน้าท่ีต ารวจ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม และพระสงฆ์จากวดัต่าง ๆ ในพืน้ท่ี
ต าบล เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุ เน่ืองจากแม้ว่าทีมเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลป่าตาลท่ีมีความพร้อมในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ด้วย
ภาระงานประจ าท่ีมีอยู่กอปรกบักิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายุจ าเป็นต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองนัน้ ๆ ท าให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาลต้องแสวงหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
โดยอาศยัเครือข่ายท่ีมีอยู ่

4.1.4 การอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีเทศบาลต าบลจดัรถบริการ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลจัดรถส่วนบุคคลบริการ และ
นกัเรียนผู้สงูอายจุดัยานพาหนะส่วนตวั เป็นการใช้จดุแข็งเร่ืองการมีบริการรับ-ส่งในการร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สงูอายรุ่วมกบัการใช้โอกาสเร่ืองการท่ีนกัเรียนผู้สงูอายใุห้ความร่วมมือในทกุเร่ือง เน่ืองจาก
ท่ีตัง้ของโรงเรียนผู้สงูอายอุยู่ในศนูย์สุขภาวะชุมชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี หมู่ 1 ท าให้ผู้สงูอายุจากหมู่บ้าน
อ่ืนท่ีอยู่ห่างไกลต้องวางแผนเพ่ือเดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งมกัพบปัญหาในการเดนิทางของผู้สงูอายุ
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เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายท่ีุอยู่ห่างไกลไม่มีรถส่วนตวัในการเดินทางสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลป่าตาลเพ่ือจดัรถบริการได้ อีกทัง้ ในกรณีท่ีผู้ สูงอายุท่ีอยู่ใกล้เคียงกันได้ชักชวน 
แบง่ปันกนัเพ่ือเดนิทางมาร่วมกนั 

4.1.5 การสร้างความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุ
ระหว่างคณะกรรมการโรงเรียนผู้ สูงอายุกับนักเรียนผู้ สูงอายุ  เป็นการใช้จุดแข็งเร่ืองการมี
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอายรุ่วมกบัการใช้โอกาสเร่ืองการท่ีนกัเรียนผู้สงูอายใุห้ความร่วมมือในทกุ
เร่ือง คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีเป็นนักเรียนผู้สูงอายุท าหน้าท่ีในการเป็นผู้ประสานงานกับ
นกัเรียนผู้สูงอายุรายอ่ืน ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือกระจายข่าวสารและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีความเข้มแข็ง อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระ
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลอีกด้วยท่ีสามารถใช้ความร่วมมือของผู้สงูอายุ 

4.1.6 การสร้างเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลท่ีหลากหลาย
โดยใช้จุดแข็งเชิงพืน้ท่ีท่ีมีศูนย์ราชการอ าเภอขุนตาลตัง้อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่า
ตาล เป็นการใช้จุดแข็งของชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีศูนย์ราชการของอ าเภอร่วมกับการใช้โอกาสในการมี
เครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี จดุแข็งของการมีพืน้ท่ีตัง้ของต าบลหรือเทศบาลเป็นพืน้ท่ีของ
สถานท่ีราชการอ าเภอท าให้การเลือกใช้ทรัพยากรในการจดักิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายโุดยเทศบาล
ต าบลเข้าถึงได้ง่ายและโดยส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยากร เช่น เจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลขนุตาล เจ้าหน้าท่ีต ารวจของสถานีต ารวจภธูรอ าเภอขนุตาล เป็นต้น 

4.1.7 การประสานงานกับเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบล
เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพโดยผู้ รับผิดชอบหลกัของโรงเรียนผู้สงูอายุ เป็นการใช้จดุแข็ง
ท่ีมีผู้ รับผิดชอบหลกัในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับการใช้โอกาสท่ีมีเครือข่ายทัง้ภายใน
และภายนอกพืน้ท่ี เน่ืองจากในการจดักิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายจุ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญ
เพ่ือความครอบคลมุของเนือ้หาสาระท่ีต้องการให้ผู้สงูอายสุามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ ดงันัน้ มีผู้ รับผิดชอบหลกัท าให้การตดิตอ่ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นไปได้อย่างเป็นระบบและ
มีทิศทางในการด าเนินการท่ีชดัเจน ไม่ซ า้ซ้อนในการประสานงาน โดยเฉพาะการติดตอ่ประสานงาน
กับวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีจะมาเป็นวิทยากรท่ีเป็นเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทัง้ 2 แห่ง โรงพยาบาลขุนตาล เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอขุนตาล 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภธูรอ าเภอขนุตาล เจ้าหน้าท่ีของวิทยชุมุชน เป็นต้น 

4.1.8 การสร้างความร่วมมือในการประสานงานระหว่างผู้ รับผิดชอบหลกัของ
โรงเรียนผู้สูงอายุกับนกัเรียนผู้สูงอายุให้ความร่วมมือ เป็นการใช้จุดแข็งท่ีมีผู้ รับผิดชอบหลกัในการ
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จดักิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับการใช้โอกาสเร่ืองการท่ีนักเรียนผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในทุก
เร่ือง เน่ืองจากการท่ีมีผู้ รับผิดชอบหลักนัน้มีข้อดีในการติดต่อประประสานงานต่าง ๆ การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สงูอายุในแต่ละสปัดาห์ แตก่ารท างานของผู้ฃรับผิดชอบเพียงล าพงั
หรือร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลอ่ืน ๆ อาจท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายไุม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควรนกั ดงันัน้ โอกาสท่ีส าคญัคือการได้รับความร่วมมือจากผู้สงูอายทุัง้ในการเป็นผู้ ท่ี
ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลในการเป็นผู้ประสานงานของแตล่ะหมู่บ้านหรือการให้ความ
ร่วมมือในการชว่ยเหลือดแูลสถานท่ี การให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในแตล่ะสปัดาห์ 

4.2 กลยทุธ์เชิงแก้ไข  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการใช้โอกาสท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลมีอยู่ในการแก้ไขจดุอ่อน

ตา่ง ๆ ของเทศบาลต าบลป่าตาล ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ดงันี ้

4.2.1 การแก้ไขเร่ืองภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลด้วยการใช้
เครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลในการร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สงูอายุ เป็นการ
ใช้จุดอ่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ าร่วมกับการใช้โอกาสเร่ืองการมีเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกพืน้ท่ีในการแก้ไขการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลท่ีเป็นทีมงานเป็นกลุ่มท่ีมีภาระงานประจ าในการดแูล ช่วยเหลือ พฒันาคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบอยู่แล้ว บทบาทการเป็นผู้ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุในแต่ละ
สปัดาห์จึงเป็นภาระงานท่ีเพิ่มขึน้ จึงใช้เครือข่ายทัง้ภายในต าบลและภายนอกต าบลร่วมจดัการโดย
การเป็นวิทยากรท่ีต้องมีการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะสปัดาห์  

4.2.2 การแก้ไขภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลด้วยการใช้ความ
ร่วมมือของอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ(อผส) มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการใช้จดุอ่อน
การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ าร่วมกับการใช้โอกาสการมีอาสาสมคัรดแูลผู้สูงอาย ุ
ในการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายใุนแต่ละครัง้นัน้พบว่ามีบางกิจกรรม
ท่ีจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีจ านวนมากเพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น  
การตรวจสุขภาพเบือ้งต้น หรือบางรายจ าเป็นต้องมีการติดตามดแูลท่ีบ้าน ดงันัน้ การมีอาสาสมัคร
ดแูลผู้สงูอาย ุ(อผส) จงึเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลได้ 

4.2.3 การแก้ไขภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลด้วยการใช้ความ
ร่วมมือของนกัเรียนผู้สงูอายุ เป็นการใช้จดุอ่อนเร่ืองการท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ า
ร่วมกบัการใช้โอกาสเร่ืองการท่ีนกัเรียนผู้สูงอายใุห้ความร่วมมือในทกุเร่ือง เน่ืองจากในบางกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้ สูงอายุทีมเจ้าหน้าท่ีจ าเป็นต้องมอบหมายให้นักเรียนผู้ สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน
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เตรียมการหรือด าเนินการแทนทีมเจ้าหน้าท่ีได้ เช่น การติดต่อประสานงาน การแจ้งข่าว กระจาย
ข่าวสาร การเตรียมวสัดอุุปกรณ์ เป็นต้น ท าให้ทีมเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลสามารถลดภาระ
งานของตนเองโดยอาศยัความร่วมมือให้การชว่ยเหลือของนกัเรียนผู้สงูอายุ 

4.3 กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั  
กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการใช้จุดแข็งของเทศบาลต าบลป่าตาลในการป้องกัน

อปุสรรคท่ีมีอยูจ่ากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล มี 7 กลยทุธ์ ดงันี ้

4.3.1 การป้องกันอุปสรรคเร่ืองการไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลหางบประมาณจากภายนอก เป็นการใช้จดุแข็งเร่ืองการเอาใจ
ใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลป้องกันอุปสรรคเร่ืองการมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน เน่ืองจากในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายหุลายครัง้ประสบกบัปัญหา
เก่ียวกับเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท าให้ในบางกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ทีมผู้บริหารเทศบาล
ต าบลได้แสวงหางบประมาณหรือแหล่งทุนท่ีมาจากภายนอกท่ีเป็นทุนแบบให้เปล่าเพ่ือให้สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายไุด้ ซึง่เป็นกลยทุธ์เชิงปอ้งกนัท่ีมีความโดดเดน่ 

4.3.2 การปอ้งกนัการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนผู้สงูอายโุดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลใช้ความพร้อมของทีมและท างานเป็นทีม เป็นการใช้จดุ
แข็งเร่ืองการท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป้องกันอุปสรรคเร่ืองการไม่ให้ความร่วมมือ
ของผู้น าท้องท่ี อปุสรรคของการด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโดยใช้พืน้ท่ี
ของศนูย์สุขภาวะชมุชนนัน้พบกับอปุสรรคจากผู้น าท้องท่ีด้วยการร้องเรียนเร่ืองการใช้เสียง เร่ืองการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การตัดน า้-ตัดไฟ การใช้ความพร้อมและการท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลเป็นการป้องกันอุปสรรคนีด้้วยการวางเฉยต่ออุปสรรคและปฏิบตัิหน้าท่ีหรือด าเนิน
กิจกรรมตามขอบเขตหน้าท่ีและระเบียบของทางราชการ ไม่ให้ขัดกับระเบียบการปฏิบัติของทาง
ราชการ เม่ือเกิดการร้องเรียนและมีการตรวจสอบจึงท าให้การร้องเรียนไม่เป็นผลเน่ืองจากทุกการ
ด าเนินกิจกรรมอยูใ่นกรอบของระเบียบราชการ 

4.3.3 การร่วมปอ้งกนัการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจดัการเรียนรู้
ของโรงเรียนผู้สงูอายโุดยคณะกรรมการและผู้ประสานงานโรงเรียนผู้สงูอายุ การใช้จดุแข็งเร่ืองการมี
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอายปุอ้งกนัอปุสรรคการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ี เน่ืองจากการท่ี
ผู้ น าท้องท่ีไม่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุเป็นอุปสรรค  ต่อการ
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ติดต่อประสานงานและการกระจายข่าวสารการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น การกระจาย
ข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ดงันัน้ กลยุทธ์ในการป้องกันจึงเป็นการอาศยัความร่วมมือ
ของผู้ สูงอายุในชุมชนเองท่ีเป็นกระบอกเสียงแทนในการกระจายข่าวสารทัง้ในรูปแบบของผู้
ประสานงาน การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในการเดนิทาง เป็นต้น 

4.3.4 การร่วมปอ้งกนัการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจดัการเรียนรู้
ของโรงเรียนผู้สงูอายโุดยศนูย์ราชการอ าเภอขนุตาลตัง้อยูใ่นเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าตาล 
การใช้จดุแข็งท่ีชมุชนอยู่ในพืน้ท่ีศนูย์ราชการของอ าเภอป้องกันอุปสรรคเร่ืองการไม่ให้ความร่วมมือ
ของผู้ น าท้องท่ี เม่ือเกิดปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ น าท้องท่ี การด าเนินการเพ่ือการลดข้อ
ขดัแย้งและแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นการบริหารจัดการโดยตวักลาง คือ นายอ าเภอ และเน่ืองจากท่ีว่า
การอ าเภอขุนตาลอยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลป่าตาลและศูนย์สุขภาวะชุมชนไม่ถึง 1 
กิโลเมตรท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายอุยู่ในสายตาของนายอ าเภออยูเ่สมอ 

4.3.5 การปอ้งกนัการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนผู้สงูอายุโดยใช้การวางแผนการด าเนินงานจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายท่ีุรัดกมุ การใช้
จดุแข็งเร่ืองการมีแผนด าเนินงานของโรงเรียนผู้สงูอายปุอ้งกนัอปุสรรคเร่ืองการไม่ให้ความร่วมมือของ
ผู้ น าท้องท่ี การท่ีมีการวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุอย่างรัดกุมและ  
เป็นระเบียบ มีขัน้ตอนแบบแผน ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและมีการวางแผนเพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดท่ีน าไปสู่ข้อร้องเรียน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ท าให้การร้องเรียน 
ทกุครัง้ไมเ่ป็นผลและสามารถบริหารจดัการได้ 

4.3.6 การจัดการปัญหาไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้ สูงอายุจากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลใช้ความพร้อมของทีมและท างานเป็นทีม การใช้จุดแข็งเร่ืองการท างาน
เป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป้องกนัอปุสรรคเร่ืองรการมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากมีหลายกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีต้องใช้วสัดอุุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
แตป่ระสบกบัปัญหาในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ี
ได้วางไว้ ซึ่งผู้ บริหารของเทศบาลต าบลป่าตาลได้รับทราบถึงปัญหานีแ้ละได้ช่วยกันในการหา
ทางออกโดยการแสวงหางบประมาณจากภายนอกท่ีไม่ขัดกับระเบียบข้องทางราชการ ดังนัน้  
เม่ือผู้บริหารได้มอบประเด็นในการย่ืนขอทุนหรืองบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ีและการท างานเป็นทีมเป็นกลไกท่ีส าคญัในการจดัการเพ่ือเขียนโครงการขอทุนสนบัสนุน
ตา่ง ๆ จนกระทัง่ได้งบประมาณตา่ง ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ด้านสขุภาพ 
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4.3.7 การจัดการปัญหาไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้ สูงอายุจากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
โดยผู้ รับผิดชอบหลักของโรงเรียนผู้ สูงอายุ  การใช้จุดแข็งเร่ืองการมีผู้ รับผิดชอบหลักในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป้องกันอุปสรรคการมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เน่ืองจากมีหลายกิจกรรมท่ีประสบกับปัญหาในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีได้วางไว้ ซึง่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลได้รับทราบถึงปัญหานีแ้ละ
ได้ช่วยกันในการหาทางออกโดยการแสวงหางบประมาณจากภายนอกท่ีไม่ขัดกับระเบียบราชการ 
ดงันัน้ เม่ือผู้บริหารได้มอบประเด็นในการย่ืนของบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ีและการท างานเป็นทีมเป็นกลไกท่ีส าคัญในการจัดการเพ่ือเขียนโครงการจนกระทั่งได้
งบประมาณต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ การมีผู้ รับผิดชอบหลักท่ีคอย
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินกิจกรรมในแต่ละครัง้ท าให้สามารถป้องกันปัญหาท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ได้  

4.4 กลยทุธ์เชิงรับ  
กลยุทธ์เชิงรับมีเพียง 1 กลยุทธ์ คือ การหาแนวทางในการจดัการปัญหาภาระงาน

ประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลและปัญหาผู้น าท้องท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนผู้ สูงอายุ เป็นการใช้จุดอ่อนเร่ืองการท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ าร่วมกับ
อุปสรรคเร่ืองการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการเป็นกลยุทธ์เชิงรับในการด าเนินกิจกรรม
โรงเรียนผู้สงูอายท่ีุในแตล่ะครัง้การท่ีมีการร้องเรียนหรือการตดัน า้-ไฟของศนูย์สขุภาวะท่ีเป็นสถานท่ี
ในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุทีมงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีการเสริมสร้างก าลงัใจให้แก่
กันด้วยการวางเฉยและปฏิบตัิตามระเบียบของราชการเพ่ือป้องกันการผิดพลาด ลดการเผชิญหน้า
โดยตรง และใช้การประนีประนอมให้มากท่ีสดุ 

 
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ สามารถสรุป

ประเดน็ท่ีส าคญั ได้ดงัตาราง 4 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ตอนนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย โดยเป็นการเร่ิมต้นการผสานแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้การเรียนรู้บนความท้าทายเข้าด้วยกัน จากนัน้จึงเป็นการน าใช้
ข้อมูลจาก 4 ส่วน คือ ข้อมลูทัว่ไปของต าบลป่าตาล ข้อมูลสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ ข้อมูลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลังของเทศบาล
ต าบลป่าตาล และข้อมลูการวิเคราะห์กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั และกลยทุธ์
เชิงรับ (TOWS Metrix) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงัของเทศบาลต าบลป่าตาล 
  

1. การผสานแนวคิดการเรียนรู้ 
การผสานแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความ 

ท้าทายนัน้อาศยัการพิจารณาจากลกัษณะของขัน้ตอนในแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานแต่
ละขัน้ตอน กับลักษณะขององค์ประกอบในแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายแต่ละองค์ประกอบท่ี
ต้องมีความสอดคล้องกนั ไปในทิศทางเดียวกนั และสง่เสริมกนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการผสานขัน้ตอนท่ี 1 การ
เตรียมสมอง (Preparation) จากแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับองค์ประกอบท่ี 1 
ความคิดท่ียิ่งใหญ่  (Big Idea) และองค์ประกอบท่ี  2 ค าถามท่ีเป็นแก่นสาระ (The Essential 
Question) ของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย เน่ืองจากองค์ประกอบทัง้สองนีมี้ลักษณะของ
กระบวนการ และวตัถปุระสงค์เพ่ือการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมของผู้สูงอายุให้สมองพร้อมท่ีจะรับ
การเรียนรู้ และเป็นการน าเข้าสู่ประเด็นท่ีจะเรียนรู้โดยผู้วิจยัจะกระตุ้นด้วยการซกัถาม สอบถามหรือ
อภิปรายเก่ียวกบัประเด็นในเร่ืองนัน้ท่ีผู้สงูอายไุด้มีความรู้มาก่อนแล้วหรือได้เรียนรู้มาแล้ว รวมถึงการ
พดูคยุถึงประเดน็หรือเร่ืองท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการต่ืนตวัเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย (Challenge Making) เม่ือผู้ สูงอายุมีความ
พร้อมและต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้ การท่ีจะท าให้ผู้สงูอายยุงัคงอยูใ่นความสนใจท่ีจะเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการ
สร้างกิจกรรมให้น่าสนใจ จากข้อมูลสภาพการเรียนรู้พฤฒพลังในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล และข้อมูล 
จดุแข็งนัน้ได้แสดงให้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะให้ผู้สงูอายเุกิดความสนใจได้มากนัน้จะต้องมี
ความน่าสนใจ และมีความแปลกใหม่ แม้เร่ืองนัน้จะเป็นเร่ืองท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วก็ตาม จึงเกิดการ
ผสานขัน้ตอนท่ี 2 การให้ความรู้ใหม่ (Acquisition) จากแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีเป็น
การกระตุ้นผู้สงูอายใุห้ได้ซึมซบัข้อมลูใหม่จากการเรียนรู้ ร่วมกบัองค์ประกอบท่ี 3 ความท้าทาย (The 
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Challenge) ของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย ท่ีจะกระตุ้ นให้ผู้ สูงอายุเร่ิมต้นในการเรียนรู้ 
วิธีการขององค์ประกอบการสร้างความท้าทายนีผู้้ วิจัยจะกระตุ้ นผู้ สูงอายุด้วยการถามค าถามท่ี
เก่ียวข้องกับประเด็นย่อยของพฤฒพลังโดยตรงสร้างการฉุกคิด หรือจุดประกายให้ท าการค้นหา
ค าตอบ ร่วมกบัการสร้างความท้ายทายด้วยวิธีการท่ีมีการจดัทรัพยากรส าหรับการค้นคว้าหาค าตอบ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา (Understanding on Time 
Condition) เม่ือผู้ สูงอายุได้ร่วมกันค้นหาค าตอบท่ีผู้ วิจัยได้ถามแล้ว การผสานขัน้ตอนท่ี 3 การท า
ความเข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) จากแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีผู้ สูงอายุจะ
สร้างการเรียนรู้โดยการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุเช่ือมโยงกบัการตอบค าถาม
ท่ีท่ีผู้วิจยัได้ถาม โดยการร่วมกนัพิจารณาค าตอบ และตดัสินใจร่วมกนั ร่วมกบัการน าองค์ประกอบท่ี 
4 การแก้ปัญหา (Solution) ของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย โดยการก าหนดระยะเวลาให้
ผู้สงูอายเุพ่ือสร้างความท้าทายในการหาข้อมลู การพิจารณาค าตอบ และการตดัสินใจร่วมกนัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่เวลาท่ีก าหนดขึน้อยูก่บัจ านวนประเด็นย่อยในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  

ขัน้ตอนท่ี  4 การประมวลข้อมูลใหม่  (Processing New Data) เป็นการผสาน
ขัน้ตอนท่ี 4 การจดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory Formation) ซึ่งเป็นข้อมูลหรือค าตอบท่ีกลุ่มผู้สูงอายุ
ได้ร่วมกนัในการค้นคว้าหาค าตอบ โดยผู้สูงอายแุตล่ะรายได้ท าการจดจ าค าตอบหรือข้อมลูในแตล่ะ
เร่ืองโดยอัตโนมตัิจนเกิดการสร้างความจ าขึน้ และขัน้ตอนท่ี 5 การบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ (Functional Integration) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ประยุกต์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาใช้ร่วมกับข้อมูลใหม่ 
ท่ีได้เรียนรู้ ทัง้สองขัน้ตอนนีม้าจากแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในขัน้ตอนนีน้ัน้ผู้สงูอายแุต่
ละรายจะร่วมกนัในการถ่ายทอดสิ่งท่ีตนเองรู้เพ่ือเป็นความรู้ในส่วนกลางให้เกิดความรู้ใหม่ในแต่ละ
ประเดน็ยอ่ยของหนว่ยการเรียนรู้นัน้ ๆ  

ขั น้ตอน ท่ี  5 การน าเสนอข้อมูล  (Presentation) มาจากองค์ประกอบ ท่ี  5  
การประเมิน (Assessment) ของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย ภายหลงัท่ีผู้สูงอายุได้ร่วมกนัใน
การตดัสินใจในค าตอบของแต่ละประเด็นย่อยในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ผู้ วิจยัให้ผู้สูงอายไุด้น าเสนอ
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายประเด็น และท าการสรุปร่วมกันภายในกลุ่มโดยมีผู้ วิจัย
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย 
 

2. การใช้ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นของพฤฒพลัง 
จากข้อมลูของตวัแทนกลุม่ผู้สงูอายแุละกลุ่มเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาลให้ข้อมลู

ว่าการจดัการเรียนรู้โดยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้สามารถสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมของ
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ผู้สูงอายุมากท่ีสุด เม่ือท าการจดัข้อมูลเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้พฤฒพลงัของผู้สูงอายุภายใต้การ
ด าเนินการของโรงเรียนผู้ สูงอายุสามารถจัดกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มีการจัดการเรียนรู้
สม ่าเสมอครอบคลมุเนือ้หาพฤฒพลงัส่วนใหญ่ แตมี่เนือ้หาพฤฒพลงับางส่วนท่ีต้องเพิ่มเติมอยู่บ้าง 
กลุ่มท่ี 2 มีการจดัการเรียนรู้แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าใดนัก มีบางเร่ืองหรือบางประเด็นท่ีจ าเป็นต้อง
เพิ่มรายละเอียดของเนือ้หา และกลุม่ท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ท่ีไมช่ดัเจน  

ผู้วิจยัได้น าใช้ข้อมูลในการแบ่งกลุ่มของกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในรูปแบบ ฯ คือ การจัดกลุ่มเนือ้หาของกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบของพฤฒพลังทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่นคง และ
พิจารณาจากการจดักลุ่มสภาพการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้สูงอายุในต าบลป่าตาล โดยเนือ้หาพฤฒ
พลงัท่ีมีสภาพการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มท่ี 1 จดัไว้ในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน และเป็นเนือ้หาในส่วน
ของแต่ละองค์ประกอบพฤฒพลงั เช่นเดียวกนัในสภาพการเรียนรู้ในกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ท่ีจดัไว้ใน
หน่วยการเรียนรู้เดียวกันเช่นเดียวกับสภาพการเรียนรู้พฤฒพลังในกลุ่มท่ี 1 โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบพฤฒพลังทัง้ 3 องค์ประกอบเช่นกัน ท าให้สามารถจดัหน่วยการเรียนรู้ได้ 7 หน่วยการ
เรียนรู้ ทัง้นี ้การใช้ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยังมีส่วนในการ
พิจารณาถึงขัน้ตอนของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั ฯ ท่ีได้มีการผสานสองแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายได้ 5 ขัน้ตอน ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ของรูปแบบ ฯ ท่ีจดั
เนือ้หาตามสภาพการเรียนรู้พฤฒพลงัในกลุ่มท่ี 1 ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าไมมี่ความจ าเป็นต้องท าการเตรียม
หรือกระตุ้นสมองของผู้สงูอายอีุกและไม่มีความจ าเป็นต้องน าเสนอค าตอบจากการค้นหาค าตอบของ
ผู้สูงอายุ จึงตดัขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้ตอนแรก) และขัน้ตอนท่ี 5 (ขัน้ตอนสุดท้าย) ของรูปแบบ ฯ ออกไป
เหลือเพียงขัน้ตอนท่ี 2-4 และก าหนดเวลาส าหรับหน่วยการเรียนรู้ 90 นาที หน่วยการเรียนรู้ของ
รูปแบบ ฯ ท่ีจัดเนือ้หาตามสภาพการเรียนรู้พฤฒพลังในกลุ่มท่ี 2 นัน้ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการ
เตรียมหรือกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุอีก แต่จ าเป็นต้องน าเสนอค าตอบจากการค้นหาค าตอบของ
ผู้สูงอายุ จึงตดัเพียงขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้ตอนแรก) ของรูปแบบ ฯ ออกไปเท่านัน้ ยังคงขัน้ตอนท่ี 2-5 ไว้ 
และก าหนดเวลาส าหรับหน่วยการเรียนรู้ 120-150 นาที ตามขอบเขตเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้ 
ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ของรูปแบบ ฯ ท่ีจดัเนือ้หาตามสภาพการเรียนรู้พฤฒพลงัในกลุ่มท่ี 3 ผู้วิจยั
เล็งเห็นมีความจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครบทุกขัน้ตอนของรูปแบบ ฯ เน่ืองจากเป็น
ประเด็นพฤฒพลังท่ีไม่เคยมีการจัดการเรียนรู้ในต าบลป่าตาล และก าหนดเวลาส าหรับหน่วยการ
เรียนรู้ 180 นาที 
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3. การใช้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และข้อมูลกลยุทธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับ 

การใช้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้พฤฒพลัง
ภายใต้การจดักิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าตาล พิจารณาร่วมกับแนวคิดการจดัการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคดิการเรียนรู้บนความท้าทายได้ ดงันี ้

จุดแข็งท่ี 1 การเอาใจใส่ของทีมผู้ บริหารเทศบาลต าบล มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนท่ี 1 และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย 
องค์ประกอบท่ี 1 เน่ืองจากการท่ีมีผู้ บริหารของเทศบาลต าบลให้ความสนใจและเอาใจใส่การจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายเุป็นการกระตุ้นให้ผู้สงูอายเุกิดการต่ืนตวัในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในทกุ
กิจกรรม ในทางปฏิบัตินัน้ในการเร่ิมต้นการด าเนินกิจกรรมของผู้ สูงอายุสามารถให้ผู้ บริหารของ
เทศบาลต าบลเป็นส่วนส าคญัในการร่วมกระตุ้นเพ่ือเตรียมเข้าสูก่ารเรียนรู้ในทกุ ๆ กิจกรรม  

จดุแข็งท่ี 2 การมีโรงเรียนผู้สูงอาย ุมีความสอดคล้องกบัทกุขัน้ตอนของแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แต่ในการจัดการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุนัน้มีความเส่ียงต่อการเกิดการ 
เบื่อหน่ายของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ดงันัน้ สิ่งท่ีต้องมีเพิ่มเข้าไปในส่วนนี ้คือ แนวคิดการ
เรียนรู้บนความท้าทาย องค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 3 เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สงูอายุ
ได้รับความสนใจท่ีมากขึน้ 

จุดแข็งท่ี 3 การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุก
องค์ประกอบ เน่ืองจากการท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สูงอายุนัน้สามรถใช้ศกัยภาพในการสร้างกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายเพ่ือป้องกันการเกิดความ
เบื่อหนายของผู้สงูอาย ุ 

จุดแข็งท่ี 4 การมีผู้ รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความ 
ท้าทายทุกองค์ประกอบ เน่ืองจากผู้ รับผิดชอบหลักเป็นส่วนส าคญัในทีมเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล 
ป่าตาลในการร่วมกนับริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

จุดแข็งท่ี 5 การมีแผนด าเนินงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุก
องค์ประกอบ เน่ืองจากความเข้มแข็งของผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และผู้ รับผิดชอบหลกัท่ี
เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การจดัการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมีความ
คล้ายคลึงกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แต่ยงัไม่แน่ชดัว่าสามารถไปถึงขัน้ท่ี 5 ซึ่งเป็น
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ขัน้ตอนสุดท้ายของแนวคิดนี ้เม่ือมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนแล้ว ทีมผู้ด าเนินงานมีความ
พร้อมและใส่ใจตอ่การปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือปอ้งกนัการเกิดความเบื่อหน่าย และได้รับ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ สูงอายุ จึงสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายท่ีจะผสานไปกับ
แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโดยกานท างานร่วมกนัของทัง้สองแนวคิด 

จดุแข็งท่ี 6 การมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอาย ุมีความสอดคล้องกบัแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนท่ี 1 และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย องค์ประกอบท่ี 1 
เน่ืองจากการท่ีมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอายมีุส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายนุัน้เป็น
การกระตุ้นให้ผู้ สูงอายุเกิดการต่ืนตัวในการท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอาย ุเป็นตวักลางในการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล และผู้สงูอายุอ่ืนท่ีไม่ใช่
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงมีส่วนส าคญัในการช่วยกระตุ้นผู้ สูงอายุอ่ืนเพ่ือให้มีการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูก่ารเรียนรู้ในทกุ ๆ กิจกรรมแตล่ะสปัดาห์ 

จุดแข็งท่ี 7 การมีบริการรับ-ส่งในการร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่สอดคล้อง
กบัทัง้แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคดิการเรียนรู้บนความท้าทาย  

จุดแข็งท่ี 8 การท่ีชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีศูนย์ราชการของอ าเภอ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุก
องค์ประกอบ เป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลต าบลป่าตาลในการมีเครือข่ายในการเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้เม่ือพิจารณาถึงการขบัเคล่ือนแนวคิดการเรียนรู้ทัง้ 2 ในทกุขัน้ตอนและทกุองค์ประกอบ 
หากมีบางขัน้ตอนหรือบางองค์ประกอบท่ีเกินความสามารถหรือศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบล เครือขา่ยท่ีทางเทศบาลต าบลมีอยูจ่ะเป็นตวัเสริมในขัน้ตอนหรือองค์ประกอบนัน้ ๆ ทนัที 

จดุอ่อนท่ี 1 การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ า มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุก
องค์ประกอบ เน่ืองจากแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนผู้สงูอายจุะมีภาระหน้าท่ีจากงานประจ าท่ีอาจท าให้การจดักิจกรรมพฤฒพลงัให้มีความ
ครอบคลมุต้องใช้ระยะเวลานาน แตก่ารจดักิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายยุงัคงได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเน่ืองจากผู้สูงอายุ แต่การใช้แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายเข้ามาร่วมจะท าให้สามารถปรับ
ความกระชบัของกิจกรรม แตเ่พิ่มการกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้สงูอายอุยู่อย่างตอ่เน่ือง  

จุดอ่อนท่ี 2 การไม่เพียงพอของอุปกรณ์เทคโนโลยีส่ือสาร มีความเก่ียวข้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายในองค์ประกอบท่ี 3 เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
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สร้างการเรียนรู้ การท่ีจะใช้วสัดอุปุกรณ์ประเภทโทรศพัท์ Smart Phone ในการค้นหาค าตอบอาจจะมี
ความไมเ่หมาะสมกบับริบทของผู้สงูอาย ุซึง่จ าเป็นท่ีจะต้องเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืน 

โอกาสท่ี 1 การท่ีนกัเรียนผู้สงูอายุให้ความร่วมมือในทกุเร่ือง มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนท่ี 1 และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย 
องค์ประกอบท่ี 1 เน่ืองจากการท่ีจะได้รับความสนใจของผู้สูงอายุในการเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลป่านัน้ กิจกรรมจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้ สูงอายุเกิดความสนใจได้ เพราะเม่ือใด 
ท่ีผู้สงูอายใุห้ความสนใจแล้วนัน้จะเกิดความร่วมมือในทกุขัน้ตอนของกิจกรรม 

โอกาสท่ี 2 การมีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุก
องค์ประกอบ เน่ืองจากเป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลต าบลป่าตาลในการมีเครือข่ายในการเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายท่ีทางเทศบาลมีอยู่ทัง้ภายในต าบลและภายนอกจะเป็นตัวเสริมใน
ขัน้ตอนนัน้ ๆ ทนัที 

โอกาสท่ี 3 การมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุคล้ายคลึงกบัโอกาสเร่ืองท่ีมีเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกพืน้ท่ี แต่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเฉพาะ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนท่ี 1 ท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการกระตุ้นให้
สมองของผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ได้ แต่ไม่สอดคล้องกับอีก 4 ขัน้ตอนของแนวคิดนี ้เช่นเดียวกับใน
ส่วนของแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้มีความสอดคล้องเฉพาะองค์ประกอบท่ี  1 เน่ืองจาก
ศกัยภาพของกลุ่มอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายถุกูพฒันาในการดแูลผู้สงูอายมุากกว่าการร่วมจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

โอกาสท่ี 4 การมีแหล่งงบประมาณภายนอก มีความสอดคล้องกับทัง้แนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทุกขัน้ตอน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายทุกองค์ประกอบ 
โดยการเป็นตวัเสริมท่ีชว่ยให้กิจกรรมการเรียนรู้ในทกุขัน้ตอนสามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง 

อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุมีอยู่  2 อุปสรรค คือ 
การไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ี และการมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับทัง้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้  
บนความท้าทาย  

การวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการน า
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายมาใช้ในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั ฯ ซึ่งพบว่าจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ
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อปุสรรคส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ทัง้สองแนวคิด ซึ่งท าให้ผู้ วิจยัเช่ือมัน่ยิ่งขึน้
ว่าแนวคิดทัง้สองสามารถน ามาใช้เพ่ือการจดัการเรียนรู้พฤฒพลังส าหรับผู้สูงอายุในต าบลป่าตาล 
อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายได้ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนัน้เป็นแนวคิดท่ีมีความ
สอดคล้องไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีได้ปฏิบตัิในปัจจุบัน แต่อาจยังมีขัน้ท่ี 5 
การบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ท่ีผู้ สูงอายุอาจไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิด ซึ่งผู้ สูงอายุ  
อาจเกิดการเรียนรู้ได้เอง และเม่ือพิจารณาถึงแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายเป็นแนวคิดท่ีมีความ
สอดคล้องไปกับจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสท่ีทางเทศบาลต าบลป่าตาลมีอยู่ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายขุองโรงเรียนผู้สงูอาย ุเน่ืองจากผู้สงูอายนุัน้อาจเกิดความเบื่อหน่ายตอ่การ
ร่วมกิจกรรมได้ง่าย ดงันัน้ การจดักิจกรรมส าหรับผู้สูงอายจุึงควรเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกความรู้สึก
ต่ืนเต้น และมีสว่นร่วมในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัตาราง 5 

นอกจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดการเรียนรู้ทัง้สองแล้วนัน้ ผู้ วิจยั
เองได้น าใช้ข้อมลูจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการประเมินความสามารถหรือศกัยภาพของ
ชมุชน คือ เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒ
พลงัของผู้สงูอาย ุซึ่งพบว่า ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงรายนัน้มีจดุแข็งจ านวนมากท่ีจะ
ท าให้สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมของรูปแบบ ฯ ไปได้ครบทุกขัน้ตอน เน่ืองจากมีความพร้อมทัง้ด้าน
บุคลากร การสนับสนุนเชิงนโยบายท้องถ่ิน และการบริหารจัดการ อีกทัง้ ในการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบในทุกครัง้นัน้สามารถด าเนินการได้แน่นอน เน่ืองจากมีสถานท่ีท่ีมั่นคงแข็งแรง คือ ศูนย์  
สขุภาวะชมุชน ไม่ต้องประสบอปุสรรคของสภาพอากาศมารบกวน รวมถึงการจดัการกบัจดุอ่อนและ
อปุสรรคท่ีมี โดยใช้จดุแข็งและจดุอ่อน 
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การใช้ข้อมลูกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั และกลยทุธ์เชิงรับนัน้ 
เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย ท่ีพบว่า จากการท่ีเทศบาลต าบล 
ป่าตาลมีจดุแข็งท่ีเป็นทนุจากภายในพืน้ท่ีและมีโอกาสท่ีเป็นทนุเสริมจากภายนอกต าบลจ านวนมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจุดอ่อนท่ีมีอยู่เพียง 2 จุดอ่อน และอุปสรรค 2 อุปสรรค เม่ือท าการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทัง้ส่ีรูปแบบนัน้ พบว่า เทศบาลต าบลป่าตาลสามารถบริหารจดัการในการป้องกัน
ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้จากจดุอ่อนท่ีมีอยู่ และแก้ไขอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ จึงเพิ่มความเช่ือมัน่ตอ่ผู้วิจยัว่าจะ
สามารถด าเนินการรูปแบบ ฯ ได้โดยปราศจากปัญหาในทกุหน่วยการเรียนรู้ และสามารถสร้างความ
ตอ่เน่ืองในการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้เพ่ือการพฒันาพฤฒพลงัในผู้สงูอายอ่ืุนท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตวัอย่างอีกด้วย 
 

ในการขึน้รูปของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้ เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ 
พฤฒพลงัของผู้สูงอายุในต าบลป่าตาล ท่ีสามารถแบ่งกลุ่มสภาพการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซึ่งน าไปสู่การจดัขอบเขตของเนือ้หาพฤฒพลงัในแตล่ะแบบแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณาการจดักลุ่ม
ร่วมกับองค์ประกอบพฤฒพลงัทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และการมีความมัน่คง 
เพ่ือไม่ให้เนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ขัดแย้งกันหรือไม่มีความสอดคล้องกัน โดยสามารถจัด
หน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 7 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ท าความรู้จกัตวัตน หนว่ยการ
เรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดูแลสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ซึมซาบเร่ืองสุขภาพท่ีขาดหาย หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 ป้องกันภยนัตรายในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 6 รายได้และความเพียงพอในชีวิต และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สิทธิและกฎหมายผู้ สูงวัย 
เม่ือจัดหน่วยการเรียนรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจึงเป็นการผสานแนวคิดการเรียนรู้ทัง้สองท่ีได้ท าการ
คัดเลือกมา คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย 
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของขัน้ตอนและองค์ประกอบ ไม่ให้มีความขัดแย้งกัน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้ได้ขัน้ตอนการเรียนรู้ของรูปแบบจ านวน 5 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ตอนท่ี 1 
การเตรียมความพร้อม ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้
เง่ือนไขเวลา ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม ่และขัน้ตอนท่ี 5 น าเสนอข้อมลู 

เม่ือด าเนินการผสานแนวคิดการเรียนรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ ได้มีการน าสภาพการ
จดัการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในต าบลป่าตาลมาพิจารณาอีกครัง้ตามท่ีได้จดัไว้ในหน่วยการเรียนรู้ของ
รูปแบบ ฯ เพ่ือท าการวิเคราะห์การเลือกใช้ขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ตอนของรูปแบบ ฯ โดยพิจารณาว่าหน่วย
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การเรียนรู้ท่ีมาจากสภาพการจดัการเรียนรู้กลุ่มท่ี 1 จะไม่ใช้ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 5 ของรูปแบบ 
ฯ หน่วยการเรียนรู้ท่ีมาจากกลุ่มท่ี 2 จะไม่ใช้ขัน้ตอนท่ี 1 ของรูปแบบ ฯ เท่านัน้ และหน่วยการเรียนรู้
ท่ีมาจากกลุ่มท่ี 3 จะต้องใช้ทุกขัน้ตอนของรูปแบบ ฯ จากนัน้จึงเป็นการพิจารณาจดัสรรระยะเวลา
การเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลสภาพการจดัการเรียนรู้พฤฒพลงัของผู้สงูอายุให้ข้อมูล
ท่ีส าคญัว่ากิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้เวลาไม่นานนกั โดยกิจกรรมของโรงเรียนจะด าเนินการเพียงคร่ึง
วนั หรือ 3-4 ชัว่โมง ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้
ไม่เกิน 3 ชัว่โมงหรือ 180 นาที โดยหน่วยการเรียนรู้ท่ีมาจากสภาพการจดัการเรียนรู้กลุ่มท่ี 1 ใช้เวลา 
90 นาที หน่วยการเรียนรู้ท่ีมาจากกลุ่มท่ี 2 ใช้เวลา 120-150 นาที และหน่วยการเรียนรู้ท่ีมาจากกลุ่ม
ท่ี 3 ใช้เวลา 180 นาที โดยพิจารณาถึงจ านวนขอบเขตเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 
ทัง้นี ้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กลยทุธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์เชิงป้องกนั และ
กลยทุธ์เชิงรับในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฤฒพลงั มีส่วนร่วมในการยืนยนัความเป็นได้ของการน า
รูปแบบ ฯ ไปใช้ภายในพืน้ท่ีโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถบริหารจดัการให้เป็นไปตามแบบแผนการ
เรียนรู้ทัง้ 7 แบบแผนการเรียนรู้ของรูปแบบ ฯ ดงัตาราง 6 และตาราง 7  

ตาราง 6 แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับผู้สูงอายุตามระยะเวลาท่ีใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ 

แผนท่ี เนือ้หา จดุประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลา 

1 การท าความ
รู้จกัตวัตน 

ผู้สงูอายสุามารถบอกการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคมเม่ือเป็นผู้สงูอาย ุ 

90 นาที 

2 การเร่ิมต้นการ
ดแูลสขุภาพ 
 

ผู้สงูอายสุามารถบอกความส าคญัในการดแูลสขุภาพ
ด้วยการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมเพียงพอ การ
บริโภคอาหาร สิ่งเสพติด เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสม 
ถกูต้อง ปลอดภยั การใช้ยาท่ีถกูต้องเหมาะสม และ
การรักษาอารมณ์ จิตใจให้เป็นปกตสิขุในวยัผู้สงูอายุ 

120 นาที 

3 การซมึซา
บเร่ืองสขุภาพท่ี
ขาดหาย 
 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการตรวจ
สขุภาพด้วยตนเองและประจ าปี การพกัผอ่นนอน
หลบัให้เพียงพอ การขบัถ่ายปัสสาวะ และอจุจาระท่ี
เหมาะสม การหลีกเล่ียงมลภาวะ และการรับ
ภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ 

180 นาที 
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ตาราง 6 แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอายตุามระยะเวลาท่ีใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ 
 

แผนท่ี เนือ้หา จดุประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลา 

4 การปอ้งกนั
ภยนัตรายใน
ชมุชน 
 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการ
ระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการมีบ้านพกั
อาศยัท่ีไมป่ลอดภยั เส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุและ
ความจ าเป็นในการปรับปรุงท่ีพกัอาศยั การสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั
ส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีสาธารณะ
ภายในและภายนอกชมุชน และการปอ้งกนัตนเอง
จากการถกูหลอกลวงรูปแบบตา่ง  ๆ 

180 นาที 

5 การมีสว่นร่วมท่ี
มีความหมาย 
 

ผู้สงูอายสุามารถบอกความส าคญัในการแสวงหา
ชอ่งทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นส าหรับ
ผู้สงูอาย ุการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถึง
ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ การมีสว่นร่วมในสงัคม
ทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว หมูบ้่าน ต าบล สงัคม
อ่ืน ๆ เพ่ือการอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ และ
สามารถแสดงออกถึงการท างานร่วมกนัในกิจกรรม
กลุม่การเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

150 นาที 
 

6 การมีรายได้
และความ
เพียงพอในชีวิต 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัของการออม
รูปแบบตา่ง ๆ การคงไว้ซึง่การท างานตามพละก าลงั 
และความสามารถเพ่ือการมีเศรษฐานะท่ีเพียงพอใน
วยัผู้สงูอาย ุการมีกิจกรรมการท างานทัง้ท่ีเป็นการ
สร้างรายได้และการท างานเพ่ือสว่นรวมในวยั
ผู้สงูอาย ุ

150 นาที 

7 การทิทกัษ์สิทธิ
และกฎหมายผู้
สงูวยั 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการมีความ
เข้าใจกฎหมายท่ีส าคญั และสิทธิตามกฎหมาย 

180 นาที 
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6. ผลการตรวจสอบรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ 
การเรียนรู้บนความท้าทาย มีการหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้วยวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน เป็นการประเมินความสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิด 
พฤฒพลงั แนวคดิเก่ียวกบัการเป็นผู้สงูอาย ุแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย และแนวคดิการเรียนรู้
โดยใช้มองเป็นฐาน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะโดยการเขียนข้อเสนอแนะลงไปในตวัรูปแบบ ฯ 
พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน 

6.1 ความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ 
การให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบนัน้เป็นการให้ข้อคิดเห็น

เก่ียวกบัการแบง่หน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ การแบง่ขอบเขตเนือ้หาพฤฒพลงัในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ทัง้จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
การก าหนดความสอดคล้องกับพฤฒพลัง การก าหนดขัน้ตอนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
วิธีการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ การก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สถานท่ีจัดการเรียนรู้ ลักษณะการจัดฐานการเรียนรู้ 
การประเมินผล และระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน มีความคิดเห็น
ท่ีสอดคล้องกัน คือ รูปแบบ ฯ มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยไม่มีข้อเสนอแนะอ่ืนใด 
ให้แก้ไขหรือปรับปรุง 

6.2 ความถกูต้องของเนือ้หาพฤฒพลงั 
การตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาพฤฒพลงันัน้เป็นการตรวจสอบความถกูต้อง

ของทรัพยากรท่ีใช้ในการหาค าตอบ คือ คู่มือรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับผู้ สูงอายุ  
โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คนมีข้อคิดเห็นว่าควรปรับค าศพัท์บางค าท่ีเป็นศพัท์เทคนิคให้สอดคล้องกับ
ความเข้าใจของผู้สงูอายุท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและอาศยัอยู่ในชุมชนชนบทภาคเหนือ 
โดยให้มีความกระชับมากขึน้ด้วย ซึ่งผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดงักล่าวปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เก่ียวกบัการใช้ค าท่ีเหมาะสม ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 ตวัอย่างการเปรียบเทียบการปรับแก้ไขรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญก่อนการปรับปรุง
และหลงัการปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง แนวทางการปรับ 

ป้ายเตือนพืน้ท่ีต่างระดับทางแยก 
ป้ายเตือนให้ระวังข้ามถนน ป้าย
เตือนชะลอความเร็วยานพาหนะ 
ป้ายบอกทางจักรยาน เป็นต้น ป้าย
เตือนควรเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นสากล 
เข้าใจได้ตรงกันหรือเป็นตวัอกัษร มี
สีขาวหรือสีน า้เงิน โดยพืน้ปา้ยเป็นสี
ขาวหรือสีน า้เงินสลับกัน ควรติดตัง้
สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และ
สามารถย่ื นล า้ ได้ เข้ ามาใน เขต
ทางเดนิไมเ่กิน 10 เซนตเิมตร 

ป้ายเตือนพืน้ท่ีต่างระดับทาง
แยก ให้ระวังข้ามถนน ชะลอ
ความเร็ว บอกทางจกัรยาน เป็น
ต้น เป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นสากล
ด้วยตวัอักษรสีขาวหรือสีน า้เงิน 
พื ้นป้ าย สี ขาวห รือ สี น ้า เงิ น
สลับกัน สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 
2 เมตร และย่ืนล า้เข้ามาในเขต
ทางเดนิไมเ่กิน 10 เซนตเิมตร 

ป รั บ ข้ อ ค ว า ม ใ ห้
ก ร ะ ชั บ ขึ ้ น  เ น้ น
ใจค วาม ส าคัญ ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของผู้สูงอายุ แต่ยังคง
ความหมายไว้เชน่เดมิ 

วัค ซีนป้ องกัน โรคติ ด เชื อ้นิ วโม
คอคคสั 

วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ปอด
อกัเสบ 

ปรับศัพท์ เทคนิคให้
เข้ า ใจ ง่ า ย ส าห รั บ
ผู้สงูอาย ุ

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน ปรับศัพท์ เทคนิคให้
เข้ า ใจ ง่ า ย ส าห รั บ
ผู้สงูอาย ุ

 
7. ผลการทดลองใช้รูปแบบด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤฒพลัง 

ด้านความรู้ และพฤฒพลังด้านความตระหนักก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ ฯ  
กลุ่มทดลองใช้รูปแบบ ฯ จ านวน 22 คน มีคา่เฉล่ียคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้ ก่อน

ได้รับรูปแบบ ฯ เท่ากับ 43.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.13 มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้ 
เท่ากับ 52.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.19 ส าหรับค่าเฉล่ียคะแนนพฤฒพลังด้านความตระหนัก 
ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ เท่ากับ 48.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.44 มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤฒพลัง 
ด้านความตระหนกั หลงัได้รับรูปแบบ ฯ เทา่กบั 69.13 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.05 
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การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองความสัมพันธ์ในกลุ่มของตัวแปรตามทัง้สอง 
โดยใช้ Bartlett's Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ พฤฒ
พลงัด้านความรู้ และพฤฒพลังด้านความตระหนัก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (𝒙2 = 59.607, df = 2, p = .000) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนักหลงัได้รับรูปแบบ ฯ สูงกว่า
ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า Hotelling T2 = 19.73 > 7.264 
จากการเปิดตาราง (Pillai's Trace F = 16.861, Wilks' Lambda F = 16.861, Hotelling's Trace F = 
16.861, Roy's Largest Root F = 16.861, p = .000) เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบว่า คะแนนพฤฒ
พลงัด้านความรู้หลงัได้รับรูปแบบ ฯ สงูกว่าก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(F = 48.895, df = 1, p = .000) และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัหลงัได้รับรูปแบบ ฯ สงูกว่า
ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (F = 16.301, df = 1, p = .000) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างในระยะท่ี 2 สามารถยืนยนัได้ว่ารูปแบบ
การส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรูปแบบ ฯ ว่าทัง้กิจกรรม 
ทรัพยากร ระยะเวลาในทกุหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

ตอนที่  3 ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
n  แทน จ านวนผู้สงูอายกุลุม่ตวัอย่าง 
M  แทน คา่เฉล่ียคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
SD แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคา่ความแตกตา่งระหวา่งข้อมลู และ 

คา่เฉล่ียของกลุม่ข้อมลู (Sum of Square) 
MS แทน คา่เฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสอง (Mean Square) 
MIN แทน คะแนนต ่าสดุ 
MAX แทน คะแนนสงูสดุ 
df  แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
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1. คะแนนร้อยละความรู้พฤฒพลังด้านความรู้ และคะแนนพฤฒพลังด้านความ
ตระหนักของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง จ านวน 24 คน มีคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้เฉล่ียเท่ากับ 43.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.16 มีคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้หลงัได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ียเท่ากับ 53.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.82 ส าหรับคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัก่อนได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ีย
เท่ากับ 62.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.66 มีคะแนนพฤฒพลังด้านความตระหนักหลังได้รับ
รูปแบบ ฯ เฉล่ียเท่ากับ 80.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.41 กลุ่มควบคมุ จ านวน 24 คน มีคะแนน
พฤฒพลงัด้านความรู้ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ียเท่ากบั 43.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.05 มีคะแนน
พฤฒพลังด้านความรู้หลงัได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ียเท่ากับ 43.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.02 ส าหรับ
คะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัก่อนได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ียเทา่กบั 62.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
13.39 มีคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกั หลงัได้รับรูปแบบ ฯ เฉล่ียเท่ากับ 63.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 11.39 ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 คะแนนก่อนได้รับรูปแบบ ฯ และคะแนนหลงัได้รับรูปแบบของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

 การได้รับ
รูปแบบ ฯ 

พฤฒพลงัด้านความรู้ 
(70 คะแนน) 

พฤฒพลงัด้านความตระหนกั 
(112 คะแนน) 

 M SD MAX MIN M SD MAX MIN 

กลุม่ทดลอง ก่อน 43.17 5.16 57 35 62.46 15.66 96 36 

หลงั 53.25 4.82 67 46 80.00 14.41 104 59 

กลุม่ควบคมุ ก่อน 43.38 4.05 51 35 62.38 13.39 98 38 

หลงั 43.79 4.02 50 36 63.21 11.39 94 44 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้และพฤฒพลัง

ด้านความตระหนัก ก่อนและหลังการได้รับรูปแบบ ฯ ของกลุ่มทดลอง 
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น เร่ือง ความสมัพนัธ์ในกลุ่มตวัแปรตามพฤฒพลงัด้าน

ความรู้และพฤฒพลงัด้านความตระหนกัโดยใช้ Bartlett's Test of Sphericity พบว่า มีความสมัพันธ์

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (𝒙2 = 53.738, df = 2, p = .000) จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบวา่ กลุม่ทดลองมีคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัหลงัได้รับ
รูปแบบ ฯ สงูกว่าก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่ Hotelling T2 = 
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162.38 (Pillai's Trace F = 79.425, Wilks' Lambda F = 79.425, Hotelling's Trace F = 79.425, 
Roy's Largest Root F = 79.425, p = .000) เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบว่า คะแนนพฤฒพลังด้าน
ความรู้หลังได้รับรูปแบบ ฯ สูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 
4525.787, df = 1, p = .000) และคะแนนพฤฒพลังด้านความตระหนักหลังได้รับรูปแบบ ฯ สูงกว่า
ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 (F = 899.513, df = 1, p = .000) ดัง
ตาราง 10 

การค านวณ  Hotelling’s T2  = 
𝑷(𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝟐)

𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝑷−𝟏
 X F 

เม่ือ  N = จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
P = จ านวนกลุม่ 

Hotelling’s T2  = 
2(24+24−2)

24+24−2−1
 X 79.425  

= 19.38 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้และ
คะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนักก่อนและหลงัการได้รับรูปแบบ ฯ ของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิต ิ
Hotelling T2 

Effect Multivariate Tests Value F Hypothesis df p-value 
ก่อนและหลงั
ได้รับรูปแบบ 

ฯ 

Pillai's Trace .878 79.425* 2.000 .000 
Wilks' Lambda .122 79.425* 2.000 .000 
Hotelling's Trace 7.220 79.425* 2.000 .000 
Roy's Largest Root 7.220 79.425* 2.000 .000 

Test of Within-Subjects Effects 
Dependent Variable SS MS Df F p-value 
พฤฒพลงัด้านความรู้ 111554.083 111554.083 1 4525.787* .000 

พฤฒพลงัด้านความตระหนกั 243532.521 243532.521 1 899.513* .000 

Hotelling T2 (จากการค านวณ) = 19.38, df = 22 (Hotelling T2 > 7.264 (จากการเปิด
ตาราง)) 

 

Bartlett's Test : Likelihood Ratio = .000, 𝑥2 = 53.738, p = .000  

หมายเหต ุ* p < .05 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของข้อมูลเปรียบเทียบคะแนน 
พฤฒพลังด้านความรู้ และพฤฒพลังด้านความตระหนักของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองความเป็นเอกพันธ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วม (Homogeneity of covariance matrices) โดยใช้สถิติ Box’s M พบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมของคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้ และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกั มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ  (Box’s M = 3.344, F, = 1.062, df1 = 3, df2 = 380880.000, p = 
.364) และเม่ือทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรตามทัส้องตัวด้วย Levene’s Test พบว่า 
ความแปรปรวนของคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้ และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกั แตกตา่ง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = .387, df1 = 1, df2 = 46, p = .537 และ F = 3.973, df1 = 1, 
df2 = 46, p = .052 ตามล าดบั) และผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ในกลุ่มตวัแปรตามทัง้สองโดยใช้ 
Bartlett's Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรตาม คือ 
พฤฒพลงัด้านความรู้ และพฤฒพลงัด้านความตระหนกั พบว่า มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 (𝒙2 = 47.346, df = 2, p = .000) ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับรูปแบบ ฯ มีคะแนนพฤฒพลังด้าน

ความรู้ และคะแนนพฤฒพลังด้านความตระหนักสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับรูปแบบ ฯ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (Pillai's Trace F = 30.079, Wilks' Lambda F = 30.079, Hotelling's 
Trace F = 30.079, Roy's Largest Root F = 30.079, p = .000) นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของตัวแปรตาม คือ คะแนนพฤฒพลังด้านความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่า  
กลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 54.478, df = 1, p = .000) และคะแนนพฤฒ
พลังด้านความตระหนักของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(F 20.052 = df = 1, p = .000) ดงัตาราง 12 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้และ
คะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้สถิต ิMANOVA 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis df p-value 

กลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ 

Pillai's Trace .572 30.079* 2.000 .000 

Wilks' Lambda .428 30.079* 2.000 .000 

Hotelling's Trace 1.337 30.079* 2.000 .000 

Roy's Largest Root 1.337 30.079* 2.000 .000 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนามของคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้และ
คะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิต ิMANOVA 
 

Test of Between-Subjects Effects  

Source Dependent 
Variable 

SS df MS F p-value 

Intercept 
ความรู้ 113005.021 1 113005.021 5734.661* .000 

ความตระหนกั 246103.521 1 246103.521 1458.493* .000 

Group 
ความรู้ 1073.521 1 1073.521 54.478* .000 

ความตระหนกั 3383.521 1 3383.521 20.052* .000 

Error 
ความรู้ 906.458 46 19.706   

ความตระหนกั 7761.958 46 168.738   

Total 
ความรู้ 114985.000 48    

ความตระหนกั 257249.000 48     

Box’s M = 3.344, F, = 1.062, df1 = 3, df2 = 380880.000, p = .364 

Bartlett's Test : Likeihood Ratio = .000, 𝑥2 = 47.346, df = 2, p = .000 
Levene’s Test : พฤฒพลงัด้านความรู้ F = .387, df1 = 1, df2 = 46, p = .537 
                         พฤฒพลงัด้านความตระหนกั F = 3.973, df1 = 1, df2 = 46, p = .052 

 

หมายเหต ุ* p < .05 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัและพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามผ่านแนวคดิการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้สูงอาย ุ
ในพืน้ชมุชน โดยมีความมุง่หมายของการวิจยั 

สรุปผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์สภาพของชุมชนเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้สูงอายุ 

สภาพการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้การด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สามารถจัดกลุ่มการจัดการเรียนรู้ได้ 3 กลุ่มตาม
องค์ประกอบของพฤฒพลงั ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 มีการจัดการเรียนรู้สม ่าเสมอและมีเนือ้หาครอบคลุมพฤฒพลงัเป็นส่วน
ใหญ่ท่ีเพียงพอกบัการน าไปใช้ในการประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

กลุ่มท่ี 2 มีการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่ครอบคลุมเนือ้หาของพฤฒพลัง มีบางเร่ือง
หรือบางประเด็นท่ีจ าเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดของเนือ้หา 

กลุม่ท่ี 3 ไมมี่การจดัการเรียนรู้ท่ีเฉพาะหรือไมช่ดัเจน 
การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของเทศบาลต าบลป่าตาลในการ

ด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีจุดแข็งอยู่  8 ประการ จุดอ่อน 2 ประการ โอกาส 4 ประการ 
และอปุสรรค 2 ประการ ดงันี ้

จุดแข็ง ได้แก่ การเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล การมีโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล การมีผู้ รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การมีแผนด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้ สูงอายุ การมี
บริการรับ-สง่ในการร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุการท่ีชมุชนอยูใ่นพืน้ท่ีศนูย์ราชการของอ าเภอ 

จุดอ่อน ได้แก่ การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ า ความไม่เพียงพอ
ของอปุกรณ์เทคโนโลยีส่ือสาร 

โอกาส ได้แก่ การท่ีนกัเรียนผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในทุกเร่ือง การมีเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกพืน้ท่ี การมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุการมีแหลง่งบประมาณภายนอก 

อุปสรรค ได้แก่  การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ น าท้องท่ี  การมีระเบียบเร่ือง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิงรับ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พฤฒพลัง พบว่า เทศบาลต าบลป่าตาล มี 8 กลยุทธ์เชิงรุก 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข 7 กลยุทธ์เชิง
ปอ้งกนั 1 กลยทุธ์เชิงรับ ดงันี ้

กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ การหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สงูอายโุดยทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล การใช้โรงเรียนผู้สงูอายุ
เป็นแหล่งทรัพยากรในการสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยอาศยัการได้รับความร่วมมือจากนกัเรียน
ผู้สงูอายใุนทุกเร่ือง การสร้างเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยทีมงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล การอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่ผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีเทศบาลต าบลจดัรถบริการ เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลจดัรถสวนบคุคลบริการ และนกัเรียนผู้สูงอายจุดัยานพาหนะส่วนตวั การสร้างความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุระหว่างคณะกรรมการโรงเรียนผู้ สูงอายุกับนักเรียน
ผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลท่ีหลากหลายโดยใช้จุดแข็งเชิง
พื น้ท่ี ท่ี มีศูนย์ราชการอ าเภอขุนตาลตัง้อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าตาล การ
ประสานงานกับเครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพโดยผู้ รับผิดชอบหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุ การสร้างความร่วมมือในการประสานงาน
ระหวา่งผู้ รับผิดชอบหลกัของโรงเรียนผู้สงูอายกุบันกัเรียนผู้สงูอายใุห้ความร่วมมือ 

กลยทุธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ การแก้ไขเร่ืองภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
ด้วยการใช้เครือข่ายภายในพืน้ท่ีต าบลและภายนอกต าบลในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ สูงอายุ การแก้ไขภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลด้วยการใช้ความร่วมมือของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส) มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ไขภาระงานประจ า
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลด้วยการใช้ความร่วมมือของนกัเรียนผู้สงูอายุ 

กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั ได้แก่ การปอ้งกนัอปุสรรคเร่ืองการไม่สามารถใช้งบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุจากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินโดยทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลหางบประมาณจากภายนอก การปอ้งกนัการไม่ให้
ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลใช้
ความพร้อมของทีมและท างานเป็นทีม การร่วมป้องกันการไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการ
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการและผู้ประสานงานโรงเรียนผู้สูงอายุ การร่วม
ป้องกันการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ น าท้องท่ีในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้ สูงอายุโดยศูนย์
ราชการอ าเภอขุนตาลตัง้อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าตาล การป้องกันการไม่ให้ความ
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ร่วมมือของผู้น าท้องท่ีในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้การวางแผนการด าเนินงาน
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สงูอายุท่ีรัดกมุ การจดัการปัญหาไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลใช้ความพร้อมของทีมและท างานเป็นทีม และการจดัการปัญหา
ไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายจุากระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยผู้ รับผิดชอบหลกัของโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

กลยุทธ์เชิงรับ 1 คือ การหาแนวทางในการจัดการปัญหาภาระงานประจ าของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลและปัญหาผู้น าท้องท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ
 

2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

การพัฒนารูปแบบ ฯ เร่ิมต้นจากการคัดเลือกแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
การพัฒนาภาวะพฤฒพลังและการสร้างการเรียนรู้ในผู้ สูงอายุ ซึ่งได้ข้อมูลจากสภาพการจัดการ
เรียนรู้ในระยะท่ี 1 ท่ีว่ากิจกรรมท่ีจดัเป็นฐานการเรียนรู้และมีการกระตุ้นผู้สูงอายุอยู่ตลอดเวลาจะ
ได้รับความสนใจจากผู้สูงอาย ุจึงเป็นท่ีมาของการเลือกแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ
แนวคดิการเรียนรู้บนความท้าทายมาใช้ในการขบัเคล่ือนรูปแบบ ฯ  

การผสานแนวคิดทัง้สองให้เป็นแนวคิดเดียวกันพิจารณาจากลกัษณะของขัน้ตอนใน
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานแต่ละขัน้ตอน กับลักษณะขององค์ประกอบในแนวคิดการ
เรียนรู้บนความท้าทายแต่ละองค์ประกอบท่ีต้องมีความสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน และ
ส่งเสริมกัน ท าให้สามารถผสานแนวคิดการเรียนรู้ทัง้สอง ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ
ส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย  5 
ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม (Preparedness)  
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย (Challenge Making)  
ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา (Understanding on Time 

Condition)  
ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมูลใหม่ (Processing New Data) มาจากขัน้ท่ี 4 การ

จดจ าข้อมลูท่ีเรียนรู 
ขัน้ท่ี 5 การถ่ายทอดข้อมลู (Presentation)  



  153 

รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการ
เรียนรู้บนความท้าทาย แบง่ออกเป็น 7 หนว่ยการเรียนรู้ คือ 

เม่ือน าข้อมูลการจดักลุ่มสภาพการจัดการเรียนรู้พฤฒพลงัของผู้สูงอายุในต าบลป่า
ตาลมาใช้ท าให้สามารถจดัหน่วยการเรียนรู้ของรูปแบบ ฯ ออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ตามสภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

สภาพการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มท่ี 1 ไม่มีความจ าเป็นต้องเตรียมหรือกระตุ้นสมอง
ของผู้ สูงอายุอีกและไม่มีความจ าเป็นต้องน าเสนอค าตอบจากการค้นหาค าตอบของผู้ สูงอายุ  
จึงสามารถตัดขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้ตอนแรก) และขัน้ตอนท่ี 5 (ขัน้ตอนสุดท้าย) ของรูปแบบ ฯ ออกได้ 
ซึง่เวลาท่ีใช้อาจไมน่านมากนกั คือ 90 นาที ได้แก่ หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1ท าความรู้จกัตวัตน 

สภาพการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มท่ี 2 ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการเตรียมหรือกระตุ้น
สมองของผู้สูงอายุเช่นกัน แต่จ าเป็นต้องน าเสนอค าตอบจากการค้นหาค าตอบของผู้สูงอายุจึงตดั
เฉพาะขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้ตอนแรก) ออกไปเท่านัน้ โดยใช้เวลา 120-150 นาที ตามขอบเขตเนือ้หาใน
หน่วยการเรียนรู้นัน้ ๆ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมี
สว่นร่วมท่ีมีความหมาย และหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 6 รายได้และความเพียงพอในชีวิต 

สภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มท่ี 3 ท่ีไม่เคยมีการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ครบทุกขัน้ตอน โดยใช้เวลาสูงสุด คือ 180 นาที ท่ีผู้สูงอายุพอจะมีความอดทนใน
การร่วมกิจกรรมได้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ซึมซาบเร่ืองสุขภาพท่ีขาดหาย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ปอ้งกนัภยนัตรายในชมุชน และหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 7 สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั 

การใช้ข้อมลูจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์
เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับนัน้ท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของรูปแบบ ฯ มีความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย ซึ่งมีการใช้จุดอ่อนเร่ืองความ
ไม่พอเพียงของเทคโนโลยีการส่ือสาร มาใช้เพ่ือตดัสินใจในการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนจากเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาเป็นเลม่คูมื่อการส่งเสริมพฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอาย ุ
ท่ีมีความสอดคล้องกบับริบทการเรียนรู้ของผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีต าบลป่าตาลมากกวา่ 

การตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายโดยผู้ เช่ียวชาญ 7 คน พบว่า มีความเหมาะสมและมี
ความถกูต้อง สามารถน าไปใช้ได้จริง  
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การทดลองใช้เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ฯ โดยการจัดสภาพการทดลอง
เหมือนการทดลองใช้รูปแบบ ฯ จริง โดยมีกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่ม
ตวัอย่างในการทดลองจริง เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 15 คน พบว่า ภายหลงัท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามรูปแบบ ฯ ทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤฒพลังด้านความรู้และด้าน
ความตระหนักสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหมายความว่ารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการส่งเสริมพฤฒพลงัของผู้สงูอายุ โดยกลุม่ตวัอย่างได้เสนอข้อคิดเห็นตอ่รูปแบบ ฯ ว่าทัง้
กิจกรรม ทรัพยากร ระยะเวลาในทกุหนว่ยการเรียนรู้มีความเหมาะสม ไมต้่องปรับเปล่ียนแตอ่ย่างใด 
 

3. ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกั
หลงัได้รับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บน
ความท้าทายสงูกวา่ก่อนได้รับรูปแบบ ฯ และกลุม่ทดลองท่ีได้รับรูปแบบ ฯ ยงัมีคะแนนพฤฒพลงัด้าน
ความรู้ และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับรูปแบบ ฯ  

อภปิรายผล 
1. สภาพของชุมชนท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้พฤฒพลังของผู้สูงอายุ 

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุมีวิธีการในการสร้างการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั และการสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยชุมชน สอดคล้องกับวิธีการสร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเองส าหรับผู้สูงอายดุ้วยการก าหนดขึน้ด้วยความตัง้ใจของตนเองเพราะต้องการเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ 
และยังมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันของผู้ สูงอายุจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ (ส านักส่งเสริมและพิทักสิทธ์ิผู้ สูงอายุ. 2556ข) 
ในบริบทนี ้คือ ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีผู้ สูงอายุเข้าถึงได้โดยง่าย คือ โทรทัศน์ วิทยุ
ชมุชน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น (เทศบาลต าบลป่าตาล, 2561) ในส่วนการสร้างการสร้างการ
เรียนรู้ของผู้ สูงอายุโดยชุมชนนัน้มีโรงเรียนผู้ สูงอายุท่ีเป็นการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นหลัก 
มีผู้ สูงอายุสมัครเป็นนักเรียนผู้ สูงอายุ ท าให้ประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีการสร้างการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องไปกับการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ แม้จะมีรูปแบบการด าเนินการท่ีชัดเจนแต่สามารถ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ สูงอายุในชุมชนได้ตามปัญหาความต้องการท่ีจ าเป็น  
(กรมกิจการผู้สงูอาย.ุ 2559) 
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ประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีการสร้างการเรียนรู้ภายใต้การด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลป่าตาล นัน้มีความสอดคล้องไปกับองค์ประกอบของพฤฒพลังทัง้ 3 ด้าน คือ สุขภาพ การมี
ส่วนร่วม และความมั่นคง ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี (WHO. 2002) และยัง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 ท่ีได้น าแนวคิดพฤฒพลังมาประยุกต์ในการ
ด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองประเทศไทยท่ีน าไปสู่แผนพฒันาผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545-
2564) โดยการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายใุห้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมด้วยการ
รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง เช่น ชมรมผู้ สูงอายุ เป็นต้น (คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติ. 
2553) ทัง้นี ้การพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายท่ีุมีความเข้มแข็งในปัจจบุนั คือ โรงเรียนผู้สงูอาย ุท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายเุป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของผู้สงูอาย ุแม้ว่าโรงเรียน
ผู้ สูงอายุจะจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ สูงอายุเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีหลักสูตรแกนกลางเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานท่ีสอดคล้องไปกับพฤฒพลัง (Active 
Ageing) (กรมกิจการผู้ สูงอายุ. 2559) แม้ว่า ในสภาพความเป็นจริงนัน้การเรียนรู้ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลป่าตาลยังมีองค์ประกอบย่อยของพฤฒพลังท่ียังไม่ได้ถูกจัดการเรียนรู้ขึน้ เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกบัแนวทางการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี การเป็นผู้สงูอายท่ีุมีคณุภาพอย่างภาวะพฤฒพลงั 
(ส านกัสง่เสริมและพิทกัษ์สิทธ์ิผู้สงูอาย.ุ 2556ก; 2556ข; 2556ค; 2556ง; WHO. 2002) 

เม่ือพิจารณาศักยภาพของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ ผ่านการ
วิเคราะห์ถึงจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรค กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั และ
กลยุทธ์เชิงรับนัน้มีความสอดคล้องไปกับทฤษฎี 4M (Favi, Germani, และ Marconi, 2017; วิชยา
นนท์ สทุธโส, 2559) ดงันี ้

จดุแข็ง 4 ประการ คือ การเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล การท างานเป็น
ทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล การมีผู้ รับผิดชอบหลักในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย ุและการมี
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ จุดอ่อน 1 ประการ คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงาน
ประจ า โอกาส 2 ประการ คือ การมีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี และการมีอาสาสมคัรดแูล
ผู้ สูงอายุ และอุปสรรค 1 ประการ คือ การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ น าท้องท่ี ทัง้หมดเหล่านีน้ัน้
สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี 4M ด้านบุคคลหรือคน (Man) ท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหาร
จดัการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัง้แต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล ตลอดจนถึงบคุคลอ่ืนท่ีมาจาก
ภายนอกหน่วยงานท่ีจะมีช่วยเสริมในภาพของการมีโอกากาส และกลายเป็นอุปสรรคได้  หาก
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บคุคลภายนอกนัน้มาท าให้ระบบการบริหารจดัการมีผกระทบในเชิงลบ (Favi และคนอ่ืน ๆ, 2017; วิ
ชยานนท์ สุทธโส, 2559; สมคิด บางโม, 2558) :ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลป่าตาลนัน้มีทัง้จุดแข็ง 
และโอกาสด้านบุคคลจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับจุดอ่อนและอุปสรรค ท าให้สามารถมีกลยุทธ์
เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกันอยู่หลายประการในการท่ีจะมีส่วนร่วมส าหรับการ
ด าเนินงานการสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (Aslan, Çınar, และ 
Kumpikaite, 2012) 

จดุแข็ง 2 ประการ คือ การเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล และการท างาน
เป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล โอกาส 1 ประการ คือ การมีแหล่งงบประมาณภายนอก อปุสรรค 
1 ประการ คือ การมีระเบียบเร่ืองงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎี 4M ด้านการงินหรืองบประมาณ (Money) ซึ่งเงินหรืองบประมาณนัน้เป็นสิ่งท่ีมีค่าในการ
ขบัเคล่ือนระบบการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สงูอายุท่ีนบัเป็นหวัใจส าคญัของระบบตา่ง ๆ ในรูปของ
งบประมาณ หากการเงินของระบบเหล่านีไ้ม่ดีจะท าให้การด าเนินงานเพ่ือการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้ สูงอายุประสบกับความยุ่งยากหรือยากล าบาก โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จะต้องมีความระมดัระวงัในเร่ืองของการเงินเป็นพิเศษ (Favi และคนอ่ืน ๆ, 2017; วิชยานนท์ สทุธโส, 
2559; สมคดิ บางโม, 2558) 

จดุแข็ง 7 ประการ คือ การเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล การท างานเป็น
ทีมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล การมีผู้ รับผิดชอบหลกัในการจดักิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายุ การมีแผน
ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สงูอายุ การมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สงูอายุ การมีบริการรับ-ส่งในการร่วม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และการท่ีชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีศนูย์ราชการของอ าเภอ จดุอ่อน 1 ประการ คือ 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมีภาระงานประจ า โอกาส 3 ประการ คือ การท่ีนักเรียนผู้สูงอายุให้
ความร่วมมือในทุกเร่ือง การมีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ี  และการมีอาสาสมัครดูแล
ผู้สงูอาย ุและอปุสรรค 2 ประการ ได้แก่ การไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าท้องท่ี และการมีระเบียบเร่ือง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี 4M ทรัพยากร (Material) 
ทรัพยากรโดยความหมายของพืน้ท่ีชุมชนต าบลป่าตาลนีเ้ป็นทัง้ทรัพยากรทางด้านบุคคลท่ีเป็น 
จุดแข็งส าคัญ ทรัพยากรท่ีเป็นวัสดุ-อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ีเป็นส่วนประกอบของการด าเนินงาน 
ในระบบการด าเนินงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลป่าตาล (Favi และคนอ่ืน ๆ, 2017; วิชยานนท์ 
สทุธโส, 2559; สมคดิ บางโม, 2558) 

จุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่ การมีโรงเรียนผู้ สูงอายุการมีบริการรับ-ส่งในการร่วม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและการท่ีชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีศนูย์ราชการของอ าเภอ จุดอ่อน 1 ประการ คือ 
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การไม่เพียงพอของอุปกรณ์เทคโนโลยีส่ือสาร โอกาส 1 ประการ คือ การมีเครือข่ายทัง้ภายในและ
ภายนอกพืน้ท่ี สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี 4M ด้านการบริหารจัดการ (Management) ทัง้การ
บริหารจดัการในเชิงของทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าตาล การบริหารจดัการในภาพของทีมเจ้าหน้าท่ี
ท่ีด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ การจัดสรรค์ทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการเดินทางหรือกระตุ้ น  
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ แม้จะมีจุดอ่อนทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีการ
ส่ือสารสมยัใหม่ แต่ก็สามารถจดัการได้ด้วยการบริหารจดัการด้วยการใช้เครือข่ายท่ีมีอยู่ (Favi และ
คนอ่ืน ๆ, 2017; วิชยานนท์ สทุธโส, 2559; สมคดิ บางโม, 2558) 

ในความเป็นจริงนัน้จากข้อมูลพบว่าเทศบาลต าบลป่าตาลประสบกับปัญหาจาก
การมีจุดอ่อนและอุปสรรคต่าง ๆ อยู่บ้าง แต่เทศบาลต าบลป่าตาลนัน้ มีทัง้จุดแข็ง และโอกาสทัง้
ทางด้านบคุคล การเงิน ทรัพยากร และการบริหารจดัการจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับจดุอ่อนและ
อุปสรรค ท าให้สามารถมีกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกันอยู่หลายประการ 
ในการท่ีจะมีส่วนร่วมส าหรับการด าเนินงานการสร้างการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ โดยทัง้ 4 ประเด็นเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การสร้างการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุโดยชุมชน
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองเข้มแข็ง ซึ่งมีทิศทางท่ีสอดคล้องกัน คือ มีจุดแข็งและโอกาส
มากกว่าจดุอ่อนและอุปสรรคท่ีแสดงว่าชุมชนแห่งนีมี้กลยุทธ์เชิงรุกท่ีจะใช้จุดแข็งภายในชุมชนฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอกท่ีมีอยู่ มีกลยทุธ์เชิงป้องกันท่ีใช้จุดแข็งภายในชมุชนหลีกเล่ียงหรือลด
อปุสรรคจากภายนอก และมีกลยทุธ์เชิงแก้ไขท่ีชมุชนได้ปรับปรุงแก้ไขจดุอ่อนภายในชมุชนโดยอาศยั
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก (Aslan และคนอ่ืน ๆ, 2012; ดนยั ปัตตพงศ์, 2552; วิชยานนท์ สทุธโส, 
2559) 
 

2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

การพัฒนารูปแบบ ฯ นัน้มีประเด็นส าคญัท่ีต้องท าการอภิปราย คือ ประเด็นการใช้
สองแนวคดิในการร่วมกนัสร้างการเรียนรู้พฤฒพลงัในผู้สงูอาย ุคือ แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย ท่ีมีความสอดคล้องกับหลักการของการผสมผสาน
แนวคิดการเรียนรู้หรือวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเม่ือมีการผสมผสานมากกว่าหนึ่งแนวคิดมีส่วนท่ีจะช่วย
ให้โปรแกรมหรือรูปแบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้กว่าการใช้เพียงแนวคิดเดียว แม้ว่าทัง้สองแนวคิดนัน้ 
จะมีลักษณะกิจกรรมหรือขัน้ตอนการด าเนินการท่ีแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม แนวคิด
เหล่านัน้จะต้องเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมกัน โดยปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับผู้ เรียน 
(SEAC, 2019) ซึ่งในการวิจัยนีน้ัน้เป็นผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนชนบท ท่ีมีระดับการศึกษา 
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ชัน้ประถมศึกษาเท่านัน้ อ้างอิงไปยงัแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีแม้ว่า 
แนวคิดแบบผสมผสานนัน้จะมีแนวทางโดยส่วนใหญ่ท่ีเน้นการใช้การจัดการเรียนรู้ระหว่างแบบ
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารร่วมกบัแบบออฟไลน์ท่ีอาจจะใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม แต่
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการผสมผสานวิธีการหรือแนวคิดในการเรียนรู้ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ยิ่งขึน้ (Easygenerator, 2019) อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต้องอภิปราย 
คือ ภายหลังจากท่ีผู้ วิจัยได้ท าการผสมผสานแนวคิดการเรียนรู้ทัง้สองแนวคิดเป็นแนวคิดเดียวกัน
แล้วนัน้ เม่ือออกแบบกิจกรรมในแต่ละขัน้ตอนการเรียนรู้ของรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ ผู้ วิจัยได้มีการ
ปรับเปล่ียนทรัพยากรในการสร้างการเรียนรู้จากเดิม โดยตามแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้ 
ทรัพยากรท่ีแนะน าให้ใช้เป็นเทคโนโลยีด้านการส่ือสารสมัยใหม่ส าหรับสืบค้นท่ีมีการเช่ือโยงกับอิน
เทอร์เนตหรือโทรศพัท์ Smart Phone (Nichols และคนอ่ืน ๆ, 2016) แต่จากข้อมูลในระยะการวิจยัท่ี 
1 นัน้ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุมี แต่ข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงอินเทอร์เนตและโทรศพัท์ Smart Phone ท่ีต ่า (การสนทนากลุ่มตวัแทนผู้สงูอาย ุ17 กมุภาพนัธ์ 
2561 และการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2561) จึงได้มีการปรับเปล่ียนเป็นคู่มือแบบ
ออฟไลน์แทน ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของพิมพ์ใจ ทายะติ และคนอ่ืน ๆ (พิมพ์ใจ ทายะติ, ชไมพร 
ดิสถาพร, และ ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง, 2560) ท่ีศกึษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายปุระเทศไทย
เพ่ือการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร พบว่า ผู้ สูงอายุมีขีดความสามารถระดับ 
ปานกลางในองค์ประกอบของเร่ืองการเข้าถึง การประเมิน การรวมรวม การจดัการ และระดบัต ่า และ
ยงัสอดคล้องกบัการศึกษาเร่ือง E-Health ส าหรับพฤฒพลงั : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ท่ีพบข้อมูลว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสร้างพฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่จ านวนน้อย 
(Robbins, Lim Choi Keung, และ Arvanitis, 2018) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับวิ ธีการเรียนรู้ของ
ผู้สงูอายดุงัการศกึษา เร่ือง การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ พบว่า แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นทีมวิทยากรจิตอาสา 
ด้านประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้และเนือ้หาท่ีควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบตักิารระยะสัน้ ด้านวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องมีการสอดแทรกจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้ สูงอายุได้ผ่อนคลาย 
สนุกสนาน ไม่ยาก และไม่เป็นทางการมากนัก ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีต้องใช้ส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและไม่ยากโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ สูงอายุ และด้านวิธีการวดัผลประเมินผลท่ี
เน้นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าการสอบวดัผล (ระวี สจัจโสภณ, 
2560) 
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เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้ พบว่า ลกัษณะของวิธีการหรือกระบวนการมีความ
คล้ายคลึง จึงสามารถท่ีจะสร้างความรู้และความตระหนักพฤฒพลังของผู้ สูงอายุได้ดี และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข และคนอ่ืน ๆ (นวลฉวี ประเสริฐสุข, อุรปรีย์ เกิดใน
มงคล, และ กันยารัตน์ สอาดเย็น, 2559) ท่ีศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบ
องค์รวมส าหรับผู้สููงอายุในชนบทไทยด้านการดูแลสุขภาพจิต ซึ่งสุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของพฤฒพลังด้านสุขภาพ พบว่า กระบวนการท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเหมาะสมกับการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุต้องมีลักษณะท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีโครงสร้างการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น เป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการพูดคยุ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายนัน้มีลักษณะดงักล่าวด้วยจึงสามารถท่ีจะสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดความรู้และความตระหนกัพฤฒพลงัของผู้สงูอายไุด้ 
 

3. ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤฒพลงัด้านความรู้และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกั
หลงัได้รับรูปแบบ ฯ สูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบ ฯ รวมทัง้ กลุ่มทดลองท่ีได้รับรูปแบบ ฯ มีคะแนนพฤฒ
พลงัด้านความรู้และคะแนนพฤฒพลงัด้านความตระหนกัสงูกวา่กลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับรูปแบบ ฯ จาก
ผลการวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับรูปแบบ ฯ ท่ีมีการผสมผสานแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายเข้าด้วยกัน มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความรู้
และความตระหนกัเก่ียวกบัพฤฒพลงัได้ การท่ีค่าเฉล่ียคะแนนของทัง้สองตวัแปรนีมี้คา่เฉล่ียคะแนน
ท่ีเพิ่มสูงขึน้ภายหลังได้รับรูปแบบ ฯ หรือสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับรูปแบบ ฯ สามารถอธิบายได้ด้วย
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเองท่ีว่าแนวคิดนีเ้ป็นการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
สมองท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติและการท างานของสมองของมนษุย์ในทกุช่วงวัยรวมถึงวยัสงูอายดุ้วย 
เพ่ือให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ การท างาน สามารถแก้ปัญหาได้ 
(ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน, 2559) หมายความว่า แนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานนัน้สามารถน ามาใช้จริงได้กับกลุ่มผู้ สูงอายุ อีกทัง้ยังมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และมนตา ตุลย์เมธาการ (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และ มนตา 
ตุลย์เมธาการ, 2559) ท่ีน าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมาพัฒนาการรูปแบบเพ่ือสร้าง
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ผู้ สูงอายุเป็นผู้ ท่ีมีคุณภาพหรือพฤฒพลัง (Active Ageing) ซึ่งพบว่า ผู้ สูงอายุหลังการอบรมเชิง
ปฏิบตักิารมีคะแนนความรู้เก่ียวกบัพฤฒพลงัสงูกว่าก่อนการอบรม 

ในการน าแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมาประยุกต์ใช้เพ่ือการจดัการเรียนรู้
ส าหรับผู้สงูอายนุัน้จะต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการท างานของสมองของ
ผู้สงูอาย ุซึ่งแม้ว่าผู้สงูอายุนัน้จะเป็นวยัท่ีมีความเส่ือมถอยในการท างานหรือการท าหน้าท่ีของสมอง 
แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายนุัน้จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่หรือไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ (Touhy 
และ Freudenberger Jett, 2018) และรูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ 
และความตระหนกัจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มการกระตุ้นการท างานของสมองผู้สูงอาย ุด้วยวิธีการสร้าง
แรงจูงใจ สร้างความสนใจ และไม่เครียดจนเกินไป หมายความว่า การอาศยัแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานนัน้อาจจะไม่เพียงพอกับการกระตุ้นการท างานของสมองในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทัง้
ความรู้และความตระหนักในเวลาเดียวกัน ดงันัน้ แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายจึงเป็นอีกหนึ่ง
แนวคิดการเรียนรู้ท่ีถูกน ามาใช้เสริม เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการกระตุ้ นการท างานของสมอง
เช่นเดียวกบัแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ท่ีให้แนวทางทัว่ไปแก่ผู้ เรียน สร้างความท้าทายท่ี
กระตุ้นการท างานของสมองของผู้สูงอายุด้วยการตัง้ค าถาม มีการน าเสนอแนวทางหรือวิธีการท่ีใช้
แก้ปัญหาท่ีมีความท้าทายโดยใช้การสืบค้นจากทรัพยากรท่ีจะสร้างการเรียนรู้เพ่ือการหาค าตอบ เพ่ือ
โน้มน้าวให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดการสร้างองค์ความรู้ขึน้มา (Nichols และคน
อ่ืน ๆ, 2016) ท าให้รูปแบบ ฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้กว่าการใช้เพียงแนวคิดเดียว โดยปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องไปกับผู้ เรียน (SEAC, 2019) โดยสามารถอ้างอิงถึงแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีมีหลักการในการผสมผสานหลายแนวคิดเข้าด้วยกันท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าการผสมผสานวิธีการหรือแนวคิดในการเรียนรู้ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ยิ่งขึน้ (Easygenerator, 2019) 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลส าหรับพฤฒพลัง : แนวทาง
ปฏิบัติของ Single-Blinded, Randomized Controlled Trial ท่ามกลางกลุ่มผู้ สูงอายุ (the AGNES 
Intervention Study) ท่ีพบข้อมูลว่าสามารถสร้างพฤฒพลงัของผู้สูงอายุได้เฉพาะองค์ประกอบด้าน
สุขภาพเท่านัน้ ยังไม่ครอบคลุมการสร้างองค์ประกอบการมีส่วนร่วมและการมีความมั่นคง 
(Rantanen และคนอ่ืน ๆ, 2019) เช่นเดียวกันกับการศึกษา เร่ือง พฤฒพลัง- ความยืดหยุ่นและการ
สนบัสนุนจากภายนอกเป็นตวัดดัแปลงของผลลพัธ์การปิดใช้งาน :  AGNES Cohort Study Protocol 
ท่ีพบว่าการใช้แนวคิดเดียวในการพัฒนาพฤฒพลังสามารถพัฒนาได้เพียงองค์ประกอบสุขภาพ 
(Rantanen และคนอ่ืน ๆ, 2018) การศึกษา เร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรม Vital Aging เพ่ือส่งเสริม
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พฤฒพลงัในผู้สูงอายุชาวเม็กซิกนั ท่ีใช้แนวคิด Vital Aging แนวคิดเดียวท่ีสามารถพฒันาพฤฒพลงั
ด้านสขุภาพได้เพียงบางองค์ประกอบเท่านัน้ แตด้่านการมีส่วนร่วมไม่สามารถพฒันาได้ (Mendoza-
Ruvalcaba และ Fernández-Ballesteros, 2016) การศึกษา เร่ือง “I am Active” : ผลกระทบของ
โปรแกรมเพ่ือส่งเสริมพฤฒพลงั ท่ีใช้แนวคิด I an Active แนวคิดเดียวเช่นกนั พบว่า ไม่สามารถสร้าง
ความตระหนักหรือการรับรู้ความสามารถแห่งตนเก่ียวกับพฤฒพลังได้ (Mendoza-Ruvalcaba และ 
Arias-Merino, 2015) สอดคล้องกับการศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพของ Intervention โดยอาศยัวิดีโอ
เกมส าหรับพฤฒพลัง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ท่ีเป็น
การศึกษา การใช้วิดีโอเกมร่วมกับการใช้วิธีการอ่ืนมีประสิทธิภาพในการสร้างภาวะพฤฒพลังใน
ผู้สูงอายุได้ดีกว่าการใช้วิดีโอเกมเพียงอย่างเดียว (Vázquez และคนอ่ืน ๆ, 2018) ซึ่งสามารถสรุป
ยืนยนัได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้
บนความท้าทาย สามารถส่งเสริมความรู้และความตระหนกัในประเด็นพฤฒพลงัของผู้สงูอายไุด้ทัง้ 3 
องค์ประกอบ คือ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และการมีความมัน่คง แม้ว่าในระยะการวิจยัท่ี 3 นัน้ กลุ่ม
ตวัอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุจะมีสดัส่วนของเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง แตส่ามารถสรุป
ประสิทธิภาพของรูปแบบ ฯ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ฯ จากการวิจยัระยะท่ี 2 ได้
เชน่กนั เน่ืองจากมีสดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีไม่แตกตา่งกนัมากนกั 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ฯ ในระยะการวิจัยท่ี 2 และการทดลองใช้
รูปแบบ ฯ ในระยะการวิจยัท่ี 3 นัน้ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั คือ รูปแบบ ฯ สามารถ
น ามาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ตอ่การมีความรู้และสร้างความตระหนกั ไม่มีประเด็นหรือข้อคิดเห็น
ในการท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไขรูปแบบ ฯ และผู้ วิจัยเองนัน้ได้สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและ  
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้สองระยะการวิจัยสามารถใช้ทรัพยากร และมี
ความสนใจ กระตือรือล้นท่ีจะแสวงหาค าตอบ ดงันัน้ จึงไม่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขรูปแบบ แต่จะมี
การพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความมัน่คง แข็งแรงมากขึน้เทา่นัน้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผลจากการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่ารูปแบบ ฯ มีความสอดคล้องกับบริบทของการ
เรียนรู้ของผู้สงูอายใุนชมุชน เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ควรน ารูปแบบ ฯ 
ดงักล่าวนีบ้รรจไุว้ในแผนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบล โดยก าหนดเนือ้หาของการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมประเด็นพฤฒพลัง และมีการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มกิจกรรมหรือเป็นฐานการเรียนรู้ให้
ผู้สูงอายสุามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ครบทุกคน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากผลการวิจยันีจ้ะพบว่า 
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กลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีภาระงานประจ า ท่ีอาจเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้ไม่
สามารถจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายทุัง้หมดได้ แตก่ารท่ีมีกลุ่มผู้สงูอายท่ีุส่วนหนึ่ง
ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลอง สามารถดึงเอาศกัยภาพส่วนนีมี้เป็นก าลังหลักท่ีส าคญัในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ตลอดจนการขยายไปยงัประชากรวยัอ่ืนท่ีต้องเตรียมพร้อมส าหรับการ
เป็นผู้สงูอาย ุท่ีมาอายรุะหวา่ง 50-59 ปี 

1.2 ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุนัน้มี
ความจ าเป็นต้องค านึงถึงความเบื่อหน่าย และความสนใจของผู้สูงอาย ุด้วยโดยต้องมีการออกแบบ
ทรัพยากร รูปแบบการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้มากท่ีสุด เช่น วสัดุ
อปุกรณ์ควรมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจน ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ควรมากกว่า
ขนาด 20 เป็นต้น ให้เกิดการกระตุ้นความใฝ่รู้และสามารถน ากลบัไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้มากท่ีสุด 
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ และการเสนอแนะข้อคิดเห็น
ตา่ง ๆ  

1.3 ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นถึงข้อจ ากัดของสภาพชุมชนท่ีมีผลต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายุ คือ ความไม่เอือ้อ านวยด้านเทคโนโลยีการส่ือสารของผู้สูงอายุ ดงันัน้ ในการ
จิดกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ ส าหรับผู้สงูอาย ุผู้ ท่ีด าเนินการในส่วนนีจ้ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในความเป็นผู้สงูอาย ุเช่น การมองเห็นท่ีลดลง การได้ยินท่ีลดลง การคิดวิเคราะห์ท่ีช้าลง เพ่ือน าไปสู่
การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีวคามเหมาะสมสอดคล้องกับผู้ สูงอายุให้มากท่ีสุด โดยใช้ความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุเป็นหลกัร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ข้อมูลศกัยภาพในเชิง
พืน้ท่ีในการบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ส ารับผู้สูงอายุ คือ การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาแนวทางในการจัดการในรูปแบบของกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ท่ีจะท าให้กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สงูอายสุามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 จากผลการศึกษานีน้ัน้เป็นการศึกษาตัวแปรความรู้ และความตระหนักท่ีอาจ
น าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุได้ไม่ครบถ้วนทัง้หมด เน่ืองจากบางประเด็นจ าเป็นต้อง
อาศยัทกัษะร่วมด้วย เช่น ทกัษะในการจดัการดแูลสุขภาพด้วยตนเอง ทกัษะการออกก าลงักาย เป็น
ต้น ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาพฤฒพลังในด้าน
ทกัษะร่วมด้วย โดยอาจใช้รูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาขึน้ในการศึกษาครัง้นี ้หรือน าแนวคิดการเรียนรู้อ่ืนท่ีมี
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ความเหมาะสมมากกว่า โดยต้องอาศยัข้อมูลพืน้ฐานของผู้สงูอายุในพืน้ท่ีการศกึษานัน้ ทัง้ทางด้าน
ศกัยภาพของผู้สงูอายเุอง ศกัยภาพของชมุชนพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.2 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงในกลุ่มผู้สูงอายุอาศยัอยู่
ในชมุชนแบบชนบทท่ีมีการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา ในการศกึษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการขยาย
ขอบเขตของหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) จากพืน้ท่ีท่ีเป็นชุมชนแบบชนบท เป็นการศึกษา
โดยใช้รูปแบบ ฯ ในพืน้ท่ีชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และสงัคมเมือง โดยใช้วิธีการการด าเนินการวิจยัท่ี
คล้ายคลึงกบัการศกึษานีเ้พ่ือให้รูปแบบท่ีได้มามีความสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ของผู้สงูอายใุน
พืน้ท่ีนัน้ ๆ ให้มากท่ีสดุ 

2.3 ผลการศกึษาในครัง้นีชี้ใ้ห้ผลของการศกึษาท่ีว่าลกัษณะของผู้สงูอายใุนชมุชนท่ีมี
การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา การเรียนรู้จะใช้ระยะเวลาท่ีมากกว่าวยัอ่ืน และมีอปุสรรคในการ
น าเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้ ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจมีการปรับเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความ
เหมาะสมกับผู้ สูงอายุ ร่วมกับการใช้ประเด็นช่องว่างระหว่างวัย (Interrelationship) มาใช้ใน
การศึกษา คือ จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายช่วงวยัมากขึน้ โดยดงึเอาศกัยภาพของวยั
เด็กรหรือวยัผู้ ใหญ่ ให้ข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาด้วย โดยอาจผสมผสานทรัพยากรการเรียนรู้ทัง้
คู่มือท่ีเป็นแบบออฟไลน์ เช่น คู่มือ หนังสือ ต ารา และเทคโนโลยีการส่ือสารแบบออนไลน์ เช่น ไลน์ 
เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก. 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  176 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ

และแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวตัร คมพยคัฆ์ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลงัธรรมเนียม 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทศันา ชวูรรธนะปกรณ์ 

อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตลุย์เมธาการ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5. อาจารย์ ดร.พนิดา ศกนุตนาค 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ แบบประเมิน

พฤฒพลังด้านความตระหนัก และรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพ อารีเอือ้ 
ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิผู้สูงอาย ุ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทศันา ชปูวรรธนะปกรณ์ 
อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญนา ภทัราวิวฒัน์ 
อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม 
ประธานหลักสูตรป รัชญ าดุษ ฎี บัณฑิ ต  สาขาการพยาบาล (นานาชาติ ) 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตลุย์เมธาการ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกลุ 
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่ และผู้ สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

7. อาจารย์ ดร.กมัปนาท บริบรูณ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตลอดชีวิต คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข. 

เอกสารจริยธรรมการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  179 

ใบรับรองจริยธรรมของข้อเสนอการวิจัย 
 

 



  180 

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย  
(การสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ) 

 

ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ
ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอ่านท่ีบ้านเพ่ือปรึกษา หารือกับ
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตวัของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่น เพ่ือช่วยในการตดัสินใจเข้าร่วมการ
วิจยั 
ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 
ชื่อหวัหน้าโครงการวิจัย นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั 
สถานที่วิจัย ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

สถานท่ีท างานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีต่อได้ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ ห้องพกัอาจารย์ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพ
รัตน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โทรศพัท์มือถือ: 0804325414  
e-mail: winn.mu.cu.swu@hotmail.com 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมม่ี 
ระยะเวลาในการวิจัย 10 เดือน 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพื่อ 

1. เพ่ือวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
2. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับของ

ชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
3. เพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ

การเรียนรู้บนความท้าทาย 
4. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลงัก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตาม

แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลอง  
5. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลังหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยัท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของชุมชนใน
การส่งเสริมพฤฒพลงั เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอายุ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ของรูปแบบดงักล่าว ทัง้ต่อผู้สงูอายุเองท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้คณุภาพชีวิตท่ีดี  
สามารถสร้างแกนน าผู้ สูงอายุในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังถ่ายทอดไปยังผู้ สูงอายุอื่นหรือ
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ประชากรวัยอื่น  และยังเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลป่าตาลในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พฒันาการด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองพืน้ท่ี  

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเ้พราะ มีคณุสมบตัิเป็นผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ใน
พืน้ท่ีต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย มากกวา่ 1 ปีขึน้ไป และเป็นสมาชิกของกลุม่ทางสงัคม
ในต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สงูอายุ และกลุ่มอาชีพ
ชมุชน จะมีผู้ เข้าร่วมการวิจยันีท้ัง้สิน้ประมาณ 10 คน  
หากท่านตดัสินใจเข้าร่วมการวิจยัแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1. ผู้วิจยัท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดั
เชียงราย เพ่ือไปพบท่านยังบ้านพักของท่านหรือศูนย์สุขภาวะชุมชนต าบลป่าตาล  อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย ในการเชิญเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม เหตผุลของการได้รับการเชิญเป็นผู้ ให้ข้อมูล 
พร้อมกนันัน้ท าการนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการสนทนากลุ่ม คือ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย เวลา 13.30 น.  

2. เม่ือถึงวันท่ีนัดหมายส าหรับการสนทนากลุ่ม ก่อนเร่ิมต้นการสนทนากลุ่ม  ผู้ วิจัย
ด าเนินการขอความยินยอมในการเข้าร่วมการสนทนาต่อผู้ ให้ข้อมูลทุกรายก่อนเร่ิมการสนทนากลุ่ม 
จากนัน้ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการสนทนากลุ่มโดยใช้แนวค าถามในการกระตุ้ นการตอบค าถามและ
แลกเปล่ียนภายในกลุ่มเก่ียวกับปัญหา ความต้องการของผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลัง ใช้ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม
ประมาณ 45-60 นาที เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมลูเสนอความคิดเห็นและร่วมกนัแลกเปล่ียนในประเด็นดงักล่าว 
ระหวา่งการสนทนากลุม่ผู้วิจยัท าการบนัทกึภาคสนาม บนัทกึเสียงการสนทนา  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้เม่ือเข้าร่วมการวิจัย ไมม่ ี

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการปฏิบัติงานใดๆ ของท่าน 
หรือสง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแตอ่ย่างใด   

หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเก่ียวข้องกบัการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์จาก
การวิจยั ท่านสามารถติดตอ่ นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั โทร. 0804325414  

ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับจากการวิจยั ประกอบด้วย ประโยชน์ตอ่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีต าบลป่า
ตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายเองท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลงั สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถเป็นแกนน าในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
ถ่ายทอดไปยงัผู้สงูอายอ่ืุนในพืน้ท่ีท่ีหรือประชากรวยัอ่ืน เทศบาลต าบลป่าตาลสามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรวัยอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ
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อย่างมีคณุภาพในพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์เรียนรู้ทางด้านการดแูลผู้สงูอายุ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ีและเครือขา่ยภายนอกพืน้ท่ีในการมีรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัในผู้สงูอาย ุ
คา่ตอบแทนท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะได้รับ ท่านจะได้รับคา่ตอบแทนจ านวน 300 บาท 
คา่ใช้จ่ายท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะต้องรับผิดชอบเอง ไมม่ ี

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี  ้ ผู้ วิจัยจะแจ้งให้
ทราบโดยรวดเร็วและไมปิ่ดบงั 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบคุคล แตจ่ะรายงานผลการวิจยัเป็นข้อมลูสว่นรวมโดยไม่สามารถระบขุ้อมลูรายบคุคลได้  ข้อมลู
ของผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ ให้ทุนวิจยั 
สถาบนั หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ  รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เป็นต้น 

ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ี
การปฏิบตัิงานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต  
ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ข้าร่วมการวิจยัก็ได้โดยไมต้่องแจ้งเหตผุล   

หากท่านได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี  ้ท่านสามารถแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบได้ท่ี ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์  ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 
11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 

ลงช่ือ.................................... ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั     
วนัท่ี.....................................   

        (......................................................)   
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย  
(การสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล) 

 
ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ

ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอ่านท่ีบ้านเพ่ือปรึกษา หารือกับ
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตวัของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่น เพ่ือช่วยในการตดัสินใจเข้าร่วมการ
วิจยั 
ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 
ชื่อหวัหน้าโครงการวิจัย นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั 
สถานที่วิจัย ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

สถานท่ีท างานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีต่อได้ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ ห้องพกัอาจารย์ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพ
รัตน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โทรศพัท์มือถือ: 0804325414  
e-mail: winn.mu.cu.swu@hotmail.com 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมม่ี 
ระยะเวลาในการวิจัย 10 เดือน 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพื่อ 

1. เพ่ือวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
2. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับของ

ชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
3. เพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ

การเรียนรู้บนความท้าทาย 
4. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลงัก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตาม

แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลอง  
5. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลังหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของชุมชนใน
การส่งเสริมพฤฒพลงั เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
และกลยุทธ์เชิงรับของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลัง และการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง
ส าหรับผู้ สูงอายุ ก่อให้เกิดประโยชน์ของรูปแบบดังกล่าว  ทัง้ต่อผู้ สูงอายุเองท่ีสามารถน าไปใช้ใน
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ชีวิตประจ าวนัให้คณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถสร้างแกนน าผู้สงูอายุในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
ถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุอื่นหรือประชากรวยัอื่น และยังเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลป่าตาลในการน า
องค์ความรู้ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองพืน้ท่ี  

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเ้พราะ มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล 
อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายท่ีด าเนินงานพฒันาศนูย์เรียนรู้ด้านการดแูลผู้สงูอายุ และการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลป่าตาล  จะมีผู้ เข้าร่วมการวิจัยนีท้ัง้สิน้
ประมาณ 10 คน  

หากท่านตดัสินใจเข้าร่วมการวิจยัแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1. ผู้วิจยัท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดั
เชียงราย เพ่ือไปพบท่านยังส านักงานเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ในการ
เชิญเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม เหตผุลของการได้รับการเชิญเป็นผู้ ให้ข้อมูล พร้อมกันนัน้ท าการนดั
หมายวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการสนทนากลุ่ม คือ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย เวลา 13.30 น.  

2. เม่ือถึงวันท่ีนัดหมายส าหรับการสนทนากลุ่ม ก่อนเร่ิมต้นการสนทนากลุ่ม  ผู้ วิจัย
ด าเนินการขอความยินยอมในการเข้าร่วมการสนทนาต่อผู้ ให้ข้อมูลทุกรายก่อนเร่ิมการสนทนากลุ่ม 
จากนัน้ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการสนทนากลุ่มโดยใช้แนวค าถามในการกระตุ้ นการตอบค าถามและ
แลกเปล่ียนภายในกลุ่มเก่ียวกับปัญหา ความต้องการของผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีต าบลป่าตาล จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลัง ใช้ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม
ประมาณ 45-60 นาที เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมลูเสนอความคิดเห็นและร่วมกนัแลกเปล่ียนในประเด็นดงักล่าว 
ระหว่างการสนทนากลุ่มผู้ วิจัยท าการบนัทึกภาคสนาม บนัทึกเสียงการสนทนา จากนัน้จึงเป็นการ
ร่วมกนัเพ่ือวิเคราะห์กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงป้องกนั กลยทุธ์เชิงแก้ไข และกลยทุธ์เชิงรับในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้เม่ือเข้าร่วมการวิจัย ไมม่ ี

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจยันี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการปฏิบตัิงานใดๆ ของ
ทา่น หรือสง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแตอ่ย่างใด   

หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเก่ียวข้องกบัการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์
จากการวิจยั ทา่นสามารถตดิตอ่ นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั โทร. 0804325414  

ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับจากการวิจยั ประกอบด้วย ประโยชน์ตอ่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีต าบลป่า
ตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายเองท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลงั สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถเป็นแกนน าในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
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ถ่ายทอดไปยงัผู้สงูอายอ่ืุนในพืน้ท่ีท่ีหรือประชากรวยัอ่ืน เทศบาลต าบลป่าตาลสามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรวัยอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ
อย่างมีคณุภาพในพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์เรียนรู้ทางด้านการดแูลผู้สงูอายุ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ีและเครือขา่ยภายนอกพืน้ท่ีในการมีรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัในผู้สงูอายุ 
คา่ตอบแทนท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะได้รับ ท่านจะได้รับคา่ตอบแทนจ านวน 300 บาท 
คา่ใช้จ่ายท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะต้องรับผิดชอบเอง ไมม่ ี

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี  ้ ผู้ วิจัยจะแจ้งให้
ทราบโดยรวดเร็วและไมปิ่ดบงั 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบคุคล แตจ่ะรายงานผลการวิจยัเป็นข้อมลูสว่นรวมโดยไม่สามารถระบขุ้อมลูรายบคุคลได้  ข้อมลู
ของผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ ให้ทุนวิจยั 
สถาบนั หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ  รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เป็นต้น 

ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ี
การปฏิบตัิงานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต 
ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ข้าร่วมการวิจยัก็ได้โดยไมต้่องแจ้งเหตผุล   

หากท่านได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี  ้ท่านสามารถแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบได้ท่ี ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 
11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 
 ลงช่ือ................................. ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 
          วนัท่ี........................................ 
        (......................................................)   
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 

ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ
ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอ่านท่ีบ้านเพ่ือปรึกษา หารือกับ
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตวัของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่น เพ่ือช่วยในการตดัสินใจเข้าร่วมการ
วิจยั 
ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย 
ชื่อหวัหน้าโครงการวิจัย นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั 
สถานที่วิจัย ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

สถานท่ีท างานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีต่อได้ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ ห้องพกัอาจารย์ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพ
รัตน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โทรศพัท์มือถือ: 0804325414  
e-mail: winn.mu.cu.swu@hotmail.com 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมม่ี 
ระยะเวลาในการวิจัย 10 เดือน 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพื่อ 

1. เพ่ือวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคของชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
2. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับของ

ชมุชนในการสง่เสริมพฤฒพลงั 
3. เพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ

การเรียนรู้บนความท้าทาย 
4. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลงัก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัตาม

แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายของกลุม่ทดลอง  
5. เพ่ือเปรียบเทียบพฤฒพลังหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทายระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของชุมชนใน
การส่งเสริมพฤฒพลงั เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
และกลยุทธ์เชิงรับของชุมชนในการส่งเสริมพฤฒพลัง และการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลัง
ส าหรับผู้ สูงอายุ ก่อให้เกิดประโยชน์ของรูปแบบดังกล่าว  ทัง้ต่อผู้ สูงอายุเองท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้คณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถสร้างแกนน าผู้สงูอายุในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
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ถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุอื่นหรือประชากรวยัอื่น และยังเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลป่าตาลในการน า
องค์ความรู้ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองพืน้ท่ี  
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเ้พราะ มีคณุสมบตัิเป็นมีทะเบียนราษฎร์อยู่ในพืน้ท่ีของต าบลป่าตาล 
อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย (2) ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีไม่สามารถควบคุมอาการความรุนแรงได้ท่ีอาจ
คกุคามตอ่ชีวิตและเป็นอนัตรายได้หากต้องเข้าร่วมการวิจยั หรือมีโรคประจ าตวัแต่สามารถควบคมุอาการ
ของโรคได้ดี (3) ไม่มีความพิการท่ีไม่เอือ้ต่อการเข้าร่วมการวิจัย คือ หูหนวก ตาบอด  การเคลื่อนไหว
ร่างกายล าบาก (4) สามารถเขียนหนงัสือและพูดคยุได้ตามปกติ (5) ยินดีและยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย 
จะมีผู้ เข้าร่วมการวิจยันีท้ัง้สิน้ประมาณ 30 คน  

หากท่านตดัสินใจเข้าร่วมการวิจยัแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1. ผู้วิจยัติดต่อประสานงานกับท่านเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัและเชิญเข้าร่วมใน
การวิจัย โดยการอธิบายรายละเอียดของการวิจัย ตอบข้อสงสัยของกลุ่มตัวอย่าง  และขอความ
ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั เม่ือกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั ผู้วิจยัท า
การนดัแนะก าหนดการและสถานท่ีท่ีใช้ในการวิจยั คือ ห้องประชมุของเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอ
ขนุตาล จงัหวดัเชียงราย หรือโรงเรียนผู้สงูอายตุ าบลป่าตาล 

2. เม่ือถึงวนัท่ีนดัหมาย ผู้วิจยัประเมินพฤฒพลงัก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสง่เสริมพฤฒ
พลังในกลุ่มทดลอง จากนัน้จึงด าเนินการตามขัน้ตอนของรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับ
ผู้ สูงอายุ โดยมีผู้ ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ ช่วยเหลือในการด าเนินการ  ประกอบด้วย 7 กิจกรรม แต่ละ
กิจกรรมใช้เวลากิจกรรมละ 3 ชัว่โมง รวมจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม 7 ครัง้ 7 วนั ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีท่านต้องร่วมกบัผู้สงูอายอ่ืุนอีก 14 ท่านในการร่วมกนัหาค าตอบจากคูมื่อ เอกสาร
ท่ีผู้ วิจยัได้เตรียมไว้ให้ตาม ข้อค าถามต่าง ๆ ท่ีผู้ วิจยัได้ตัง้ค าถามหรือให้ค าสัง่ จากนัน้จึงร่วมกันใน
การน าเสนอผลการค้นหาค าตอบ และมีการประเมินระดบัพฤฒพลงัด้วยแบบประเมินพฤฒพลงัเป็น
รายบคุล  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้เม่ือเข้าร่วมการวิจัย ไมม่ ี

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการปฏิบตัิงานใดๆ ของ
ทา่น หรือสง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแตอ่ย่างใด 

หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเก่ียวข้องกบัการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์
จากการวิจยั ทา่นสามารถตดิตอ่ นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั โทร. 0804325414  

ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับจากการวิจยั ประกอบด้วย ประโยชน์ตอ่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีต าบลป่า
ตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายเองท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นผู้ ท่ีมีพฤฒพลงั สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถเป็นแกนน าในการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงั
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ถ่ายทอดไปยงัผู้สงูอายอ่ืุนในพืน้ท่ีท่ีหรือประชากรวยัอ่ืน เทศบาลต าบลป่าตาลสามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้ในการพฒันาการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรวัยอ่ืนท่ีต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ
อย่างมีคณุภาพในพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์เรียนรู้ทางด้านการดแูลผู้สงูอาย ุเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ีและเครือขา่ยภายนอกพืน้ท่ีในการมีรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัในผู้สงูอายุ 
คา่ตอบแทนท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะได้รับ ท่านจะได้รับคา่ตอบแทนครัง้ละ 300 บาท 
คา่ใช้จ่ายท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะต้องรับผิดชอบเอง ไมม่ ี

หากมีข้อมลูเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยันี  ้ผู้วิจยัจะแจ้งให้ทราบ
โดยรวดเร็วและไม่ปิดบงั 

ข้อมูลส่วนตวัของผู้ เข้าร่วมการวิจยั จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นราย 
บคุคล   แต่จะรายงานผลการวิจยัเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุข้อมูลรายบุคคลได้  ข้อมูล
ของผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ ให้ทุนวิจยั 
สถาบนั หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ  รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เป็นต้น 

ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี  ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ี
การปฏิบตัิงานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต  
ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ข้าร่วมการวิจยัก็ได้โดยไมต้่องแจ้งเหตผุล   

หากท่านได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี  ้ท่านสามารถแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบได้ท่ี ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์  ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 
11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 ลงช่ือ.................................... ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 
            วนัท่ี..................................... 
         (......................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย  
(Informed Consent Form) 

 
วนัท่ี ……………….….………… 

ข้ า พ เจ้ า…………….…………………..….อ ายุ……......…ปี  อ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี …….….….
ถนน……...........................หมู่ท่ี……….แขวง/ต าบล………………....เขต/อ าเภอ…………………...... 
จงัหวดั...........................โทรศพัท์........................................ 

ขอท าหนงัสือนีใ้ห้ไว้ตอ่หวัหน้าโครงการวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 
ข้อ 1. ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวิจยัของ นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั เร่ือง การวิจยัและพฒันา

รูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย  
ข้อ 2. ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยันี ้ด้วยความสมคัรใจ โดยมิได้มีการบงัคบัขู่เข็ญ 

หลอกลวงแตป่ระการ ใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจยัทกุประการ 
ข้อ 3. ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากผู้ วิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั 

คา่ตอบแทนท่ีจะได้รับ คา่ใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจา่ยเอง โดยได้อ่านข้อความท่ีมีรายละเอียด
อยู่ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัโดยตลอด อีกทัง้ยงัได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสยัจาก
หวัหน้าโครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ข้อ 4. ข้าพเจ้า ได้รับการรับรองจากผู้ วิจยัวา่จะเก็บข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะ
เปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเท่านัน้ 

ข้อ 5. ข้าพเจ้า ได้รับทราบแล้ววา่ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยันี ้และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจยัจะไมม่ีผลกระทบตอ่หน้าท่ีการปฏิบตัิงานใดๆ ของข้าพเจ้า หรือสง่ผลกระทบตอ่
การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต  

ข้อ 6. หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไมพ่งึ
ประสงค์จากการวิจยั สามารถติดตอ่กบั นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั เบอร์โทรศพัท์ 0805435414 หรือส านกั
ปลดัเทศบาลต าบลป่าตาล เบอร์โทรศพัท์ 053797176 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบตัิไมต่รงตามท่ีระบไุว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยั 
ข้าพเจ้าจะสามารถติดตอ่กบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าใน
มนษุย์หรือผู้แทน ได้ท่ีสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศพัท์ 
02-649-5000 ตอ่ 11015-11018 

ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามเจตนาของ
ข้าพเจ้า จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัพร้อมกบัหวัหน้าโครงการวิจยัและตอ่หน้าพยาน 
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  ลงช่ือ …………………………………             ลงช่ือ …………………………………   
        (………………………………….....)           (นายวิญญ์ทญัญ ูบญุทนั) 
             ผู้ ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม                              ผู้ให้ข้อมลูและขอความยินยอม/ 
                                                                                                         หวัหน้าโครงการวิจยั 
 
  ลงช่ือ …………………………พยาน    ลงช่ือ ………………………พยาน 
    (……………………………… )             (……………………………… ) 
 
 
ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจัย  อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ ท่ีอ่านข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการวิจัยคือ 
....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
 

         จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นพยาน 
 

ลงช่ือ …………………………………พยาน 
    (…………………………………….) 

 
หมายเหต ุ

1. ในกรณีผู้ ให้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายเป็น
ผู้ ให้ความยินยอมด้วย หรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง จะต้องมีผู้มีอ านาจท า
การแทน เป็นผู้ให้ความยินยอม 

2. กรณีผู้ ยินยอมตนให้ท าวิจัย ไม่สามารถอ่านหนังสือได้  ให้ผู้ วิจัยอ่านข้อความในหนังสือให้
ความยินยอมนีใ้ห้แก่ผู้ ยินยอมตนให้ท าวิจัยฟังจนเข้าใจแล้ว และให้ผู้ ยินยอมตนให้ท าวิจยัลงนาม หรือ
พิมพ์ลายนิว้หวัแมม่ือรับทราบ ในการให้ความยินยอมดงักลา่วด้วย 
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ภาคผนวก ค. 

เคร่ืองมือการวิจัย 
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แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ 
 
ค าชีแ้จง 

แนวทางการสนทนาส าหรับกลุ่มตวัแทนผู้สงูอายุนี ้เป็นแนวค าถามส าหรับการวิจยัในระยะท่ี 1 
เพ่ือเป็นการเปิดประเดน็เพ่ือให้ได้ค าตอบและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความต้องการ
การเรียนรู้ด้านสขุภาพ การมีส่วนร่วม การมีความมัน่คงของผู้สงูอายใุนเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุน
ตาล จังหวดัเชียงราย รวมทัง้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคท่ีมีในการส่งเสริมพฤฒพลังในกลุ่ม
ผู้สงูอาย ุ 

 
แนวค าถาม 

ผู้วิจยัแนะน าตวั สอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ ร่วมการสนทนา  
การเรียนรู้ทางด้านสขุภาพในการดูแลสขุภาพของตนเอง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในวยัผู้สงูอายุ การตรวจ
สขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั การออกก าลงักาย โภชนาการท่ีเหมาะสม ปริมาณน า้ที่เพียงพอ การ
ขบัถ่ายท่ีถกูต้อง การได้รับอากาศบริสทุธ์ิ การรักษาอารมณ์จิตใจ การใช้ยาท่ีถกูต้อง และการรับภมูิคุ้มกนั ได้
มีการด าเนินการสร้างการเรียนรู้ในผู้สงูอายขุองต าบลป่าตาลหรือไม ่มีประด็นทางด้านสขุภาพใดบ้างที่มีการ
ด าเนินการ และไมไ่ด้ด าเนินการ อยา่งไร 
เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพท่ีมีการด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนั
ในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(HS)  
เพราะเหตุใดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพที่ไม่มีการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(HW) 
มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพในผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้ (HO) 
มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพในผู้สงูอายสุามารถไมส่ามารถด าเนินการได้ (HT) 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อการเท่าทนัเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ช่องทางในการเรียนรู้ กฏหมายที่ส าคญั สิทธิ
ผู้สงูอายแุละความส าคญัของการมีสว่นร่วมในระดบัตา่ง ๆ  ได้มีการด าเนินการสร้างการเรียนรู้ในผู้สงูอายขุอง
ต าบลป่าตาลหรือไม ่มีประด็นทางด้านการมีสว่นร่วมใดบ้างที่มีการด าเนินการ และไมไ่ด้ด าเนินการ อยา่งไร 
เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่มีการด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้ใน
ปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(HS)  
เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่ไมม่ีการด าเนินการจงึไมส่ามารถด าเนินการได้
ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(HW) 
มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมในผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้ (HO) 
มีสิ่งใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมในผู้สงูอายสุามารถไม่สามารถด าเนินการ
ได้ (HT) 
การสร้างการเรียนรู้เพื่อการรับรู้ความส าคญัของการมีความมัน่คงในชีวติด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้าน
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แนวค าถาม 
สิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สนิ และด้านการท างาน ได้มีการด าเนินการสร้างการเรียนรู้ใน
ผู้สงูอายขุองต าบลป่าตาลหรือไม ่มีประด็นทางด้านการมีสว่นร่วมใดบ้างที่มกีารด าเนินการ และไมไ่ด้
ด าเนินการ อยา่งไร 
เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีความมัน่คงที่มีการด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้
ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(SS)  
เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คงที่ไมม่ีการด าเนินการจึงไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ(SW) 
มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คงในผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้ (SO) 
มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คงในผู้สงูอายสุามารถไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ (ST) 
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มและเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมการสนทนาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 
หมายเหตุ  แนวค าถามสามารถปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์โดยพิจารณาถงึความ
ครอบคลมุในการตอบค าถามการวิจยัและจดุมุง่หมายการวิจยั 
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แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

ค าชีแ้จง 
แนวทางการสนทนาส าหรับกลุม่ตวัแทนผู้สงูอายนีุ ้เป็นแนวค าถามส าหรับการวิจยัในระยะท่ี 1 

เพ่ือเป็นการเปิดประเดน็เพ่ือให้ได้ค าตอบและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการ
สง่เสริมพฤฒพลงั 3 ด้าน คือ สขุภาพ การมีสว่นร่วม และการมีความมัน่คงในผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สงูอายุ
ในเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

 
แนวค าถาม 

ผู้วิจยัแนะน าตวั สอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ ร่วมการสนทนา  
เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเร่ืองการดูแล
สขุภาพของตนเอง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในวยัผู้สงูอายุ การตรวจสขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั 
การออกก าลงักาย โภชนาการท่ีเหมาะสม ปริมาณน า้ท่ีเพียงพอ การขบัถ่ายท่ีถกูต้อง การได้รับอากาศบริสทุธ์ิ 
การรักษาอารมณ์จิตใจ การใช้ยาที่ถกูต้อง และการรับภมูิคุ้มกนัได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้จุดแข็ง
ของเทศบาลต าบลป่าตาลในการจดัการเรียนรู้ (H-SO)  
การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพที่กลุ่มผู้สงูอายุให้ข้อมูลว่าไม่มีการด าเนินการเพราะเหตใุดจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ มีปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด (H-WO) 
การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสุขภาพที่กลุ่มผู้ สูงอายุให้ข้อมูลว่าไม่มีการด าเนินการ มีปัญหาหรือ
อปุสรรคใดที่ต้องแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล (H-ST) 
เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางด้านสขุภาพของผู้สงูอายแุล้วนัน้ เทศบาลต าบลป่า
ตาลจะมีแนวทางอยา่งไรในการท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน (H-WT) 
เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อการเท่าทนัเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ช่องทางในการ
เรียนรู้ กฏหมายที่ส าคญั สิทธิผู้สงูอายแุละความส าคญัของการมีสว่นร่วมในระดบัต่าง ๆ ได้อย่างไรให้เกิด
ประสทิธิภาพโดยใช้จดุแข็งของเทศบาลต าบลป่าตาลในการจดัการเรียนรู้ (P-SO) 
การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่กลุม่ผู้สงูอายใุห้ข้อมลูว่าไม่มีการด าเนินการเพราะเหตใุด
จึงไมส่ามารถด าเนินการได้ มีปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด (P-WO) 
การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่กลุม่ผู้ สงูอายใุห้ข้อมลูว่าไม่มีการด าเนินการ มีปัญหาหรือ
อปุสรรคใดที่ต้องแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล (P-ST) 
เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนรู้ทางด้านการมีสว่นร่วมของผู้สงูอายแุล้วนัน้ เทศบาลต าบล
ป่าตาลจะมีแนวทางอยา่งไรในการท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน (P-WT) 
เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านความมัน่คงส าหรับผู้สงูอายใุนเร่ืองการมี
ความมัน่คงในชีวติด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สนิ และ
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แนวค าถาม 
ด้านการท างาน ได้อยา่งไรให้เกิดประสทิธิภาพโดยใช้จดุแขง็ของเทศบาลต าบลป่าตาลในการจดัการเรียนรู้ 
(S-SO) 
การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านความมัน่คงที่กลุม่ผู้สงูอายใุห้ข้อมลูวา่ไม่มีการด าเนินการเพราะเหตใุดจึง
ไมส่ามารถด าเนินการได้ มีปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด (S-WO) 
การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านความมัน่คงที่กลุม่ผู้สงูอายุให้ ข้อมูลว่าไม่มีการด าเนินการ มีปัญหาหรือ
อปุสรรคใดที่ต้องแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล (S-ST) 
เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนรู้ทางด้านความมัน่คงของผู้สงูอายแุล้วนัน้ เทศบาลต าบลป่า
ตาลจะมีแนวทางอยา่งไรในการท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน (S-WT)) 
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มและเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมการสนทนาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 
หมายเหตุ  แนวค าถามสามารถปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์โดยพิจารณาถงึความ
ครอบคลมุในการตอบค าถามการวิจยัและจดุมุง่หมายการวิจยั 
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แบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ 
 

ค าชีแ้จง 
แบบทดสอบชดุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัความรู้พฤฒพลงัของผู้สงูอายุ ซึง่เป็นตามความรู้ ความ

เข้าใจในประเดน็ทางด้านสขุภาพ การมีสว่นร่วม และการมีความมัน่คงของผู้สงูอาย ุจ านวน 70 ข้อ 
 

รายการ ตัวเลือกค าตอบ 
ถูก ผิด 

การท าความรู้จักตัวตน   
1.ผู้สงูอายไุมส่ามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ แตส่ามารถชะลอ
ความเสื่อมสภาพของร่างกายได้ 

  

2.ผู้สงูอายขุบัเหง่ือได้น้อย การระบายความร้อนไมด่ีจงึเป็นลมแดดได้ง่าย   
3.ผู้สงูอายท่ีุท้องเสีย ถ่ายอจุจาระบ่อยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทางเดิน
อาหาร 

  

4.เม่ืออายมุากขึน้ ขนาดของสมองจะใหญ่ขึน้ท าให้ผู้สงูอายมุีความจ าดีขึน้   
5.ผู้สงูอายท่ีุมีเสียงดงักรอบแกรบของเข่าขณะเคลื่อนไหวร่างกายเกิดจากน า้ไขข้อ
ลดลง 

  

6.ในปัจจบุนัการที่ลกูหลานไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาความรู้จากผู้สงูอายเุป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม 

  

การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพ   
1.การออกก าลงักายประเภทแอโรบิค เช่น การร าวงย้อนยคุ การร าไม้พลอง เป็น
การออกก าลงักายท่ีไมเ่หมาะกบัผู้สงูอายุ  

  

2.ผู้สงูอายท่ีุร่างกายแข็งแรงไมจ่ าเป็นต้องอบอุน่ร่างกายก่อนออกก าลงักายจริง   
3.อาหารประเภทไขมนัท่ีผู้สงูอายคุวรรับประทานคืออาหารที่มีกรดไขมนัอิ่มตวั 
เช่น น า้มนัปาล์ม น า้มนัมะพร้าว กะทิ เป็นต้น 

  

4.ผู้สงูอายคุวรดื่มน า้ให้ได้อย่างน้อยวนัละ 1 ลิตรคร่ึง หรือ 8 แก้ว   
5.การเลิกดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความ
ดนัเลือดสงูได้ 

  

6.วิธีการจดัการความเครียด คือ การท าความเข้าใจและเปิดใจยอมรับกบัสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง 

  

7.อาหารหรือเคร่ืองดื่มทกุชนิดสามารถรับประทานพร้อมกบัยาได้โดยไมม่ีผลตอ่   
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รายการ ตัวเลือกค าตอบ 
ถูก ผิด 

ประสิทธิภาพของยาท่ีลดลงหรือออกฤทธ์ิรุนแรงขึน้ 
8.ยาใช้ภายนอก กบัยาใช้ภายในสามารถเก็บไว้ด้วยกนัได้   
การซึมซาบเร่ืองสุขภาพที่ขาดหาย   
1.การสวมแวน่กนัแดดขณะออกแดดหรือท่ีมีแสงมากเป็นการป้องกนัดวงตา   
2.ผู้สงูอายสุามารถย้อมสีผมและดดัผมได้บ่อยครัง้ตามความต้องการ   
3.การทาครีมบ ารุงผิวเป็นการรักษาความชุ่มชืน้ของผิวหนงั   
4.เลบ็ท่ีหนาและแข็งควรแชน่ า้ให้นุ่มก่อนตดัเลบ็   
5.ผู้สงูอายไุมค่วรตรวจช่องปากด้วยตวัเอง ควรไปพบทนัตแพทย์เท่านัน้   
6.การสวดมนต์ ท าสมาธิ ออกก าลงักายหรือคลายกล้ามเนือ้ จะช่วยให้นอนหลบั
ได้ดีขึน้ 

  

7.การดื่มชาและกาแฟไมใ่ช่สาเหตขุองการนอนไมห่ลบัในผู้สงูอายุ   
8.ผู้สงูอายท่ีุท้องผกูควรดื่มน า้ให้ได้อย่างน้อยวนัละ 6-8 แก้ว   
9.มลพิษทางอากาศท าให้ผู้สงูอายมุีปัญหาระบบทางเดินหายใจได้   
10.ควนับหุร่ีเป็นมลพิษทางอากาศท่ีผู้สงูอายตุ้องหลีกเลี่ยง   
11.การมีภมูิคุ้มกนัในร่างกายลดลงท าให้ผู้สงูอายตุิดเชือ้ได้ง่าย   
12.วคัซีนท่ีผู้สงูอายคุวรจะได้รับทกุปี คือ วคัซีนไข้หวดัใหญ่   
การป้องกันภยันตรายในชุมชน   
1. ห้องน า้ส าหรับผู้สงูอายคุวรตัง้อยู่ห่างไกลจากห้องนอนของผู้สงูอายุ   
2.ผู้สงูอายคุวรพกัอยู่ชัน้ลา่งของบ้านเพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตุ   
3.เตียงหรือเก้าอีส้ าหรับผู้สงูอายคุวรสงูประมาณ 40 เซนติเมตร   
4.ประตท่ีูเหมาะสมกบัผู้สงูอายคุวรเป็นแบบผลกัเข้าด้านใน   
5.โถส้วมท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายคุือโถส้วมแบบนัง่ยอง   
6.ควรติดตัง้ราวจบัในบริเวณท่ีผู้สงูอายใุช้บ่อย เช่น ห้องน า้ ห้องนอน   
7.บริเวณประตคูวรต้องมีธรณีประตเูพ่ือเตือนผู้สงูอายใุห้ก้าวเท้าข้าม   
8.บนัไดท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายุ ตรงบนัใดขัน้สดุท้ายควรมีราวจบัท่ีย่ืนออกมา 
30-40 เซนติเมตร 

  

9.เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์จะสง่ผลให้ยาท่ีกินมีประสทิธิภาพลดลงหรือออกฤทธ์ิ
รุนแรงได้ 

  

10.คนแปลกหน้าท่ีสวมใสช่ดุข้าราชการเป็นบคุคลท่ีผู้สงูอายสุามารถไว้ใจได้   
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รายการ ตัวเลือกค าตอบ 
ถูก ผิด 

11.การไมบ่อกข้อมลูสว่นตวักบัคนแปลกหน้าเป็นการป้องกนัการถกูหลอกลวง   
12. การสร้างสถานการณ์วา่มีการพบห่อผ้าท่ีภายในมีทรัพย์สินของมีคา่เป็น
วิธีการของแก๊งตกทอง 

  

การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย   
1.การชมรายการโทรทศัน์และการฟังวิทยชุมุชนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
หนึง่ 

  

2.ผู้อายสุามารถเข้ารับการเรียนรู้ในศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนหรือศนูย์บริการ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได้ 

  

3.ช่องทางการเรียนรู้ของผู้สงูอายมุีเพียงโรงเรียนผู้สงูอายเุท่านัน้   
4.หอกระจายข่าวในชมุชนเป็นช่องทางในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุด้   
5.โทรศพัท์มือถือท าให้ผู้สงูอายตุิดตอ่กบัผู้อื่นได้รวดเร็วขึน้   
6.ผู้สงูอายสุามารถสืบค้นข้อมลูใหม่ๆ ได้จากคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเทอร์เน็ต   
7.การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายเุป็นการมีสว่นร่วมในสงัคม   
8.การท างานอาสาสมคัรเป็นการมีสว่นร่วมในสงัคม   
9.การอยู่ร่วมกบัครอบครัวไมใ่ช่การมีสว่นร่วมในสงัคม   
10. ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายเุป็นแหลง่ประโยชน์ทางด้าน
ครอบครัวส าหรับผู้สงูอายุ 

  

การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต   
1.การออมแบบใหมค่ือการน าเงินไปฝากไว้กบัสถาบนัการเงินท่ีมีความปลอดภยั   
2.กองทนุสวสัดิการชมุชนเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความปลอดภยั   
3.ผู้สงูอายสุามารถร่วมกนัจดัตัง้กองทนุการออมเฉพาะกลุม่ผู้สงูอายไุด้   
4. งานอดิเรก คือ การท างานท่ีผู้สงูอายชุอบ เพ่ือผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ 
ช่วยให้มีความสขุ ความเพลิดเพลินและไมเ่หงา และอาจสร้างรายได้ด้วย 

  

5.การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรืองานอาสาสมคัร เป็นงานท่ีมี
คา่ตอบแทนส าหรับผู้สงูอายุ 

  

6.ผู้สงูอายท่ีุมีอายรุะหวา่ง 70-79 ปี ควรเน้นการท างานหนกัเพ่ือให้ได้รับ
คา่ตอบแทน 

  

7.ผู้สงูอายตุ้องประเมินความพร้อมของตนเอง ได้แก่ สขุภาพ เวลา ลกัษณะงาน 
ระยะเวลาการท างาน 
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รายการ ตัวเลือกค าตอบ 
ถูก ผิด 

8.ผู้สงูอายสุามารถขอค าปรึกษาในการท างานจากศนูย์การศกึษานอกระบบหรือ
ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน (กศน) 

  

9.ผู้สงูอายสุามารถกู้ ยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพจากกองทนุผู้สงูอายไุด้คนละ
ไมเ่กิน 30,000 บาท 

  

10.กลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน สามารถย่ืนกู้ เงินเพ่ือการประกอบ
อาชีพจากกองทนุผู้สงูอายไุด้ในวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท 

  

การพทิกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้สูงวัย   
1.ผู้สงูอายสุามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้แก่ตนเองและคูส่มรสเพ่ือคงสิทธิ
การอยู่อาศยัหรือน าออกให้เช่าได้ภายหลงัจากได้ยกท่ีดนิและบ้านให้กบัลกูหลาน 

  

2.ผู้อายคุวรค า้ประกนัให้กบัลกูหลานท่ีไว้วางใจได้เท่านัน้   
3.ผู้สงูอายท่ีุต้องการท าพินยักรรมแบบท่ีเขียนเองทัง้ฉบบัจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง เช่น นายอ าเภอ ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ด้วย 

  

4.พินยักรรมท่ีผู้สงูอายทุ าไว้จะเร่ิมมีผลตัง้แตผู่้สงูอายปุ่วยหนกั   
5.การท าพินยักรรมแบบท่ีเขียนทัง้ฉบบัด้วยลายมือตวัเองจ าเป็นต้องมีพยานรู้เห็น
ในการท าพินยักรรมด้วย 

  

6.มรดกท่ีผู้สงูอายไุด้ยกสิทธ์ิให้ลกูหลานแล้ว สามารถเรียกคืนได้ภายใน 6 เดือน
หากลกูหลานประพฤติเนรคณุ 

  

7.ผู้สงูอายสุามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลได้   
8.สิทธิของผู้สงูอายเุกิดมาจากพระราชบญัญตัิผู้สงูอายุ พ.ศ. 2546   
9.ผู้สงูอายจุะได้รับสทิธ์ิในการยกเว้นคา่โดยสารรถไฟทัง้หมด   
10.ผู้สงูอายท่ีุได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือเป็นสิ่งของ
เคร่ืองนุ่งห่มหรือเงินไมเ่กินครัง้ละ 2,000 บาทตอ่คน คนละไมเ่กิน 3 ครัง้ตอ่ปี 

  

11.กรณีท่ีผู้สงูอายท่ีุมีความยากจนเสียชีวิต ญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือในการ
จดัการศพตามประเพณี 3,000 บาท 

  

12.ลกูท่ีเลีย้งดพู่อแมท่ี่เป็นผู้สงูอายจุะได้รับสิทธ์ิในการลดหยอ่นภาษีจ านวน 
30,000 บาท 
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แบบประเมินพฤฒพลังด้านความตระหนัก 
 

ค าชีแ้จง 
แบบประเมินชุดนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความตระหนกัของผู้สงูอายุเก่ียวกับพฤฒพลงั ซึ่ง

เป็นตามการตระหนักรู้ถึงความส าคญัในประเด็นทางด้านสขุภาพการมีส่วนร่วม และการมีความมัน่คง
ของผู้สงูอายจุ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้จ านวน 56 ข้อ 

เม่ือผู้ วิจยัได้อา่นข้อค าถามแต่ละข้อเสร็จสิน้ ให้ผู้สงูอายุท าความเข้าใจรายละเอียดของรายการ
ในข้อนัน้ จากนัน้จึงท าเคร่ืองหมายถูก (✓) ลงในช่องว่างหากพบว่ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ผู้ สูงอายุ
สามารถยกมือได้ทันทีเพ่ือสอบถามผู้ วิจัยจนกระทั่งเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องลกัษณะการตอบของ
แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั มีค าตอบ 3 ล าดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
ไมเ่ห็นด้วย หมายถงึ ไมเ่ห็นด้วยกบัข้อค าถามนัน้วา่มีความส าคญักบัผู้สงูอายุ 
เห็นด้วย หมายถงึ เห็นด้วยกับข้อค าถามนัน้ว่ามีความส าคัญ แต่ยังไม่จ าเป็นต้อง

น าไปใช้หรือปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
เห็นด้วยอย่างย่ิง หมายถงึ เห็นด้วยกับข้อค าถามนัน้ว่ามีความส าคัญ และจะน าไปใช้หรือ

ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
ไม่เหน็
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

การท าความรู้จักตัวตน    
1. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

   

2. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ 

   

3. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคม 

   

การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพ    
1. ผู้สงูอายคุวรออกก าลงักายแบบแอโรบิก เช่น การร าวงย้อน
ยคุ ร าไม้พลอง วิ่งเยาะ ๆ เป็นต้น 

   

2. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวิธีการและขัน้ตอนการออกก าลงักายท่ี
เหมาะกบัวยัผู้สงูอาย ุ 

   

3. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัอาการผิดปกติท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้    
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รายการ ระดับความตระหนัก 
ไม่เหน็
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จากการออกก าลงักาย เมื่อเกิดอาการผิดปกติควรหยดุออก
ก าลงักายและไปแพทย์ทนัที 
4. ผู้สงูอายคุวรรับประทานอาหารให้ครบสามมือ้และครบห้า
หมูอ่ย่างหลากหลายในปริมาณท่ีเพียงพอ 

   

5. ผู้สงูอายคุวรระมดัระวงัในการใช้ยา โดยใช้ยาตามค าแนะน า
จากแพทย์ เภสชักรหรือผู้ เช่ียวชาญ 

   

6. ผู้สงูอายคุวรรู้วิธีการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดอาการข้างเคียงจาก
ยา 

   

7. ผู้สงูอายคุวรสร้างเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงในชีวิตให้
มีความพงึพอใจในชีวิต 

   

การซึมซาบเร่ืองสุขภาพที่ขาดหาย    
1. ผู้สงูอายคุวรตรวจสขุภาพทกุปีเพ่ือค้นหาความผิดปกติของ
สขุภาพให้เร็วและสามารถรักษาได้ทนัท่วงที 

   

2. ผู้สงูอายคุวรแปรงฟันหลงัตืน่นอน ก่อนนอน หลงักินข้าวทกุ
มือ้ และตรวจสขุภาพฟันทกุ 6 เดือน 

   

3. ผู้สงูอายคุวรดแูลตาด้วยการสวมแวน่กนัแดดเป็นประจ าเม่ือ
ออกแดดหรือต้องใช้สายตาในท่ีมีแสงมาก  

   

4. ผู้สงูอายคุวรหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีเสียงดงัเกินปกติ ไมส่ัง่
น า้มกูแรง ๆ ไมใ่ช้ของแหลมแคะหรือป่ันห ู

   

5. ผู้สงูอายคุวรดแูลผมให้สะอาด ดแูลง่าย เช่น ตดัผมให้สัน้
สระผมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง้ด้วยแชมพสูระผมชนิดออ่น 

   

6. ผู้สงูอายคุวรดแูลผิวหนงัให้มีความชุ่มชืน้อยู่เสมอด้วยการ
ทาครีมหรือโลชัน่ 

   

7. ผู้สงูอายคุวรพกัผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ ประมาณ 7-9 
ชัว่โมงตอ่วนั เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา  

   

8. ผู้สงูอายคุวรฝึกการขบัถ่ายทัง้ปัสสาวะ และอจุจาระให้
สม ่าเสมอ 

   

9. ผู้สงูอายคุวรอาศยัอยู่ในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทได้ดี    
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รายการ ระดับความตระหนัก 
ไม่เหน็
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

10. ผู้สงูอายคุวรรับวคัซีนท่ีส าคญัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค เช่น 
วคัซีนไข้หวดัใหญ่ เป็นต้น 

   

การป้องกันภยันตรายในชุมชน    
1.ผู้สงูอายคุวรตระหนกัถงึความส าคญัของการจดับ้านหรือท่ีใช้
เป็นประจ าให้มีความปลอดภยัและไมเ่กิดอบุตัิเหตุ 

   

2. ผู้สงูอายคุวรจดัการพืน้บ้านให้เป็นระดบัเดียวกนัทกุห้อง 
สม ่าเสมอกนั และไมม่ีธรณีประต ู

   

3. ผู้สงูอายไุมค่วรปลกูต้นไม้ใหญ่ ไม้ผล ไม้หนาม ไม้ท่ีมียาง
บริเวณรอบบ้านเพ่ือป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุ

   

4. ห้องนอนของผู้สงูอายคุวรสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้
ง่ายในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

   

5. ควรมีการติดสญัญาณหรือกร่ิงเพ่ือขอความช่วยเหลือใน
บริเวณหวัเตียงนอน ห้องน า้ ห้องส้วมของผู้สงูอายุ 

   

6. ผู้สงูอายคุวรสวมรองเท้าท่ีมีขนาดพอดี และไมส่วมใสเ่สือ้ผ้า
ท่ีหลวม และยาวรุ่มร่าม 

   

7.ผู้สงูอายคุวรให้ความส าคญัของการผลกัดนัสนบัสนนุ และ
สง่เสริมให้หน่วยงานในชมุชนจดัสภาพแวดล้อมภายในชมุชน 

   

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัการหลอกลวงจากมิจฉาชีพรูปแบบตา่ง ๆ    
9. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวิธีการรับมือกบัการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
ในรูปแบบตา่ง ๆ 

   

10. ผู้สงูอายคุวรทราบวิธีการปอ้งกนัการหลอกลวงด้วยวิธีการ
ตา่ง ๆ 

   

การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย    
1. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัช่องทางในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารท่ีมี
ความส าคญัในชมุชน เช่น อินเทอร์เน็ต กลุม่ไลน์ หอกระจาย
ข่าว วิทยชุมุชน เป็นต้น 

   

2. ผู้สงูอายคุวรมีการเรียนรู้ในเก่ียวกบัสขุภาพ การมีสว่นร่วม
ในสงัคม และการมีความมัน่คงในชีวิตด้วยตนเองอยู่เป็น
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รายการ ระดับความตระหนัก 
ไม่เหน็
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ประจ า 
3. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ท่ีให้ผู้สงูอายสุามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสงัคมได้ทัง้ภายในชมุชนและภายนอกชมุชน 

   

4. ผู้สงูอายคุวรเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุ
และ/หรือโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

   

5. ผู้สงูอายคุวรมีสว่นร่วมในกิจกรรมของครอบครัวอยู่เสมอ    
6. ผู้สงูอายคุวรท างานอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและพบปะกบัผู้อื่น
ทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 

   

7. ผู้สงูอายคุวรปรับตวัให้สามารถอยู่ร่วมกบัสมาชิกครอบครัว
ได้อย่างมีความสขุ 

   

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่หรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
เม่ือมีปัญหาในการอยู่ร่วมกบัคนอื่นหรือสมาชิกครอบครัว 

   

การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต    
1. ผู้สงูอายคุวรมีการออมเงินไว้ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
หรือเมื่อเจ็บป่วยและเพ่ือการรับสวสัดิการท่ีเกิดขึน้จากการออม
เงิน 

   

2. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่สง่เสริมการออมเงินท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

   

3. ผู้สงูอายคุวรมีการจดัตัง้กลุม่สง่เสริมการออมเงินท่ีเฉพาะ
กลุม่ผู้สงูอายเุองท่ีครอบคลมุสมาชิกผู้สงูอายทุกุราย 

   

4. ผู้สงูอายคุวรท างานท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัอายขุองตนเอง
เพ่ือให้ตนเองมีรายได้ในการด าเนินชีวิต 

   

5. ผู้สงูอายคุวรท างานท่ีเหมาะสมกบัพละก าลงัของตนเอง
เพ่ือให้ตนเองมีรายได้ในการด าเนินชีวิต 

   

6. ผู้สงูอายคุวรมีการท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ เพ่ือสร้างความ
เพลิดเพลิน ลดความเครียด และอาจสร้างรายได้ได้ด้วย 

   

7. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ข้อมลูหรือหน่วยงานท่ีจดัหางาน
ส ารับผู้สงูอาย ุและการฝึกอาชีพส าหรับผู้สงูอายุ 
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รายการ ระดับความตระหนัก 
ไม่เหน็
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ทนุหรือหน่วยงานท่ีให้ทนุเพ่ือการ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้สงูอายุ 

   

การพทิกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้สูงวัย    
1. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญตัิผู้สงูอายเุพ่ือให้
เข้าใจกฎหมายเก่ียวกบัผู้สงูอายุ 

   

2. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการยกท่ีดินและบ้าน
ให้แก่บตุรหลาน 

   

3. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการท าสญัญาค า้
ประกนั 

   

4. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการท าพินยักรรม    
5. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการเรียกถอนคืนการให้
เพราะเหตผุู้ รับประพฤติเนรคณุ 

   

6. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัสินสมรส    
7. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการแสดงเจตนาไม่
ประสงค์หรือไมต้่องการจะรับบริการสาธารณสขุ 

   

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัสิทธิของตนเองตามพระราชบญัญตัิ
ผู้สงูอายแุห่งชาติ 

   

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ข้อมลูหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
การรับสิทธิ 

   

9. ผู้สงูอายคุวรติดตามข้อมลูใหม ่ๆ เก่ียวกบัการมอบสิทธิ
ส าหรับผู้สงูอายเุพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับผู้สูงอายุ 
 

รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 
 

ผู้จัดท า 
นายวญิญ์ทญัญู บุญทนั 

 
 
 
 

เอกสารนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังส าหรับผู้สูงอายุตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และการเรียนรู้บนความท้าทายนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยั
และพฒันาศกัยภาพมนษุย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พฒันามาจากการน าใช้ข้อมลูจากข้อมูล
สภาพการสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของเทศบาลต าบลป่า
ตาลในการสร้างการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลนัน้มี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของพืน้ท่ีส าหรับการพิจารณาน าเข้าแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาขึน้เป็นรูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลงัส าหรับผู้สงูอาย ุซึ่งพบว่า แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายมีความสอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของเทศบาลต าบลป่าตาลท่ีมีอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ จากนัน้จึง
พฒันาขึน้เป็นกลยทุธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกนั และกลยุทธ์เชิงรับ ประกอบด้วย 7 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ท าความรู้จักตวัตน เร่ิมต้นการดูแลสุขภาพ ซึมซาบเร่ืองสุขภาพท่ีขาดหาย 
ปอ้งกันภยนัตรายในชุมชน การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย รายได้และความเพียงพอในชีวิต สิทธิและ
กฎหมายผู้สงูวยั ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกัของผู้สงูอายใุนด้านสขุภาพ การ
มีส่วนร่วม และการมีความมัน่คง โดยมีกลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมแตล่ะแผนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้าง
ความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมูลใหม่ และขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอ
ข้อมลู 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 

แผน
ที่ 

เนือ้หาที่จัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลา 
(นาท)ี 

1 การท าความรู้จัก
ตัวตน  

ผู้สงูอายสุามารถบอกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคมเม่ือเป็นผู้สงูอาย ุและโรคภยัท่ีมีสาเหตจุาก
การเปลี่ยนแปลงได้  

90 

2 การเร่ิมต้นการ
ดูแลสุขภาพ  
 

ผู้สงูอายสุามารถบอกความส าคญัในการดแูลสขุภาพ
ด้วยการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมเพียงพอ การบริโภค
อาหาร สิ่งเสพติด เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสม ถกูต้อง 
ปลอดภยั การใช้ยาท่ีถกูต้องเหมาะสม และการรักษา
อารมณ์ จิตใจให้เป็นปกติสขุในวยัผู้สงูอายุ 

120 
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แผน
ที่ 

เนือ้หาที่จัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลา 
(นาท)ี 

3 การซึมซาบเร่ือง
สุขภาพที่ขาดหาย  
 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการตรวจ
สขุภาพด้วยตนเองและประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั
ให้เพียงพอ การขบัถ่ายปัสสาวะ และอจุจาระท่ี
เหมาะสม การหลีกเลี่ยงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนั
ประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ 

180 

4 การป้องกัน
ภยันตรายใน
ชุมชน  
 

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการระมดัระวงั
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการมีบ้านพกัอาศยัท่ีไม่
ปลอดภยั เสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุและความจ าเป็นใน
การปรับปรุงท่ีพกัอาศยั การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับการด ารงชีวิต
ของผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีสาธารณะภายในและภายนอก
ชมุชน และการป้องกนัตนเองจากการถกูหลอกลวง
รูปแบบตา่ง  ๆ 

180 

5 การมีส่วนร่วมที่มี
ความหมาย  
 

ผู้สงูอายสุามารถบอกความส าคญัในการแสวงหา
ช่องทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นส าหรับ
ผู้สงูอาย ุการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถงึ
ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การมีสว่นร่วมในสงัคม
ทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว หมูบ้่าน ต าบล สงัคม
อื่น ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างปกติสขุ และ
สามารถแสดงออกถงึการท างานร่วมกนัในกิจกรรมกลุม่
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

150 
 

6 การมีรายได้และ
ความเพียงพอใน
ชีวิต  

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัของการออม
รูปแบบตา่ง ๆ การคงไว้ซึง่การท างานตามพละก าลงั 
และความสามารถเพ่ือการมีเศรษฐานะท่ีเพียงพอในวยั
ผู้สงูอาย ุการมีกิจกรรมการท างานทัง้ท่ีเป็นการสร้าง
รายได้และการท างานเพ่ือสว่นรวมในวยัผู้สงูอายุ 

150 

7 การททิกัษ์สิทธิ
และกฎหมายผู้สูง
วัย  

ผู้สงูอายสุามารถอธิบายความส าคญัในการมีความ
เข้าใจกฎหมายท่ีส าคญั และสทิธิตามกฎหมาย 

180 
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การเตรียมผู้ช่วยวิจัยประจ ากิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

1) ผู้วิจยัชีแ้จงโครงการวิจยัโดยละเอียด พร้อมแจกคูมื่อรูปแบบการสง่เสริมพฤฒพลงัส าหรับ
ผู้สงูอายตุามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้าทาย คนละ 1 เลม่  

2) ผู้วิจยัชีแ้จงกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมทัง้ 7 หนว่ยการเรียนรู้โดยละเอียด 
3) ผู้ วิจัยชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยการเรียนรู้ทัง้ 7 หน่วยการ

เรียนรู้  
4) ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ ช่วยวิจัยสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับโครงการวิจัย กระบวนการการ

ด าเนินกิจกรรมทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้ และบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

5) ผู้วิจยัจดักิจกรรมหน่วยการเรียนรู้เสมือนกิจกรรมจริงทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู้ ให้ผู้ช่วยวิจยั
แสดงบทบาทสมมติของการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือรูปแบบ ฯ ท่ีได้รับแจก
คนละ 1 เลม่เป็นแนวทาง 

6) ผู้วิจยัประเมินการแสดงบทบาทสมมติของผู้ชว่ยวิจยั และให้ค าแนะน า ชีแ้นะเพิ่มเตมิ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
ชื่อหน่วย “การท าความรู้จกัตวัตน” จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 
กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอายอุาย ุ ระยะเวลา 90 นาที 

 
เนือ้หา การเปลี่ยนแปลงในผู้สงูอายุ 
เนือ้หาสาระ 

การเปลี่ยนแปลงในผู้ สูงอายุ  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมตาม
กระบวนการสงูอายุ เช่น การเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย อวยัวะต่าง ๆ ท าหน้าท่ีได้ลดลง การเกิดโรคต่าง 
ๆ ท่ีพบได้บ่อยในวยัผู้สงูอายท่ีุมีผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บทบาทหน้าท่ีทางด้านสงัคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีอ้าจน าไปสูปั่ญหาทางด้านจิตใจด้วย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จดุประสงค์ทัว่ไป ผู้สงูอายุมีความรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคมเม่ือเป็นผู้สงูอาย ุและโรคภยัท่ีมีสาเหตจุากการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ  

จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. ผู้สูงอายุสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ  สงัคมเมื่อเป็นผู้สูงอายุ และ

โรคภยัท่ีมีสาเหตจุากการเปลี่ยนแปลงได้ 
2. ผู้สงูอายุสามารถบอกถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ สงัคมเมื่อ

เป็นผู้สงูอาย ุและโรคภยัท่ีมีสาเหตจุากการเปลี่ยนแปลงได้ 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 90 นาที) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม 
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย 
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา 
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่ 
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 

การด าเนินการ 
ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (ใช้เวลา 20 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยเชิญกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุทุกคนประจ ายังฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจัยแนะน าวตัถุประสงค์

ของฐานการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย
การเรียนท่ี 1 
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2. ผู้ วิจัยพูดคุยกับผู้ สูงอายุทัง้กลุ่มเก่ียวกับ  “การเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเมื่อเข้าสู่วัยเป็น
ผู้สงูอาย”ุ  

3. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุ (แบบเต็ม 10 
นาที)” ระยะเวลา 10.27 นาที ฉายบนโปรเจคเตอร์ ท่ีมา:  
https://www.youtube.com/watch?v=XQgcarHxnw0  

 
 
ขัน้ที่ 2 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 40 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้ สูงอายุทุกคนว่า “ในวยัผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง และท าไม

ผู้สงูอายุจงึต้องตระหนกัถงึความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่
บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

2. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ท าความรู้จักตวัตน โดยมีผู้ วิจัย
คอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

ขัน้ที่ 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยแจกแผนภาพรูปมนุษย์ และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และอุปกรณ์

เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายุทุกคนให้ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบท่ีได้

พิจารณาร่วมกนั ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนภาพรูปมนุษย์ แต่ละต าแหน่งส่วนปลาย
เส้นปะท่ีโยงออกมาจากแผนภาพ 
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  

1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ท าความรู้จกัตวัตน  
2. แผนภาพรูปมนุษย์ ขนาด 2 เมตร X 1 เมตร และ CARD ค าตอบ ขนาด ½ กระดาษ A4 ตาม

จ านวนค าตอบท่ีมีอยู่ 
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3. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
4. วิดีทศัน์ ช่ือ “02_Animation การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ยัสงูอายุ (แบบเตม็ 10 นาที)” 

สถานที่จัดการเรียนรู้ 
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้  
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
การประเมินผล  

การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง 
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 11 ต าแหน่ง 

แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่ได้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
1 ระบบประสาท    
2 ระบบภมูิคุ้มกนั    
3 ทางเดินอาหารและการบดเคีย้ว    
4 หวัใจและหลอดเลอืด    
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แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่ได้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
5 หลอดลม ปอด และทางเดินหายใจ    
6 ผิวหนงั    
7 ตอ่มไร้ทอ่    
8 ทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสบืพนัธุ์    
9 กระดกูและกล้ามเนือ้    
10 จิตสงัคม    
11 ความส าคญั    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน  

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถูกต้องอย่างน้อย 9 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
ชื่อหน่วย “การเร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ” จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 
กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 120 นาที 

 
เนือ้หา ประกอบด้วย การออกก าลังกาย การบริโภคท่ีเหมาะสม การใช้ยาท่ีถูกต้อง และการรักษา
อารมณ์ จิตใจ 
เนือ้หาสาระ 

การออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายตามประเภทการออกก าลังกาย  ขัน้ตอนการออก
ก าลงักาย การป้องกนัอนัตรายจากการออกก าลงักายท่ีมีความถกูต้องและเหมาะสมกบัผู้สงูอายุ 

การบริโภคที่ เหมาะสม การรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วนทัง้พลังงาน  โปรตีน 
ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ น า้สะอาด ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายุ การหลีกเลี่ยงอาหาร
ท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การเกิดโรค การเจ็บป่วย  และความตระหนักถึงความส าคัญในการ
รับประทานอาหารให้ถกูต้อง 

การใช้ยาที่ถูกต้อง การใช้ยาให้ถูกต้องในผู้ สูงอายุทัง้ยารับประทาน  ยาฉีด ยาใช้ภายนอก 
รวมทัง้อาหารเสริมต่าง ๆ ตามก าหนดล าดับก่อน -หลัง การจัดเก็บยาแต่ละชิด การจัดเตรียมยา
รับประทานในแต่ละมือ้ ปฏิกิริยาระหว่างยา 2 ชนิดขึน้ไปหรือระหวา่งยากบัอาหาร เคร่ืองดื่ม หรืออาหาร
เสริมท่ีอาจส่งผลให้ยาท่ีรับประทานมีประสิทธิภาพลดลงหรือออกฤทธ์ิรุนแรงหรือเกิดสารเคมีตวัใหม่ท่ีมี
อนัตราย การขอค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ การท าความรู้จกัยาท่ีใช้ให้มากท่ีสดุทัง้ช่ือสามญั ยาท่ีมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อก าหนดการใช้ยา เวลา จ านวน สถานการณ์ท่ีต้องหยดุใช้ยาทนัที 

การรักษาอารมณ์ จิตใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของตนเองของ
ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านร่างกายและจิตสังคมจึงอาจก่อให้เกิดความวิตก
กงัวล ความเครียด ซมึเศร้า สมองเสื่อม การนอนไมห่ลบั เป็นต้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป ผู้สงูอายุมีความรู้ และตระหนักถึงความส าคญัในการดแูลสุขภาพด้วยการ
ออกก าลงักายท่ีเหมาะสมเพียงพอ การบริโภคอาหาร สิ่งเสพติด เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภยั 
การใช้ยาท่ีถกูต้องเหมาะสม และการรักษาอารมณ์ จิตใจให้เป็นปกติสขุในวยัผู้สงูอายุ 

จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม ผู้สงูอายุสามารถบอกความส าคญัในการดแูลสขุภาพด้วยการออก
ก าลงักายท่ีเหมาะสมเพียงพอ การบริโภคอาหาร สิ่งเสพติด เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสม ถกูต้อง ปลอดภยั การ
ใช้ยาท่ีถกูต้องเหมาะสม และการรักษาอารมณ์ จิตใจให้เป็นปกติสขุในวยัผู้สงูอายุ 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
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ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 120 นาที) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม  
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย  
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา 
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่  
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 

การด าเนินการ 
ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 50 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยเชิญกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุทุกคนประจ ายังฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจัยแนะน าวตัถุประสงค์

ของฐานการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้ สูงอายุทุกคนว่า “การออกก าลังกายท่ีถูกต้องในวัยผู้ สูงอายุควรเป็น

อย่างไร และท าไมผู้สงูอายุจงึต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการออกก าลงักาย?” โดยค าถามท่ีถูกถาม
จะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

3. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ โดยมีผู้ วิจยั
คอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

4. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “การบริโภคท่ีเหมาะสมในวยัผู้สงูอายุควรเป็นอย่างไร 
และท าไมผู้สงูอายจุงึต้องตระหนกัถงึความส าคญัของการการบริโภคให้เหมาะสม?” โดยค าถามท่ีถกูถาม
จะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

5. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ โดยมีผู้ วิจยั
คอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

6. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “การใช้ยาท่ีถูกต้องในวยัผู้สงูอายคุวรเป็นอย่างไร และ
ท าไมผู้สงูอายจุึงต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ยาให้ถูกต้อง?” โดยค าถามท่ีถูกถามจะแสดงอยู่
บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

7. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ โดยมีผู้ วิจยั
คอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

8. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนวา่ “การรักษาอารมณ์ จิตใจในวยัผู้สงูอายคุวรเป็นอย่างไร 
และท าไมผู้สงูอายจุึงต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาอารมณ์ จิตใจ?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะ
แสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 
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9. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ โดยมีผู้ วิจยั
คอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 40 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัแจกแผนภาพความคิด (Mind Map) และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และ

อปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายุทุกคนให้ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบท่ีได้

พิจารณาร่วมกัน  ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนภาพความคิด (Mind Map) แต่ละ
ต าแหน่งส่วนปลายเส้น (Line) ท่ีโยงออกมาจากแต่ละหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการออกก าลงักาย หัวข้อการ
บริโภคท่ีเหมาะสม หวัข้อการใช้ยาท่ีถกูต้อง และหวัข้อการรักษาอารมณ์ จิตใจ 

ขัน้ตอนที่ 3 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ใช้ความคิดในการร่วมกนัพิจารณาแผนภาพความคิดว่ามี

ประเดน็ใดท่ีต้องการเพ่ิมเติมในแตล่ะหวัข้อ โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้แสดงความคิดเห็นของแตล่ะบคุคล และให้ทกุคนร่วมกนัพิจารณา

ร่วมกนัในการตดัสินใจถงึค าตอบนัน้  
3. ผู้ วิจัยกระตุ้ นกลุ่มผู้ สูงอายุร่วมกันหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบวางใน

ต าแหน่งตา่ง ๆ ของแผนภาพความคิดแตล่ะต าแหน่ง 
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  

1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ  
2. แผนภาพความคิด (Mind Map) ขนาด 2 เมตร X 1 เมตร และ CARD ค าตอบ ขนาด ½ 

กระดาษ A4 ตามจ านวนค าตอบท่ีมีอยู่แล้ว 
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3. CARD เปลา่ท่ียงัไมม่ีค าตอบ 
4. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 

สถานที่จัดการเรียนรู้  
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้  
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
การประเมินผล  

การประเมินผลด าเนินภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง  
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 13 ต าแหน่ง 

แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่ได้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
1 การออกก าลงักายที่ถกูต้อง (1)    
2 การออกก าลงักายที่ถกูต้อง (2)    
3 ความส าคญัของการออกก าลงักาย    
4 การบริโภคที่เหมาะสม (พลงังาน)    
5 การบริโภคที่เหมาะสม (โปรตีน)    
6 การบริโภคที่เหมาะสม (ไขมนั)    
7 การบริโภคที่เหมาะสม (คาร์โบไฮเดรต)    
8 การบริโภคที่เหมาะสม (วิตามินและเกลอืแร่)    
9 การบริโภคที่เหมาะสม (น า้สะอาด)    
10 การบ ริ โภคที่ เหมาะสม  (บุ ห ร่ีและเค ร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์) 
   

11 ความส าคญัของการรักษาอารมณ์และจิตใจ    
12 การใช้ยาที่ถกูต้อง    
13 ความส าคญัของการใช้ยาที่ถกูต้อง    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถกูต้องอย่างน้อย 11 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
ชื่อหน่วย  
“การซมึซาบเร่ืองสขุภาพท่ีขาดหาย” 

จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 

กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 180 นาที 

 
เนือ้หา ประกอบด้วย การดแูลตนเองทัว่ไปและการตรวจสขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบั การ
ขบัถ่าย การหลีกเลี่ยงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็น 
เนือ้หาสาระ 

การดูแลตนเองทั่ วไปและการตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพประจ าปีในวัย
ผู้สงูอาย ุการดแูลตา การดแูลห ูการดแูลผม การดแูลผิวหนงั การดแูลเลบ็ และการดแูลช่องปาก 

การพักผ่อนนอนหลับ การพยายามในการรักษาแบบแผนหรือนิสยัการนอนของผู้สงูอายท่ีุควร
นอนหลบัพกัผ่อนประมาณ 7-9 ชัว่โมงต่อวนั เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเน่ืองจากผู้สงูอายุมกัประสบ
กบัปัญหาแบบแผนการนอนเปลี่ยนแปลง นอนหลบัได้น้อยลง หลบัไมล่กึ ตื่นบ่อยครัง้ 

การขับถ่าย ผู้ สูงอายุอาจมีปัญหาท้องผูก  จึงต้องฝึกการขับถ่ายและการระบายให้เป็นไป
ตามปกติ รับประทานอาหารที่มีเส้นใยหรือผกัผลไม้น้อย ดืม่น า้ให้เพียงพอ 

การหลีกเล่ียงมลภาวะ การป้องกนัตนเองของผู้สงูอายจุากมลภาวะทางอากาศท่ีก่อให้เกิดโรค
ของระบบทางเดินหายใจ หรือระบบอื่น ๆ  ท่ีท าให้ผู้ ท่ีเป็นโรคเหล่านีอ้ยู่แล้วมีอาการก าเริบเฉียบพลนัถึง
เสียชีวิตได้จากสารมลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นสารก่อมะเร็ง 

การรับภูมิคุ้มกันประเภทวัคซีนที่จ าเป็น การรับวคัซีนในผู้สงูอายเุพ่ือลดการเข้ารับการรักษา
ตวัในโรงพยาบาลเน่ืองจากในผู้ สูงอายุมีภูมิคุ้มกันต่อโรคลดลงท าให้ติดเชือ้ได้ง่าย  มีอตัราความพิการ
และการเสียชีวิตจากการติดเชือ้สงูกวา่วยัอื่น ผู้สงูอายตุ้องตระหนกัถงึการรับวคัซีนท่ีจ าเป็นทกุปี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่ วไป ผู้ สูงอายุมีความรู้ และตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองและประจ าปี การพกัผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ การขบัถ่ายปัสสาวะ และอจุจาระท่ีเหมาะสม การ
หลีกเลี่ยงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ 

จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม ผู้สงูอายสุามารถบอก และร่วมกนัอธิบายความส าคญัในการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเองและประจ าปี การพักผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ การขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระท่ี
เหมาะสม การหลีกเลี่ยงมลภาวะ และการรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
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ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 180 นาที) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม 
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย 
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา 
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่ 
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 

การด าเนินการ 
ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (ใช้เวลา 15 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยเชิญกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุทุกคนประจ ายังฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจัยแนะน าวตัถุประสงค์

ของฐานการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “ยายหนูเล็ก LIVE สด ขอระบายความในใจ” ระยะเวลา 3.34 นาที 

ฉายบนโปรเจคเตอร์ ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=KcPVG6X2wA4 

 
3. เม่ือสิน้สดุการน าเสนอวิดีทศัน์ ผู้ วิจยัเปิดประเดน็การสนทนากบักลุม่ผู้สงูอายถุงึลกัษณะของ

ผู้สงูอายุในวิดีทศัน์ว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร แล้วในความคิดของผู้สงูอายุแต่ละคนคิดว่าท าอย่างไรถึงจะ
สามารถเป็นแบบผู้สงูอายใุนวิดีทศัน์ได้ 

4. ผู้ วิจยัเข้าสู่ประเดน็การเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงด้วยประโยค “การท่ีผู้สงูอายุจะสามารถมีลกัษณะ
ตามวิดีทัศน์นัน้นอกเหนือจากการออกก าลังกาย การบริโภคท่ีเหมาะสม การใช้ยาท่ีถูกต้อง การรักษา
อารมณ์ จิตใจท่ีผู้ สูงอายุได้เรียนรู้มาก่อนหน้านีใ้นหน่วยท่ี  2 นัน้ ยังต้องเพ่ิมเติมในประเด็นการดูแล
ตนเองทั่วไปและการตรวจสุขภาพประจ าปี การพักผ่อนนอนหลบั , การขับถ่าย การหลีกเลี่ยงมลภาวะ 
การรับภมูิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ตนเองนัน้มีสขุภาพท่ีดี” 

ขัน้ที่ 2 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 60 นาท)ี 
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1. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้ สูงอายุทุกคนว่า “การตรวจสุขภาพด้วยตนเองและประจ าปีในวัย
ผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร และท าไมผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองและประจ าปี?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

2. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ซมึซาบเร่ืองสขุภาพท่ีขาดหาย โดย
มีผู้ วิจยัคอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

3. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกบัผู้สูงอายุทุกคนว่า “การพักผ่อนนอนหลบัในวยัผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร 
และท าไมผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคญัของการพักผ่อนนอนหลบั?” โดยค าถามท่ีถูกถามจะ
แสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

4. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้สูงอายุทุกคนว่า “การขับถ่ายท่ีถูกต้องในวยัผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร 
และท าไมผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการขับถ่ายท่ีถูกต้อง?” โดยค าถามท่ีถูกถามจะ
แสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

5. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “การหลีกเลี่ยงมลภาวะในวยัผู้สงูอายุควรเป็นอย่างไร 
และท าไมผู้สงูอายุจึงต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการหลีกเลี่ยงมลภาวะ?” โดยค าถามท่ีถูกถามจะ
แสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

6. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทกุคนวา่ “การรับภูมิคุ้มกนัประเภทวคัซีนท่ีจ าเป็นในวยัผู้สงูอายุ
ควรเป็นอย่างไร และท าไมผู้สงูอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคญัของการรับภูมิคุ้มกันประเภทวคัซีนท่ี
จ าเป็น?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์ 

ขัน้ที่ 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 45 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัแจกแผนภาพความคิด (Mind Map) และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และ

อปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายุทุกคนให้ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบท่ีได้

พิจารณาร่วมกนั ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งตา่ง ๆ ของแผนภาพ Typology แตล่ะต าแหน่งส่วนปลาย
เส้น (Line) ท่ีโยงออกมาจากแตล่ะหวัข้อ  

ขัน้ที่ 4 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยกระตุ้ นให้ผู้ สูงอายุทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาแผนภาพ  Typology ว่ามีประเด็นใดท่ี

ต้องการเพ่ิมเติมในแตล่ะหวัข้อ โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้แสดงความคิดเห็นของแตล่ะบคุคล และให้ทกุคนร่วมกนัพิจารณา

ร่วมกนัในการตดัสินใจถงึค าตอบนัน้  
3. ผู้ วิจัยกระตุ้ นกลุ่มผู้ สูงอายุร่วมกันหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบวางใน

ต าแหน่งตา่ง ๆ ของแผนภาพ Typology 
ขัน้ที่ 5 การน าเสนอข้อมูล (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
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1. ผู้ วิจยัให้ผู้สงูอายปุระชมุปรึกษากนัเพ่ือเตรียมการน าเสนอข้อมลู โดยใช้แผนภาพ Typology 
2. ผู้สงูอายนุ าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภาพ Typology 
3. ผู้ วิจยัร่วมกบัผู้สงูอายสุรุปข้อมลูร่วมกนั และเพ่ิมเติมในบางประเดน็ 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ 
1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ซมึซาบเร่ืองสขุภาพท่ีขาดหาย  
2. แผนภาพ Typology ขนาด 2 เมตร x 1 เมตร และ CARD ค าตอบ 

 
3. CARD เปลา่ท่ียงัไมม่ีค าตอบ 
4. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
5. วิดีทศัน์ ช่ือ “ยายหนเูลก็ LIVE สด ขอระบายความในใจ” 

สถานที่จัดการเรียนรู้ 
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้ 
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ  
การประเมินผล  
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การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง 
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 22 ต าแหน่ง 

แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่ได้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
1 วิธีการตรวจสขุภาพประจ าปี    
2 ความส าคญัของการตรวจสขุภาพประจ าปี    
3 วิธีการดแูลตา    
4 ความส าคญัของการดแูลตา    
5 วิธีการดแูลห ู    
6 ความส าคญัของการดแูลห ู    
7 วิธีการดแูลผม    
8 ความส าคญัของการดแูลผม    
9 วิธีการดแูลผิวหนงั    
10 ความส าคญัของการดแูลผิวหนงั    
11 วิธีการดแูลเลบ็    
12 ความส าคญัของการดแูลเลบ็    
13 วิธีการดแูลช่องปาก    
14 ความส าคญัของการดแูลช่องปาก    
15 วิธีการพกัผอ่นนอนหลบั    
16 ความส าคญัของการพกัผอ่นนอนหลบั    
17 วิธีการขบัถ่าย    
18 ความส าคญัของการขบัถ่าย    
19 วิธีการหลกีเลีย่งมลภาวะ    
20 ความส าคญัของการหลกีเลีย่งมลภาวะ    
21 วิธีการรับภมูิคุ้มกนั    
22 ความส าคญัของการรับภมูิคุ้มกนั    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถกูต้องอย่างน้อย 18 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  
ชื่อหน่วย “การป้องกนัภยนัตรายในชมุชน” จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 
กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 3 ชัว่โมง  

เนือ้หา ประกอบด้วย การจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้าน และการป้องกันจากการถูก
หลอกลวง 
เนือ้หาสาระ 

การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้าน การสร้างความปลอดภยัภายในและ
ภายนอกท่ีอยู่อาศยัหรือภายในชุมชน เน่ืองจากผู้สงูอายุจะมีน า้หนกัตวัท่ีลดลง ลกัษณะท่าทางและการ
เดินเปลี่ยนแปลงไป ลกัษณะท่าทางการเดินจะก้าวสัน้ ๆ และช้า เท้ากางออกจากกนั หลงังอ ตวัเอนไป
ข้างหน้า แขนกางออกและแกว่งน้อยขณะหมนุตวัล าตวัจะแข็ง-มีการบิดของเอวน้อย สายตามวั ต้องการ
แสงสวา่งมากขึน้ แตแ่สงจะจ้าท าให้ตาพร่า สายตาปรับระดบัแสงได้ช้า แยกสีฟ้า มว่ง เขียวไมอ่อก มีการ
ได้ยินไม่ชัดเจน หูตึง ไม่ได้ยินเสียงสูงแหลม  ไม่สามารถแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวน หากอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจะเกิดอุบัติเหตุ เช่น บันไดบ้าน ทางลาด ราวจับ กร่ิงสญัญาณขอความ
ช่วยเหลือ ป้ายเตือน พืน้ห้อง ประต ูห้องนอน ห้องส้วม ห้องครัว โรงเรียนผู้สงูอาย ุชมรมผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

การป้องกันจากการถูกหลอกลวง อันตรายท่ีมาจากภายนอก คือ ภัยจากมิจฉาชีพท่ีมี
หลากหลายรูปแบบในการหลอกลวง และแสวงหาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุ โดยใช้จุดอ่อนด้านสขุภาพ
ร่างกาย และจิตใจของผู้สงูอายเุป็นสิ่งดงึดดูให้ผู้สงูอายคุล้อยตามได้ง่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป ผู้สงูอายมุีความรู้ และความตระหนกัในการระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้
จากการมีบ้านพักอาศยัท่ีไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และความจ าเป็นในการปรับปรุงท่ีพัก
อาศยั การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สงูอายุ
ในพืน้ท่ีสาธารณะภายในและภายนอกชมุชน และการป้องกนัตนเองจากการถกูหลอกลวงรูปแบบตา่ง  ๆ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้สูงอายุสามารถอธิบายความส าคญัในการระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้
จากการมีบ้านพกัอาศยัท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอบุตัิเหต ุและความจ าเป็นในการปรับปรุงท่ีพกัอาศยั  การสร้าง
แรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีสาธารณะ
ภายในและภายนอกชมุชน และการป้องกนัตนเองจากการถกูหลอกลวงรูปแบบตา่ง ๆ 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 180 นาที) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม  
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย  
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   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา  
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่  
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 

 
การด าเนินการ 

ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (ใช้เวลา 20 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัเชิญกลุม่ตวัอย่างผู้สงูอายุทกุคนประจ าเข้ายงัฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจยัแนะน าวตัถปุระสงค์

ของฐานการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “ปรับบ้านปลอดภัยส าหรับผู้ สูงวัย _ Smart 60 สูงวัยอย่างสง่า [by 

Mahidol]” ระยะเวลา 4.13 นาที ฉายบนโปรเจคเตอร์  
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=XQgcarHxnw0 

 
3. ผู้ วิจยักลุ่มเปิดวิดีทศัน์ ช่ือ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเงินผู้สูงอายุ _ 30-11-60 _ ไทยรัฐนิวส์

โชว์” ระยะเวลา 4.13 นาที (1 นาที 48 วินาที ใช้นาทีท่ี 1.51-3.39) ฉายบนโปรเจคเตอร์  
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=XQgcarHxnw0 

 
4. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “อ้างเป็น จนท.การไฟฟ้าฯ หลอกเอาเงินผู้ สูงอายุ (7 ส.ค. 60)” 

ระยะเวลา 1.22 นาที (1 นาที 4 วินาที ใช้นาทีท่ี 0.18-1.22) ฉายบนโปรเจคเตอร์  
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=XQgcarHxnw0 
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5. เมื่อสิน้สดุการน าเสนอวิดีทัศน์ ผู้ วิจัยเปิดประเด็นการสนทนากบักลุ่มผู้สงูอายุโดยเช่ือมโยง

ด้วยประโยค “ส าหรับการเรียนรู้ในวนันีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน  การจัด
สภาพแวดล้อมภายในบ้านภายนอกบ้าน การป้องกนัจากการถกูหลอกลวง” 

ขัน้ที่ 2 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 60 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนวา่ “อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้สงูอายุมีอะไรบ้าง และท าไม

ผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคญัของการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตวัเองเพ่ือป้องกันอนัตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทัศน์  

2. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 ป้องกนัภยนัตรายในชุมชน โดยมี
ผู้ วิจยัคอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

ขัน้ที่ 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 40 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัแจกแผนภาพรูปบ้าน และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และอปุกรณ์เคร่ือง

เขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายุทุกคนให้ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบท่ีได้

พิจารณาร่วมกัน ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนภาพรูปบ้าน แต่ละต าแหน่งส่วนปลาย
เส้น (Line) ท่ีโยงออกมาจากแต่ละหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการออกก าลังกาย  หัวข้อการบริโภคท่ีเหมาะสม 
หวัข้อการใช้ยาท่ีถกูต้อง และหวัข้อการรักษาอารมณ์ จิตใจ 

ขัน้ที่ 4 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ใช้ความคิดในการร่วมกันพิจารณาแผนภาพรูปบ้านว่ามี

ประเดน็ใดท่ีต้องการเพ่ิมเติมในแตล่ะหวัข้อ โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้เดิม 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้แสดงความคิดเห็นของแตล่ะบุคคล และให้ทกุคนร่วมกนัพิจารณา

ร่วมกนัในการตดัสินใจถงึค าตอบนัน้  
3. ผู้ วิจัยกระตุ้ นกลุ่มผู้ สูงอายุร่วมกันหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบวางใน

ต าแหน่งตา่ง ๆ ของแผนภาพความคิดแตล่ะต าแหน่ง 
ขัน้ที่ 5 การน าเสนอข้อมูล (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัให้ผู้สงูอายปุระชมุปรึกษากนัเพ่ือเตรียมการน าเสนอข้อมลู โดยใช้แผนภาพรูปบ้าน 



  225 

2. ผู้สงูอายนุ าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภาพรูปบ้าน 
3. ผู้ วิจยัร่วมกบัผู้สงูอายสุรุปข้อมลูร่วมกนั และเพ่ิมเติมในบางประเดน็ 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  
1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ท าความรู้จกัตวัตน  
2. แผนภาพรูปบ้าน ขนาด 2 เมตร X 1 เมตร และ CARD ค าตอบ ขนาด ½ กระดาษ A4 ตาม

จ านวนค าตอบท่ีมีอยู่ 

 
3. CARD เปลา่ท่ียงัไมม่ีค าตอบ 
4. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 

สถานที่จัดการเรียนรู้  
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้  
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
การประเมินผล  

การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง  
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 16 ต าแหน่ง 
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แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่ได้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
1 วิธีการปอ้งกนัอบุตัิเหตภุายในบ้าน    
2 ความส าคญัของการปอ้งกนัอบุตัิเหตภุายในบ้าน    
3 วิธีการและความส าคญัปอ้งกนัอบุตัิเหตภุายนอกบ้าน    
4 รูปแบบการถกูหลอกลวง    
5 ความส าคญัของการปอ้งกนัจากการถกูหลอกลวง    
6 การจดัสภาพแวดล้อม (ทางลาด)    
7 การจดัสภาพแวดล้อม (ห้องน า้และส้วม)    
8 การจดัสภาพแวดล้อม (ราวจบั)    
9 การจดัสภาพแวดล้อม (ทางเข้าอาคาร)    
10 การจดัสภาพแวดล้อม (ประต)ู    
11 การจดัสภาพแวดล้อม (ธรณีประต)ู    
12 การจดัสภาพแวดล้อม (บนัได)    
13 การจดัสภาพแวดล้อม (กร่ิงสญัญาณช่วยเหลอื)    
14 การจดัสภาพแวดล้อม (ที่จอดรถ)    
15 การจดัสภาพแวดล้อม (ปา้ยเตือน)    
16 ความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถูกต้องอย่างน้อย 13 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  
ชื่อหน่วย “การมีสว่นร่วมท่ีมีความหมาย” จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 
กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 150 นาที 

 
เนือ้หา ประกอบด้วย ช่องทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็น  การเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในสงัคมทกุระดบั 
เนือ้หาสาระ 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ช่องทางท่ีหลากหลายท่ีผู้ สูงอายุสามารถสร้างการ
เรียนรู้เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล  ข่าวสาร และการศึกษา ทัง้การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลทั่วไป  การร่วม
เรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม  และศักยภาพในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ สูงอายุมีความรู้ ทักษะในการด าเนินชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สงูอายุ ช่องทางในการ
เรียนรู้ 

การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การเรียนรู้ให้
สามารถมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่จะช่วยให้ผู้สงูอายสุามารถการติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้
อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่จ ากัดระยะทางหรือสถานท่ี  เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) ท่ี
สามารถใช้โปรแกรมไลน์ (Line) หรือใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมลูข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น ในการค้นคว้าหาข้อมลูความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เช่น ความรู้ทางด้านสขุภาพ 
ข้อมูลทางการเมืองการปกครอง ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  ตลอดถึงความรู้เพ่ือความเท่าทันและรู้จัก
ระมดัระวงัภยัท่ีแอบแฝง 

การมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ การมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า  ในสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน  ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ สูงอายุหรือชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้  
ความสามารถ การจดัการ และท าให้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ช่วยให้เกิดการติดต่อกบับุคคลอื่น
และรู้สกึว่าตนเองมีคณุค่าเป็นท่ียอมรับของคนในครอบครัว ชุมชนและสงัคม ปัจจุบนัมีแหล่งท่ีผู้สงูอายุ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทัง้กิจกรรมท่ีจัดตัง้โดยชุมชนและกิจกรรมท่ีหน่วยงาน  
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนจดัตัง้ขึน้ รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สงูอายุในลกัษณะจิต
อาสา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่ วไป ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความส าคญัในการแสวงหา
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นส าหรับผู้ สูงอายุ  การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการ
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เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  การมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน 
ต าบล สงัคมอื่น ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างปกติสขุ และสามารถแสดงออกถึงการท างานร่วมกนั
ในกิจกรรมกลุม่การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้สูงอายุสามารถบอกความส าคญัในการแสวงหาช่องทางการรับ
ข้อมลูข่าวสารที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ การเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในสงัคมทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล สงัคมอื่น ๆ  เพ่ือ
การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถแสดงออกถึงการท างานร่วมกันในกิจกรรมกลุ่มการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 150 นาที) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม  
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย  
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา  
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่  
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 
 
ขัน้ที่ 1 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 50 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยเชิญกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุทุกคนประจ ายังฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจัยแนะน าวตัถุประสงค์

ของฐานการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “ท าไมผู้สงูอายจุึงต้องตระหนกัถึงความส าคญัของช่อง

ทางการรับข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็น และการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น เช่น เทคโนโลยีสมยัใหม่?” โดย
ค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

3. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “เสียงผู้ สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ (อ.เมือง เชียงใหม่) ” ระยะเวลา 
11.30 นาที (ใช้นาทีท่ี 1.00-12.30) ฉายบนโปรเจอเตอร์ 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=HuHVl3ZAtvg 
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4. ผู้ วิจยัเปิดวิดีทศัน์ ช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ.อาสา” ระยะเวลา 8.41 นาที ฉายบนโปรเจอ

เตอร์ ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=X5m9zzfhW8k 

 
5. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “ท าไมผู้สงูอายุจงึต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการ

มีสว่นร่วมในทกุระดบั?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  
6. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย

ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย 
เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากวิดีทัศน์  การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย โดยมีผู้ วิจัยคอยกระตุ้ นและให้
ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

ขัน้ที่ 2 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 40 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัแจกแผนภาพตาราง 4 ช่อง ขนาดกระดาษ A4 และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายแุต่ละรายเขียนความเห็นสว่นตวัของตวัเองลงในแผนภาพตาราง 4 

ช่อง โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีมีร่วมด้วย ซึง่มีผู้ วิจยัให้ความช่วยเหลือ    
ขัน้ที่ 3 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
ผู้ วิจัยกระตุ้ นให้ผู้ สูงอายุทุกคนได้แลกเปลี่ยนตาราง 4 ช่อง และใช้ความคิดในการร่วมกัน

พิจารณาแผนภาพตาราง 4 ช่องร่วมกนั และสรุปเป็นความคิดของกลุ่มลงในตาราง 4 ช่อง ขนาด 2 เมตร 
X 1 เมตร วา่มีประเดน็ใดท่ีต้องการเพ่ิมเติมในแตล่ะหวัข้อ  
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ขัน้ที่ 4 การน าเสนอข้อมูล (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ให้ผู้สงูอายปุระชมุปรึกษากนัเพ่ือเตรียมการน าเสนอข้อมลู โดยใช้แผนภาพตาราง 4 ช่อง 
2. ผู้สงูอายนุ าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภาพตาราง 4 ช่อง 
3. ผู้ วิจยัร่วมกบัผู้สงูอายสุรุปข้อมลูร่วมกนั และเพ่ิมเติมในบางประเดน็ 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  
1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมีสว่นร่วมท่ีมีความหมาย  
2. แผนภาพตาราง 4 ช่อง ขนาด A4 และขนาด 1 เมตร X 2 เมตร จ านวน 1 แผ่น 

 
3. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
4. วิดีทศัน์ ช่ือ “เสียงผู้สงูอายกุบัการรู้เท่าทนัสื่อ (อ.เมือง เชียงใหม)่”  
5. วิดีทศัน์ ช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ.อาสา” 

 
สถานที่จัดการเรียนรู้  

ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 
ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้   

จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ
ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
การประเมินผล  

การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง 
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 15 ต าแหน่ง 
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แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่

ได้ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
 ช่องทางการเรียนรู้มีอะไรบ้าง    
1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
2 สถานศกึษา หนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง    
3 หนว่ยงานของรัฐอื่น ๆ    
4 ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน    
5 โรงเรียนผู้สงูอาย ุ    
6 หอกระจายขา่วในชมุชนและวิทยชุมุชน    
7 พิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ    
8 ความส าคญัและประโยชน์ของช่องทางการเรียนรู้    
 ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมที่ใดได้บ้าง    
9 ชมรมผู้สงูอายแุละโรงเรียนผู้สงูอาย ุ    
10 ศนูย์อเนอกประสงค์ส าหรับผู้สงูอายใุนชมุชน    
11 ศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอายแุละศนูย์บริการผู้สงูอายุ    
12 การขึน้ทะเบียนคลงัปัญญาและการถ่ายทอดภมูิปัญญา    
 ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมที่ใดได้บ้าง    

13 การท างานอาสาสมคัร    
14 การมีสว่นร่วมกบัครอบครัว    
15 ความส าคญัและประโยชน์ของการมีสว่นร่วม    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถกูต้องอย่างน้อย 12 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
ชื่อหน่วย  
“การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต” 

จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 

กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 180 นาที 

 
เนือ้หา ประกอบด้วย การออม และการท างานในวยัผู้สงูอายุ 
เนือ้หาสาระ 

การออม การสะสมเงินของผู้ สูงอายุในกลุ่มหรือสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือทัง้ในชุมชนและ
หน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารต่าง ๆ สถาบนัการเงินชุมชน หรือกลุ่มการออมท่ีผู้สงูอายุร่วมกนัจดัตัง้เพ่ือให้
สามารถได้รับการจดัสวสัดิการตา่ง  ๆ ตามระเบียบของสถาบนันัน้ 

การท างานในวัยผู้สูงอายุ กิจกรรมเพ่ือการเลีย้งชีวิตท่ีมีลักษณะกิจกรรมท่ีท าแล้วได้รับ
คา่ตอบแทนและไมไ่ด้รับค่าตอบแทนท่ีสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ การพึ่งพาตนเอง แสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพในการด ารงชีวิต การมีชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระบุตรหลานและสังคม เช่น การท างาน
สร้างรายได้ การท างานอดิเรก การท างานจิตอาสา เป็นต้น  ตลอดถึงการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของ
ผู้สงูอาย ุแหลง่ทนุเพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับผู้สงูอายุ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่ วไป ผู้สูงอายุมีความรู้ และความตระหนักถึงความส าคญัของการออมรูปแบบ
ต่าง ๆ การคงไว้ซึ่งการท างานตามพละก าลงั และความสามารถเพ่ือการมีเศรษฐานะท่ีเพียงพอในวัย
ผู้สงูอาย ุการมีกิจกรรมการท างานทัง้ท่ีเป็นการสร้างรายได้และการท างานเพ่ือสว่นรวมในวยัผู้สงูอายุ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้สูงอายุสามารถอธิบายความส าคญัของการออมรูปแบบต่าง  ๆ 
การคงไว้ซึ่งการท างานตามพละก าลงั และความสามารถเพ่ือการมีเศรษฐานะท่ีเพียงพอในวยัผู้สูงอายุ 
การมีกิจกรรมการท างานทัง้ท่ีเป็นการสร้างรายได้และการท างานเพ่ือสว่นรวมในวยัผู้สงูอายุ 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 150 นาที) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม  
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย  
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา  
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่  
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 
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การด าเนินการ 
ขัน้ที่ 1 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 50 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยเชิญกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุทุกคนประจ ายังฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจัยแนะน าวตัถุประสงค์

ของฐานการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้ สูงอายุทุกคนว่า “การออมในวัยผู้ สูงอายุควรเป็นอย่างไร และท าไม

ผู้ สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการออม?” โดยค าถามท่ีถูกถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
โปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

3. ผู้ วิจยัเปิดวิดีทศัน์ ช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ. ออม” ระยะเวลา 6.49 นาที ฉายบนโปรเจอ
เตอร์ ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=nDLgnNt1_OM 

 
4. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกับผู้สูงอายุทุกคนว่า “การท างานในวยัผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร และท าไม

ผู้สงูอายุจงึต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการท างานในวยัผู้สงูอายุ?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่
บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

5. ผู้ วิจยัเปิดวิดีทศัน์ ช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ.อาสา ” ระยะเวลา 6.54 นาที ฉายบนโปรเจอ
เตอร์ ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=oaBHN1PEsV0 

 
6. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามกบัผู้สงูอายุทุกคนว่า “ท าไมผู้สงูอายุจงึต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ท างานในวยัผู้สงูอายุ?” โดยค าถามท่ีถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  
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7. ให้ผู้สูงอายุทุกคนร่วมกนัค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม  โดย
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6 รายได้และความเพียงพอในชีวิต 
เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากวิดีทัศน์  การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย โดยมีผู้ วิจัยคอยกระตุ้ นและให้
ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 

ขัน้ที่ 2 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 40 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัแจกแผนภาพความคิด (Mind Map) และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และ

อปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจัยกระตุ้ นกลุ่มผู้ สูงอายุให้ร่วมกันหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบท่ีได้

พิจารณาร่วมกัน  ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนภาพความคิด (Mind Map) แต่ละ
ต าแหน่งส่วนปลายเส้น (Line) ท่ีโยงออกมาจากแตล่ะหวัข้อ ได้แก่ ช่องทางการรับข้อมลูข่าวสารที่จ าเป็น 
การเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในสงัคมทุก
ระดบั 

ขัน้ที่ 3 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทัง้ 15 คนได้ใช้ความคิดในการร่วมกันพิจารณาแผนภาพความคิด 

(Mind Map) ว่ามีประเด็นใดท่ีต้องการเพ่ิมเติมในแต่ละหวัข้อ โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้
เดิมท่ีมีอยู่ 

2. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้แสดงความคิดเห็นของแตล่ะบคุคล และให้ทกุคนร่วมกนัพิจารณา
ร่วมกนัในการตดัสินใจถงึค าตอบนัน้  

3. ผู้ วิจัยแจกปากกาเมจิก และกระดาษเปล่าท่ีมีขนาดเท่ากับ CARD ในกรณีท่ีมีประเด็นท่ี
ผู้สงูอายตุ้องการเพ่ิมเติม และได้ตกลงร่วมกนัแล้วภายในกลุม่วา่จะเพ่ิมประเดน็ดงักลา่ว 

4. ผู้ วิจัยให้ผู้ สูงอายุได้เขียนค าตอบลงภายใน  CARD หากผู้ สูงอายุไม่สามารถเขียนได้ด้วย
ตนเอง ผู้ วิจยั/เจ้าหน้าท่ีประจ ากลุม่ให้ความช่วยเหลือในการเขียน 

5. ผู้ วิจัยให้ผู้ สูงอายุน า CARD ไปวางไว้ในต าแหน่งของแผนภาพความคิด  (Mind Map) ท่ี
ต้องการ 

ขัน้ที่ 4 การน าเสนอข้อมูล (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยให้ผู้สูงอายุประชุมปรึกษากันเพ่ือเตรียมการน าเสนอข้อมูล  โดยใช้แผนภาพความคิด 

(Mind Map) 
2. ผู้สงูอายนุ าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Map) 
3. ผู้ วิจยัร่วมกบัผู้สงูอายสุรุปข้อมลูร่วมกนั และเพ่ิมเติมในบางประเดน็ 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  
1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 รายได้และความเพียงพอในชีวิต 
2. แผนภาพความคิด (Mind Map) และ CARD ค าตอบท่ีมีค าตอบอยู่แล้ว 
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3. CARD เปลา่ท่ียงัไมม่ีค าตอบ 
4. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
5. วิดีทศัน์ ช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ. ออม” และช่ือ “สสส. สงูวยัสร้างเมือง อ. อาชีพ” 

สถานที่จัดการเรียนรู้  
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้  
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
การประเมินผล  

การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง  
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 15 ต าแหน่ง 

แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่

ได้ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
1 รูปแบบการออมแบบใหม ่    
2 รูปแบบการออมแบบเก่า    
 รูปแบบการออมกับสถาบันการเงนิชุมชน    
3 กองทนุสวสัดิการชมุชน    
4 กองทนุหมูบ้่าน    
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แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่

ได้ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
5 การออมเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุ    
6 อื่น ๆ    
7 ความส าคญัของการออม    
 ประเภทและลักษณะงานที่เหมาะสม    
8 งานอดิเรก    
9 งานอาสาสมคัร    
10 งานที่มีคา่ตอบแทน    
11 ช่วงอาย ุ60-69 ปี    
12 ช่วงอาย ุ70-79 ปี    
13 ช่วงอาย ุ80 ปีขึน้ไป    
14 การเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ    
15 ความส าคญัของการท างาน    

รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถกูต้องอย่างน้อย 12 ต าแหน่ง หรือ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  
ชื่อหน่วย  
“การพิทกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั” 

จ านวนครัง้ที่จัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ 

กลุ่มผู้เรียนรู้ ผู้สงูอาย ุ ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

 
เนือ้หา ประกอบด้วย กฎหมายท่ีส าคญัส าหรับผู้สงูอายุ และสิทธิตามกฎหมายของผู้สงูอาย ุ
เนือ้หาสาระ 

กฎหมายที่ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอายท่ีุได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยตัง้แต่ฉบบัปี พ.ศ. 2543 จนกระทัง่ฉบบัปัจจุบนัท่ีรัฐต้องช่วยเหลือ และสงเคราะห์
ผู้สงูอายุให้มีสขุภาพ ก าลงัใจ และความหวงัในชีวิต เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ได้ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
และพึ่งตนเองได้ ได้แก่ พระราชบญัญัติผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ การยกท่ีดินและบ้านให้แก่บุตร
หลาน การท าสญัญาค า้ประกนั การท าพินยักรรม การเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตผุู้ รับประพฤติเนรคณุ 
สินสมรส การแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุ 

สิทธิตามกฎหมายของผู้สูงอายุ สิทธิผู้สงูอายุไทยเกิดขึน้จากพระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 และ พ.ศ.2553 ในมาตรา 112 ท าให้เกิดประกาศของหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ซึง่จากประกาศของ
กระทรวง กรม หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสอดรับกบัพระราชบญัญัติผู้สงูอายุ จงึท าให้ผู้สงูอายไุทยมีสิทธิท่ีพึงได้ 
ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมลูข่าวสาร ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่น  ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีได้รับอนัตรายจากการถูก
ทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้ ด้านการช่วยเหลือด้านท่ีพัก
อาศยั อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม ด้านการช่วยเหลือเงินเบีย้ยงัชีพ ด้านการจดับริการสถานท่ีท่องเท่ียว ด้าน
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ ด้านกองทนุผู้สงูอายุ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่ วไป ผู้ สูงอายุมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการมีความเข้าใจ
กฎหมายท่ีส าคญั และสิทธิตามกฎหมาย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้สงูอายุสามารถอธิบายความส าคญัในการมีความเข้าใจกฎหมาย
ท่ีส าคญั และสิทธิตามกฎหมาย 
ความสอดคล้องกับพฤฒพลัง 

   ด้านสขุภาพ    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านความมัน่คง 
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ขัน้ตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (ใช้เวลาประมาณ 180 นาที) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อม  
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างความท้าทาย  
   ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขเวลา 
   ขัน้ตอนท่ี 4 การประมวลข้อมลูใหม่  
   ขัน้ตอนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลู 

การด าเนินการ 
ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (ใช้เวลา 15 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัเชิญกลุม่ตวัอย่างผู้สงูอายุทกุคนเข้ามายงัฐานการเรียนรู้ ผู้ วิจยัแนะน าวตัถปุระสงค์ของ

ฐานการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ วิจยัพดูคยุกบัผู้สงูอายทุัง้กลุม่เก่ียวกบั “ผู้สงูอายคุวรรู้กฎหมาย และสิทธิอะไรบ้าง”  
3. ผู้ วิจัยเปิดวิดีทัศน์ ช่ือ “สิทธิผู้ สูงอายุ” ระยะเวลา 6.33 นาที ฉายบนโปรเจอเตอร์ ท่ีมา: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsAjVcBQfQ0 

 
ขัน้ที่ 2 การสร้างความท้าทาย (ใช้เวลา 60 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยตัง้ค าถามกับผู้ สูงอายุทัง้ 15 คน ว่า “กฎหมายท่ีส าคัญส าหรับผู้ สูงอายุมีอะไรบ้าง 

ท าไมผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักถึงความส าคญักฎหมายท่ีส าคญั และสิทธิตามกฎหมาย?” โดยค าถามท่ี
ถกูถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอโปรเจอเตอร์ท่ีใช้ฉายวิดีทศัน์  

2. ให้ผู้สงูอายุทัง้ 15 คน ร่วมกันค้นหาค าตอบจากค าถามในการร่วมกันหาค าตอบของค าถาม
โดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีได้แจกให้ ได้แก่ เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั โดยมี
ผู้ วิจยัคอยกระตุ้นและให้ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากร 
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ขัน้ที่ 3 การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา (ใช้เวลา 45 นาท)ี 
1. ผู้ วิจัยแจกแผนภาพ Typology และการ์ดค าตอบ (CARD) ท่ีมีค าตอบต่าง ๆ และอุปกรณ์

เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นกลุม่ผู้สงูอายทุัง้ 15 คน ให้ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบ

ท่ีได้พิจารณาร่วมกัน ติดแผนกาวเหนียวในต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนภาพ Typology แต่ละต าแหน่งส่วน
ปลายเส้น (Line) ท่ีโยงออกมาจากแต่ละหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการออกก าลังกาย หัวข้อการบริโภคท่ี
เหมาะสม หวัข้อการใช้ยาท่ีถกูต้อง และหวัข้อการรักษาอารมณ์ จิตใจ 

ขัน้ที่ 4 การประมวลข้อมูลใหม่ (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายุทุกคนได้ใช้ความคิดในการร่วมกนัพิจารณาแผนภาพ  Typology ว่า

มีประเดน็ใดท่ีต้องการเพ่ิมเติมในแตล่ะหวัข้อ โดยอาจมาจากประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2. ผู้ วิจยักระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้แสดงความคิดเห็นของแตล่ะบคุคล และให้ทกุคนร่วมกนัพิจารณา

ร่วมกนัในการตดัสินใจถงึค าตอบนัน้  
3. ผู้ วิจัยกระตุ้ นกลุ่มผู้ สูงอายุร่วมกันหาข้อสรุปของค าตอบ และน า CARD ค าตอบวางใน

ต าแหน่งตา่ง ๆ ของแผนภาพ Typology ท่ีต้องการ 
 
ขัน้ที่ 5 การน าเสนอข้อมูล (ใช้เวลา 30 นาท)ี 
1. ผู้ วิจยัให้ผู้สงูอายปุระชมุปรึกษากนัเพ่ือเตรียมการน าเสนอข้อมลู โดยใช้แผนภาพ Typology 
2. ผู้สงูอายนุ าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภาพ Typology 
3. ผู้ วิจยัร่วมกบัผู้สงูอายสุรุปข้อมลูร่วมกนั และเพ่ิมเติมในบางประเดน็ 

วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้  
1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั  
2. แผนภาพ Typology กฎหมายท่ีส าคญัส าหรับผู้สงูอายุ 1 แผ่น และ Typology สิทธิผู้สงูอายุ 

CARD ค าตอบท่ีมีค าตอบอยู่แล้ว 
3. CARD เปลา่ท่ียงัไมม่ีค าตอบ 
4. อปุกรณ์ฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน กาวสองหน้า กรรไกร 
5. วิดีทศัน์ ช่ือ “สิทธิผู้สงูอาย”ุ 

สถานที่จัดการเรียนรู้  
ห้องประชมุเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลักษณะการจัดฐานเรียนรู้   
จดัฐานการเรียนรู้เป็นโต๊ะกลุม่กิจกรรมสี่เหลี่ยมให้ผู้สงูอายทุุกคนสามารถร่วมพูดคยุกนัเพ่ือการ

ปรึกษาหารือหรือเพ่ือการช่วยกนัค้นหาค าตอบ 
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การประเมินผล  
การประเมินผลด าเนินการภายหลงัการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากจ านวนการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบท่ีถกูต้อง  
เคร่ืองมือวดัผล แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบแบบ Check-list 24 ต าแหน่ง 

แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่

ได้ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
 กฏหมายที่ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ    
1 พระราชบญัญตัิผู้สงูอาย ุ    
2 แผนผู้สงูอายแุหง่ชาติ    
3 การยกที่ดินและบ้านให้แก่บตุรหลาน    
4 การท าสญัญาค า้ประกนั    
5 การท าพินยักรรม    
6 การเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตผุู้ รับประพฤติเนรคณุ    
7 สนิสมรส    
8 การแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุ    
9 ความส าคัญในการเรียนรู้กฏหมายที่ส าคัญส าหรับ

ผู้สงูอาย ุ
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แบบประมินการวางต าแหน่งการ์ดค าตอบ 
ต าแหน่ง รายการ การวางต าแหน่ง คะแนนที่

ได้ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
 สิทธิผู้สูงอายุ    

10 การแพทย์และสาธารณสขุ    
11 การศกึษา การศาสนา และข้อมลูขา่วสาร    
12 การประกอบอาชีพ    
13 การพฒันาตนเอง    
14 การช่วยเหลอืผู้สงูอายทุี่ได้รับอนัตราย    
15 การช่วยเหลอืด้านที่พกัอาศยั อาหาร และเคร่ืองนุง่หม่    
16 การช่วยเหลอืเงินเบีย้ยงัชีพ    
17 การจดับริการสถานที่ท่องเที่ยว    
18 ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม    
19 การลดหยอ่นภาษีเงินได้    
20 กองทนุผู้สงูอาย ุ    
21 การยกเว้นคา่เข้าชมสถานที่ของรัฐ    
22 การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่น 
   

23 การลดหยอ่นคา่โดยสารและการอ านวยความสะดวกใน
การเดินทาง 

   

24 ความส าคญัของการเรียนรู้สทิธิผู้สงูอาย ุ    
รวมคะแนน  
คิดเป็นร้อยละ…………………………. การประเมินผล                         [   ]  ผา่น                         [   ] ไมผ่า่น 
หมายเหต ุการให้คะแนน กรณีวางต าแหนง่ถกูต้อง =  1 คะแนน หากวางต าแหนง่ไมถ่กูต้อง = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล สามารถวางต าแหน่งการ์ดค าตอบได้ถกูต้องอย่างน้อย 20 ต าแหน่ง หรืออย่างน้อย
ร้อยละ 80 
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ภาคผนวก ง.  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ 
 

แนวค าถาม IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัแนะน าตวั สอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ ร่วมการสนทนา  0.8 (1) ดเูหมือนวา่ผู้สงูอาย ุ

“ข้าราชการ” ก็จะงงๆ 
กบัค าถาม? และกลุม่
ประชาชนจะ super งง
ไหม? (2) แนะน าสร้าง
สมัพนัธภาพ อธิบาย
งานวจิยั ความสมคัรใจ 
(3) อธิบาย “การรับรู้”? 

1) การเรียนรู้ทางด้านสขุภาพในการดแูลสขุภาพของตนเอง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงในวัยผู้ สูงอายุ การตรวจสขุภาพประจ าปี การพักผ่อน
นอนหลับ การออกก าลงักาย โภชนาการที่เหมาะสม ปริมาณน า้ที่
เพียงพอ การขับถ่ายท่ีถูกต้อง การได้รับอากาศบริสุทธ์ิ การรักษา
อารมณ์จิตใจ การใช้ยาที่ถูกต้อง และการรับภูมิคุ้ มกัน ได้มีการ
ด าเนินการสร้างการเรียนรู้ในผู้ สูงอายุของต าบลป่าตาลหรือไม่ มี
ประเด็นทางด้านสุขภาพใดบ้างที่มีการด าเนินการ และไม่ ได้
ด าเนินการ อยา่งไร 

0.8 (1) ปรับข้อค าถาม
เลก็น้อยวา่ต าบลป่า
ตาลได้มีการจดั
กิจกรรมการดแูล
สขุภาพตนเองใน
ประเด็น….หรือไม ่
อยา่งไร 

1) เพราะเหตุใดการจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสุขภาพที่มีการ
ด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอายุ 

0.8 (1) ตดัค าวา่ “ใน
ปัจจบุนั” 

2) เพราะเหตุใดการจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพที่ไม่มีการ
ด าเนินการจึงไมส่ามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอายุ 

0.8 (1) ตดัค าวา่ “ใน
ปัจจบุนั” 

3) มีสิ่งใดที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสุขภาพใน
ผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้  

0.8  

4) มีสิ่งใดที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสุขภาพใน
ผู้สงูอายสุามารถไมส่ามารถด าเนินการได้ 

0.8  

1) การสร้างการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
ช่องทางในการเรียนรู้ กฏหมายที่ส าคญั สทิธิผู้สงูอายแุละความส าคญั
ของการมีสว่นร่วมในระดบัต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการสร้างการเรียนรู้
ในผู้สงูอายขุองต าบลป่าตาลหรือไม่ มีประด็นทางด้านการมีสว่นร่วม
ใดบ้างที่มีการด าเนินการ และไมไ่ด้ด าเนินการ อยา่งไร 

0.8 (1) ในประเด็นเทา่ทนั
เทคโนโลยี+ช่องทางใน
การเรียนรู้ควร
ยกตวัอยา่งในประกอบ
เพื่อให้ผู้ถกูสมัภาษณ์
เข้าใจตรงประเด็น 
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แนวค าถาม IOC ข้อเสนอแนะ 
2) เพราะเหตุใดการจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีส่วนร่วมที่มี
การด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอายุ 

0.8  

3) เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่ไมม่ี
การด าเนินการจึงไมส่ามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอายุ 

0.8  

4) มีสิ่งใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วม
ในผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้ 

0.8  

5) มีสิ่งใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วม
ในผู้สงูอายสุามารถไมส่ามารถด าเนินการได้ 

0.8  

1) การสร้างการเรียนรู้เพื่อการรับรู้ความส าคญัของการมีความมัน่คง
ในชีวติด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สนิ และด้านการท างาน ได้มีการด าเนินการ
สร้างการเรียนรู้ในผู้สงูอายขุองต าบลป่าตาลหรือไม ่มีประด็นทางด้าน
การมีสว่นร่วมใดบ้างที่มกีารด าเนินการ และไมไ่ด้ด าเนินการ อยา่งไร 

0.8 (1) ต าบลป่าตาลมกีาร
สร้างการเรียนรู้ความ
มัน่คงในชีวิต
ด้าน……..หรือไม ่
อยา่งไร มีประเด็นใด
ด าเนินการ 

2) เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีความมัน่คงที่
มีการด าเนินการจึงสามารถด าเนินการได้ในปัจจบุนัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ 

0.8 (1) ประเด็นใดไมไ่ด้
ด าเนินการ เพราะเหตุ
ใด 

3) เพราะเหตใุดการจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คงที่ไม่
มีการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ในปัจจุบันในกลุ่ม
ผู้สงูอาย ุ

0.8  

4) มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คง
ในผู้สงูอายสุามารถด าเนินการได้ 

0.8  

5) มีสิง่ใดที่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการความมัน่คง
ในผู้สงูอายสุามารถไมส่ามารถด าเนินการได้ 

0.8  

ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มและเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วม
การสนทนาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

0.8 (1) ผู้วิจยัสรุปประเด็นที่
ได้จากการสนทนากลุม่ 
(ให้ใครทราบไหม?) 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วม
การสนทนาให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
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การตรวจสอบคุณภาพแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

แนวค าถาม IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัแนะน าตวั สอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ ร่วมการสนทนา  0.8 (1) ความรับผิดชอบ/ 

กิจกรรมเก่ียวกบั
ผู้สงูอาย ุ

1) เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้าน
สขุภาพส าหรับผู้สงูอายใุนเร่ืองการดูแลสขุภาพของตนเอง ได้แก่ การ
เปลีย่นแปลงในวยัผู้สงูอาย ุการตรวจสขุภาพประจ าปี การพกัผ่อนนอน
หลบั การออกก าลงักาย โภชนาการที่เหมาะสม ปริมาณน า้ที่เพียงพอ 
การขบัถ่ายที่ถกูต้อง การได้รับอากาศบริสทุธ์ิ การรักษาอารมณ์จิตใจ 
การใช้ยาที่ถกูต้อง และการรับภมูิคุ้มกนัได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยใช้จดุแข็งของเทศบาลต าบลป่าตาลในการจดัการเรียนรู 

0.8  

2) การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพท่ีกลุม่ผู้สงูอายใุห้ข้อมลูว่า
ไม่มีการด าเนินการเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ มีปัญหา
หรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

0.8 (1) สามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีใดและใครมี
บทบาทที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ 

3) การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านสขุภาพท่ีกลุม่ผู้สงูอายใุห้ข้อมลูว่า
ไม่มีการด าเนินการ มี ปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ ต้องแก้ไขโดยใช้
ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล 

0.8  

4) เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนรู้ทางด้านสขุภาพ
ของผู้สงูอายแุล้วนัน้ เทศบาลต าบลป่าตาลจะมีแนวทางอย่างไรในการ
ท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน 

0.8  

1) เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อการเท่าทัน
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ช่องทางในการเรียนรู้ กฏหมายที่ส าคัญ 
สิทธิผู้ สูงอายุและความส าคัญของการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ได้
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้จุดแข็งของเทศบาลต าบลป่าตาลใน
การจดัการเรียนรู้ 

0.8  

2) การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่กลุ่มผู้สงูอายใุห้
ข้อมลูว่าไม่มีการด าเนินการเพราะเหตใุดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ มี
ปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

0.8  

3) การจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้านการมีสว่นร่วมที่กลุ่มผู้สงูอายใุห้
ข้อมลูวา่ไมม่ีการด าเนินการ มีปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไขโดยใช้

0.8  
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แนวค าถาม IOC ข้อเสนอแนะ 
ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล 
4) เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ สูงอายุแล้วนัน้ เทศบาลต าบลป่าตาลจะมีแนวทาง
อยา่งไรในการท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน 

0.8  

1) เทศบาลต าบลป่าตาลจะสามารถจดัการเรียนรู้ประเด็นทางด้าน
ความมัน่คงส าหรับผู้สงูอายใุนเร่ืองการมีความมัน่คงในชีวิตด้าน
เศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยัในชีวิต
ทรัพย์สนิ และด้านการท างาน ได้อยา่งไรให้เกิดประสทิธิภาพโดยใช้จดุ
แข็งของเทศบาลต าบลป่าตาลในการจดัการเรียนรู้ 

0.8  

2) การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านความมั่นคงที่กลุ่มผู้ สูงอายุให้
ข้อมลูว่าไม่มีการด าเนินการเพราะเหตใุดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ มี
ปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไข และจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

0.8  

3) การจัดการเรียนรู้ประเด็นทางด้านความมั่นคงที่กลุ่มผู้ สูงอายุให้
ข้อมลูวา่ไมม่ีการด าเนินการ มีปัญหาหรืออปุสรรคใดที่ต้องแก้ไขโดยใช้
ทรัพยากรจากภายนอกเทศบาลต าบลป่าตาล 

0.8  

4) เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางด้านความ
มัน่คงของผู้สงูอายแุล้วนัน้ เทศบาลต าบลป่าตาลจะมีแนวทางอย่างไร
ในการท าให้การจดัการเรียนรู้นีม้ีความยัง่ยืน 

0.8  

ผู้วิจยัสรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุม่และเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมการ
สนทนาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

0.8  
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การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ 
 

รายการ IOC ข้อเสนอแนะ 
การท าความรู้จักตัวตน   
1.ผู้สงูอายไุมส่ามารถหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงทางร่างกายได้ 
แตส่ามารถชะลอความเสือ่มสภาพของร่างกายได้ 

1.00  

2.ผู้สงูอายขุบัเหง่ือได้น้อย การระบายความร้อนไมด่ีจงึเป็นลม
แดดได้งา่ย 

1.00  

3.ผู้สงูอายทุี่ท้องเสยี ถา่ยอจุจาระบอ่ยเกิดจากการเปลีย่นแปลง
ของทางเดินอาหาร 

1.00  

4.เมื่ออายมุากขึน้ ขนาดของสมองจะใหญ่ขึน้ท าให้ผู้สงูอายมุี
ความจ าดีขึน้ 

0.86 ง่ายไป ควรตดั 

5.ผู้สงูอายทุี่มเีสยีงดงักรอบแกรบขณะเคลือ่นไหวร่างกายเกิด
จากน า้ไขข้อลดลง 

0.86 เสยีงดงักรอบแกรบของอะไร? 
การปรับข้อค าถาม 5.ผู้สงูอายุ
ที่มีเสยีงดงักรอบแกรบของเขา่
ขณะเคลือ่นไหวร่างกายเกิดจาก
น า้ไขข้อลดลง 

6.ในปัจจบุนัลกูหลานไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาความรู้จากผู้สงูอายุ
เป็นการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

1.00 ในเนือ้หาคล้ายกบัวา่ข้อมลูนี ้
จริง เลยท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึ
บทบาท+คณุคา่น้อยลง แต่
ค าตอบ คือ ผิด 
การปรับข้อค าถาม 6.ใน
ปัจจบุนัการท่ีลกูหลานไม่
จ าเป็นต้องพึง่พาความรู้จาก
ผู้สงูอายเุป็นเพราะการ
เปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพ   
1.การออกก าลงักายประเภทแอโรบิคเป็นการออกก าลงักายที่ไม่
เหมาะกบัผู้สงูอาย ุ

0.86 สถานการณ์จริงขึน้กบั 
condition อาจตอบหรือผิด
ไมไ่ด้อยา่งชดัเจน ควรปรับ
ข้อความให้มีการแยกแยะ
ชดัเจน เพราะจริง ๆ ออกก าลงั
กายได้หากแขง็แรง ไมม่ข้ีอห้าม 
แตผู่้สงูอายมุกัมี 
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รายการ IOC ข้อเสนอแนะ 
silence/chronic problem 
“การออกก าลงักายประเภทแอ
โรบิคเป็นการออกก าลงักายที่ไม่
เหมาะกบัผู้สงูอาย ุท่ี…………
อยา่งไร” 
การปรับข้อค าถาม 1.การออก
ก าลงักายประเภทแอโรบิค เช่น 
การร าวงย้อนยคุ การร าไม้พลอง 
เป็นการออกก าลงักายที่ไม่
เหมาะกบัผู้สงูอาย ุ

2.ผู้สงูอายทุี่ร่างกายแขง็แรงไมจ่ าเป็นต้องอบอุน่ร่างกายก่อน
ออกก าลงักายจริง 

0.86  

3.อาหารประเภทไขมนัท่ีผู้สงูอายคุวรรับประทานคืออาหารทีม่ี
กรดไขมนัอิ่มตวั เช่น น า้มนัปาล์ม น า้มนัมะพร้าว กะทิ เป็นต้น 

1.00  

4.ผู้สงูอายคุวรดืม่น า้ให้ได้อยา่งน้อยวนัละ1 ลติรคร่ึง 1.00 การปรับข้อค าถาม 4.ผู้สงูอายุ
ควรดื่มน า้ให้ได้อยา่งน้อยวนัละ 
1 ลติรคร่ึง หรือ 8 แก้ว 

5.การเลกิดื่มเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์สามารถปอ้งกนัโรคความ
ดนัเลอืดสงูได้ 

0.86 การลดการดื่ม Alcohol เป็นการ
ลดปัจจยัเสีย่ง แตอ่าจปอ้งกนั 
HT ไมไ่ด้ทัง้หมด: เกิดจากปัจจยั
อื่นๆ ความเรียบบางเส้นเลอืด
เอง ความเครียด ฯลฯ “การเลกิ
ดื่มเคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์
สามารถลดความเสีย่งโรคความ
ดนัเลอืดสงูได้” 
การปรับข้อค าถาม 5.การเลกิ
ดื่มเคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
การลดความเสีย่งในการเกิดโรค
ความดนัเลอืดสงูได้ 

6.วิธีการจดัการความเครียด คือ การท าความเข้าใจและเปิดใจ
ยอมรับกบัสภาพปัญหาทีเ่กิดขึน้ตามความเป็นจริง 

1.00 ควรเพิม่จ านวนข้อด้านจิตใจ 
 

7.อาหารหรือเคร่ืองดืม่ทกุชนิดสามารถรับประทานพร้อมกบัยา 1.00  
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รายการ IOC ข้อเสนอแนะ 
ได้โดยไมม่ีผตอ่ประสทิธิภาพของยาท่ีลดลงหรือออกฤทธ์ิรุนแรง
ขึน้ 
8.ยาใช้ภายนอก กบัยาใช้ภายในสามารถเก็บไว้ด้วยกนัได้ 0.86  

การซึมซาบเร่ืองสุขภาพที่ขาดหาย   
1.การสวมแวน่กนัแดดขณะออกแดดหรือที่มีแสงมากเป็นการ
ปอ้งกนัดวงตา 

0.86 แตต้่องเป็นแวน่กนัแดดที่
ปอ้งกนั UV ได้ด้วยนะคะ 
ไมเ่ช่นนัน้ผลมา่นตาขยาย แต่
ถ้าแวน่กนั UV ไมไ่ด้ตาจะ 
injured ได้ อาจปรับเลก็น้อย 
 

2.ผู้สงูอายสุามารถย้อมสผีมและดดัผมได้บอ่ยครัง้ตามความ
ต้องการ 

1.00  

3.การครีมบ ารุงผิวเป็นการรักษาความชุม่ชืน้ของผิวหนงั 1.00 การทาครีมบ ารุงผิวเป็นการ
รักษาความชุม่ชืน้ของผิวหนงั 
การปรับข้อค าถาม 3.การทา
ครีมบ ารุงผิวเป็นการรักษาความ
ชุ่มชืน้ของผิวหนงั 

4.เลบ็ท่ีหนาและแข็งควรแช่น า้ให้นุม่ก่อนตดัเลบ็ 1.00  

5.ผู้สงูอายไุมค่วรตรวจช่องปากด้วยตวัเอง ควรไปพบทนัต
แพทย์เทา่นัน้ 

0.86  

6.การสวดมนต์ ท าสมาธิ ออกก าลงัคลายกล้ามเนือ้จะช่วยให้
นอนหลบัได้ดีขึน้ 

1.00 ปรับเลก็น้อย เตมิ “หรือ” การ
ระบายอาจจะชอบหรือมีความ
ถนดัที่แตกตา่งกนั “6.การสวด
มนต์ ท าสมาธิ ออกก าลงั หรือ
คลายกล้ามเนือ้จะชว่ยให้นอน
หลบัได้ดีขึน้” 
การปรับข้อค าถาม 6.การสวด
มนต์ ท าสมาธิ ออกก าลงักาย
หรือคลายกล้ามเนือ้ จะช่วยให้
นอนหลบัได้ดีขึน้ 

7.การดืม่ชาและกาแฟไมใ่ช่สาเหตขุองการนอนไมห่ลบัใน
ผู้สงูอาย ุ

1.00  

8.ผู้สงูอายทุี่ท้องผกูควรดื่มน า้ให้ได้อยา่งน้อยวนัละ 6-8 แก้ว 1.00  
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รายการ IOC ข้อเสนอแนะ 
9.มลพิษทางอากาศท าให้ผู้สงูอายมุีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
ได้ 

1.00  

10.ควนับหุร่ีเป็นมลพิษทางอากาศที่ผู้สงูอายตุ้องหลกีเลีย่ง 1.00  

11.การมีภมูิคุ้มกนัในร่างกายลดลงท าให้ผู้สงูอายตุดิเชือ้ได้ง่าย 1.00  

12.วคัซีนท่ีผู้สงูอายคุวรจะได้รับทกุปี คือ วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 1.00  

การป้องกนัภยนัตรายในชุมชน   
1. ห้องน า้ส าหรับผู้สงูอายคุวรตัง้อยูห่า่งไกลจากห้องนอนของ
ผู้สงูอาย ุ

0.86  

2.ผู้สงูอายคุวรพกัอยูช่ัน้ลา่งของบ้านเพื่อปอ้งกนัอบุตัิเหตุ 1.00  

3.เตียงหรือเก้าอีส้ าหรับผู้สงูอายคุวรสงูประมาณ 40 เซนตเิมตร 0.86 ปรับเป็นภาษาให้เข้าใจงา่ย เช่น 
1 ฟตุเศษ ไมแ่นใ่จ (แตย่ากนะ
คะ) หากได้เรียนก่อนก็นา่จะ 
OK แตอ่าจ too specific? 

4.ประตทูี่เหมาะสมกบัผู้สงูอายคุวรเป็นแบบผลกัเข้าด้านใน 1.00  

5.โถส้วมที่เหมาะสมกบัผู้สงูอายคุือโถส้วมแบบนัง่ยอง 1.00  

6.ควรตดิตัง้ราวจบัในบริเวณที่ผู้สงูอายใุช้บอ่ย เช่น ห้องน า้ 
ห้องนอน 

1.00  

7.บริเวณประตคูวรต้องมีธรณีประตเูพื่อเตือนผู้สงูอายใุห้ก้าว
เท้าข้าม 

1.00  

8.บนัไดที่เหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุตรงบนัใดขัน้สดุท้ายควรมีราว
จบัท่ียื่นออกมา 30-40 เซนติเมตร 

1.00  

9.แพทย์เทา่นัน้ท่ีสามารถสัง่ยาหรืออปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั
ผู้สงูอายไุด้ 

0.42 พยาบาลเวชปฏิบตัิสามารถสัง่
ยาบางตวัได้ 
ไมค่อ่ยเป็นประเด็นหลกัที่จะ
วดั? 
การปรับข้อค าถาม 9.
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะ
สง่ผลให้ยาที่กินมีประสทิธิภาพ
ลดลงหรือออกฤทธ์ิรุนแรงได้ 

10.คนแปลกหน้าที่สวมใสช่ดุข้าราชการเป็นบคุคลท่ีผู้สงูอายุ
สามารถไว้ใจได้ 

1.00  

11.การไมบ่อกข้อมลูสว่นตวักบัคนแปลกหน้าเป็นการปอ้งกนั 1.00  
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การถกูหลอกลวง 
12. การสร้างสถานการณ์วา่มีการพบหอ่ผ้าที่ภายในมีทรัพย์สนิ
ของมีคา่เป็นวิธีการของแก๊งตกทอง 

0.86 too specific กบั situation ควร
ถามหลกัการมากกวา่ “ใน
อนาคตหากใช้เคร่ืองมือนีอ้ีก 
อาจใช้กบัสถานการณ์อื่นไม่
เหมาะ” 

การมีส่วนร่วมที่มคีวามหมาย   
1.การชมรายการโทรทศัน์และการฟังวิทยชุมุชนเป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1.00 Self direct เรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือ Self learning/ เติม “อยา่ง
หนึง่” : จริง ๆ มีหลายวิธี “1.การ
ชมรายการโทรทศัน์และการฟัง
วิทยชุมุชนเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งหนึง่ 
การปรับข้อค าถาม 1.การชม
รายการโทรทศัน์และการฟังวิทยุ
ชมุชนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยา่งหนึง่ 

2.ผู้อายสุามารถเข้ารับการเรียนรู้ในศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน
ได้ 

0.71 ศนูย์บริการการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั 
การปรับข้อค าถาม 2.ผู้อายุ
สามารถเข้ารับการเรียนรู้ในศนูย์
การศกึษานอกโรงเรียนหรือ
ศนูย์บริการการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัได้ 

3.ช่องทางการเรียนรู้ของผู้สงูอายมุีเพียงโรงเรียนผู้สงูอายเุทา่นัน้ 1.00  

4.หอกระจายขา่วในชมุชนเป็นชอ่งทางในการเรียนรู้ของ
ผู้สงูอายไุด้ 

1.00  

5.โทรศพัท์มือถือท าให้ผู้สงูอายตุดิตอ่กบัผู้อื่นได้รวดเร็วขึน้ 0.86  

6.ผู้สงูอายสุามารถสบืค้นข้อมลูใหม่ๆ ได้จากคอมพวิเตอร์ที่มี
อินเทอร์เน็ต 

1.00  

7.การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายเุป็นการมีสว่นร่วมใน
สงัคม 

1.00  
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8.การท างานอาสาสมคัรเป็นการมีสว่นร่วมในสงัคม 1.00  

9.การอยูร่่วมกบัครอบครัวไมใ่ชก่ารมีสว่นร่วมในสงัคม 1.00  

10. ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายเุป็นแหลง่
ประโยชน์ทางด้านครอบครัวส าหรับผู้สงูอาย ุ

1.00  

การมีรายได้และความเพียงพอในชวีิต   
1.การออมแบบใหมค่ือการน าเงินไปฝากไว้กบัสถาบนัการเงินท่ี
มีความปลอดภยั 

1.00  

2.กองทนุสวสัดกิารชมุชนเป็นสถาบนัการเงินท่ีมคีวามปลอดภยั 0.86 ปลอดภยั ถ้าไมม่ีคอรัปชัน่ 
ความปลอดภยัสามารถการันตี
ได้หรือไม?่ 

3.ผู้สงูอายสุามารถร่วมกนัจดัตัง้กองทนุการออมเฉพาะกลุม่
ผู้สงูอายไุด้ 

1.00  

4. งานอดเิรก คือ การท างานท่ีผู้สงูอายชุอบ เพื่อผอ่นคลาย
ร่างกายและจิตใจ ชว่ยให้มีความสขุ ความเพลดิเพลนิและไม่
เหงา 

0.86 ไมเ่ก่ียวกบัรายได้ ? 
การปรับข้อค าถาม 4. งาน
อดิเรก คือ การท างานท่ีผู้สงูอายุ
ชอบ เพื่อผอ่นคลายร่างกายและ
จิตใจ ช่วยให้มีความสขุ ความ
เพลดิเพลนิและไมเ่หงา และ
อาจสร้างรายได้ด้วย 

5.การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นงานท่ีมี
คา่ตอบแทนส าหรับผู้สงูอาย ุ

0.42 เฉลยผิด/ นา่จะเป็นงาน
อาสาสมคัรมากกวา่ ใช่ไหม 
เฉลยผิด 
การปรับข้อค าถาม 5.การเข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรืองานอาสาสมคัร เป็นงานท่ีมี
คา่ตอบแทนส าหรับผู้สงูอาย ุ

6.ผู้สงูอายทุี่มีอายรุะหวา่ง 70-79 ปี ควรเน้นการท างานหนกั
เพื่อให้ได้รับคา่ตอบแทน 

0.86  

7.สขุภาพ เวลา ลกัษณะงาน ระยะเวลาการท างาน คือสิง่ที่
ผู้สงูอายตุ้องประเมินความพร้อมของตนเอง 

0.86 ภาษาอาจเข้าใจยากในผู้สงูอายุ 
ปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ 
การปรับข้อค าถาม 7.ผู้สงูอายุ
ต้องประเมินความพร้อมของ
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ตนเอง ได้แก่ สขุภาพ เวลา 
ลกัษณะงาน ระยะเวลาการ
ท างาน 

8.ผู้สงูอายสุามารถขอค าปรึกษาในการท างานจากศนูย์
การศกึษานอกระบบหรือศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน (กศน) 

1.00  

9.ผู้สงูอายสุามารถกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทนุ
ผู้สงูอายไุด้คนละไมเ่กิน 30,000 บาท 

1.00  

10.กองทนุผู้สงูอายใุห้กลุม่ผู้สงูอายทุี่มีสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน 
สามารถยื่นกู้ เงินเพื่อการประกอบอาชีพได้ไมเ่กิน 100,000 บาท 

0.86 ปรับให้ง่ายขึน้ 
การปรับข้อค าถาม 10.กลุม่
ผู้สงูอายทุี่มีสมาชิกอยา่งน้อย 3 
คน สามารถยื่นกู้ เงินเพื่อการ
ประกอบอาชีพจากกองทนุ
ผู้สงูอายไุด้ในวงเงินไมเ่กิน 
100,000 บาท 

การพิทกัษ์สทิธิและกฎหมายผู้สูงวัย   
1.การยกที่ดินและบ้านให้กบับตุรนัน้ผู้สงูอายสุามารถจด
ทะเบียนสทิธิเก็บกินให้แก่ตนเองและคูส่มรสเพื่อคงสทิธิการอยู่
อาศยัหรือน าออกให้เชา่ได้ 

0.86 ปรับภาษาให้งา่ยขึน้ 
การปรับข้อค าถาม 1.ผู้สงูอายุ
สามารถจดทะเบียนสทิธิเก็บกิน
ให้แก่ตนเองและคูส่มรสเพื่อคง
สทิธิการอยูอ่าศยัหรือน าออกให้
เช่าได้ภายหลงัจากได้ยกที่ดิน
และบ้านให้กบัลกูหลาน 

2.ผู้อายคุวรเค้าประกนัให้กบัลกูหลานท่ีไว้วางใจได้เทา่นัน้ 1.00  

3.ผู้สงูอายทุี่ต้องการท าพินยักรรมแบบที่เขียนเองทัง้ฉบบัจะต้อง
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เช่น นายอ าเภอ ลงลายมือช่ือก ากบัไว้
ด้วย 

1.00  

4.พินยักรรมที่ผู้สงูอายทุ าไว้จะเร่ิมมีผลตัง้แตผู่้สงูอายปุ่วยหนกั 1.00  

5.การท าพินยักรรมแบบทีเ่ขียนทัง้ฉบบัด้วยลายมือตวัเอง
จ าเป็นต้องมีพยานรู้เห็นในการท าพินยักรรมด้วย 

1.00  

6.มรดกท่ีผู้สงูอายไุด้ยกสทิธ์ิให้ลกูหลานแล้ว สามารถเรียกคืน
ได้ภายใน 6 เดือนหากลกูหลานประพฤติเนรคณุ 

1.00  

7.ผู้สงูอายสุามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการ 1.00  
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รักษาพยาบาลได้ 
8.สทิธิของผู้สงูอายเุกิดจากพระราชบญัญตัิผู้สงูอาย ุพ.ศ. 2546 0.86  

9.ผู้สงูอายจุะได้รับสทิธ์ิในการยกเว้นคา่โดยสารรถไฟทัง้หมด 1.00  

10.ผู้สงูอายทุี่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลอืเป็น
สิง่ของเคร่ืองนุง่หม่หรือเงินไมเ่กินครัง้ละ 2,000 บาทตอ่คน คน
ละไมเ่กิน 3 ครัง้ตอ่ปี 

1.00 ให้ระบวุา่จากใคร องค์กรใด 
 

11.กรณีที่ผู้สงูอายทุี่มีความยากจนเสยีชีวิต ญาติจะได้รับเงิน
ช่วยเหลอืในการจดัการศพตามประเพณี 3,000 บาท 

1.00 ให้ระบวุา่จากใคร องค์กรใด 

12.ลกูท่ีเลีย้งดพูอ่แมท่ี่เป็นผู้สงูอายจุะได้รับสทิธ์ิในการลดหยอ่น
ภาษีจ านวน 30,000 บาท 

1.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการ การตอบ (n =30) ความยาก-ง่าย อ านาจจ าแนก 
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T F p q pq (P) แปลผล (r) แปลผล 
การท าความรู้จักตัวตน 
1.ผู้สงูอายไุมส่ามารถหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ แตส่ามารถ
ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายได้ 

24 6 0.20 0.80 0.16 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

2.ผู้สงูอายขุบัเหง่ือได้น้อย การระบาย
ความร้อนไมด่ีจงึเป็นลมแดดได้งา่ย 

22 8 0.27 0.73 0.19 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

3.ผู้สงูอายทุี่ท้องเสีย ถ่ายอจุจาระบอ่ย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทางเดิน
อาหาร 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

4.เม่ืออายมุากขึน้ ขนาดของสมองจะ
ใหญ่ขึน้ท าให้ผู้สงูอายมีุความจ าดีขึน้ 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.81 งา่ยมาก 0.38 พอใช้ 

5.ผู้สงูอายทุี่มีเสียงดงักรอบแกรบขณะ
เคลื่อนไหวร่างกายเกิดจากน า้ไขข้อ
ลดลง 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.50 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

6.ในปัจจบุนัลกูหลานไมจ่ าเป็นต้อง
พึง่พาความรู้จากผู้สงูอายเุป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.63 ดีมาก 

การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพ 
1.การออกก าลงักายประเภทแอโรบิค
เป็นการออกก าลงักายที่ไมเ่หมาะกบั
ผู้สงูอาย ุ

11 19 0.63 0.37 0.23 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

2.ผู้สงูอายทุี่ร่างกายแข็งแรงไม่
จ าเป็นต้องอบอุน่ร่างกายก่อนออกก าลงั
กายจริง 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.38 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

3.อาหารประเภทไขมนัที่ผู้สงูอายคุวร
รับประทานคืออาหารที่มีกรดไขมนั
อ่ิมตวั เชน่ น า้มนัปาล์ม น า้มนัมะพร้าว 
กะทิ เป็นต้น 

20 10 0.33 0.67 0.22 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

4.ผู้สงูอายคุวรดื่มน า้ให้ได้อยา่งน้อยวนั
ละ1 ลิตรคร่ึง 

24 6 0.20 0.80 0.16 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

5.การเลิกดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สามารถป้องกนัโรคความดนัเลือดสงูได้ 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.50 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

6.วิธีการจดัการความเครียด คือ การท า
ความเข้าใจและเปิดใจยอมรับกบัสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริง 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

7.อาหารหรือเคร่ืองดื่มทกุชนิดสามารถ
รับประทานพร้อมกบัยาได้โดยไมมี่ผล
ตอ่ประสิทธิภาพของยาทีล่ดลงหรือออก

10 20 0.67 0.33 0.22 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 
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รายการ การตอบ (n =30) ความยาก-ง่าย อ านาจจ าแนก 
T F p q pq (P) แปลผล (r) แปลผล 

ฤทธ์ิรุนแรงขึน้ 
8.ยาใช้ภายนอก กบัยาใช้ภายใน
สามารถเก็บไว้ด้วยกนัได้ 

15 15 0.50 0.50 0.25 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.63 ดีมาก 

การซึมซาบเร่ืองสุขภาพที่ขาดหาย 
1.การสวมแวน่กนัแดดขณะออกแดด
หรือที่มีแสงมากเป็นการป้องกนัดวงตา 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

2.ผู้สงูอายสุามารถย้อมสีผมและดดัผม
ได้บอ่ยครัง้ตามความต้องการ 

9 21 0.70 0.30 0.21 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.63 ดีมาก 

3.การครีมบ ารุงผิวเป็นการรักษาความ
ชุม่ชืน้ของผิวหนงั 

17 13 0.43 0.57 0.24 0.63 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

4.เล็บที่หนาและแข็งควรแชน่ า้ให้นุ่ม
ก่อนตดัเล็บ 

15 15 0.50 0.50 0.25 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

5.ผู้สงูอายไุมค่วรตรวจชอ่งปากด้วย
ตวัเอง ควรไปพบทนัตแพทย์เทา่นัน้ 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.31 ยาก
พอเหมาะ 

0.63 ดีมาก 

6.การสวดมนต์ ท าสมาธิ ออกก าลงั
คลายกล้ามเนือ้จะชว่ยให้นอนหลบัได้ดี
ขึน้ 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

7.การดื่มชาและกาแฟไมใ่ชส่าเหตขุอง
การนอนไมห่ลบัในผู้สงูอาย ุ

23 7 0.23 0.77 0.17 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

8.ผู้สงูอายทุี่ท้องผกูควรดื่มน า้ให้ได้อยา่ง
น้อยวนัละ 6-8 แก้ว 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

9.มลพิษทางอากาศท าให้ผู้สงูอายมีุ
ปัญหาระบบทางเดินหายใจได้ 

24 6 0.20 0.80 0.16 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

10.ควนับหุร่ีเป็นมลพิษทางอากาศที่
ผู้สงูอายตุ้องหลีกเลี่ยง 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.63 ดีมาก 

11.การมีภมิูคุ้มกนัในร่างกายลดลงท า
ให้ผู้สงูอายตุิดเชือ้ได้งา่ย 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

12.วคัซีนที่ผู้สงูอายคุวรจะได้รับทกุปี คือ 
วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 ยาก
พอเหมาะ 

0.63 ดีมาก 

การป้องกันภยันตรายในชุมชน 
1. ห้องน า้ส าหรับผู้สงูอายคุวรตัง้อยู่
หา่งไกลจากห้องนอนของผู้สงูอาย ุ

7 23 0.77 0.23 0.17 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

2.ผู้สงูอายคุวรพกัอยูช่ัน้ลา่งของบ้าน
เพ่ือป้องกนัอบุตัิเหต ุ

14 16 0.53 0.47 0.24 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

3.เตียงหรือเก้าอีส้ าหรับผู้สงูอายคุวรสงู
ประมาณ 40 เซนติเมตร 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.38 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

4.ประตทูี่เหมาะสมกบัผู้สงูอายคุวรเป็น 7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง 0.50 ดี 
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รายการ การตอบ (n =30) ความยาก-ง่าย อ านาจจ าแนก 
T F p q pq (P) แปลผล (r) แปลผล 

แบบผลกัเข้าด้านใน ยาก 
5.โถส้วมที่เหมาะสมกบัผู้สงูอายคุือโถ
ส้วมแบบนัง่ยอง 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.50 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

6.ควรติดตัง้ราวจบัในบริเวณทีผู่้สงูอายุ
ใช้บอ่ย เชน่ ห้องน า้ ห้องนอน 

18 12 0.40 0.60 0.24 0.63 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

7.บริเวณประตคูวรต้องมีธรณีประตเูพ่ือ
เตือนผู้สงูอายใุห้ก้าวเท้าข้าม 

10 20 0.67 0.33 0.22 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

8.บนัไดที่เหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุตรงบนั
ใดขัน้สดุท้ายควรมีราวจบัที่ยื่นออกมา 
30-40 เซนติเมตร 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

9.แพทย์เทา่นัน้ที่สามารถสัง่ยาหรือ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัผู้สงูอายไุด้ 

10 20 0.67 0.33 0.22 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

10.คนแปลกหน้าทีส่วมใสช่ดุข้าราชการ
เป็นบคุคลที่ผู้สงูอายสุามารถไว้ใจได้ 

15 15 0.50 0.50 0.25 0.63 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

11.การไมบ่อกข้อมลูสว่นตวักบัคน
แปลกหน้าเป็นการป้องกนัการถกู
หลอกลวง 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

12. การสร้างสถานการณ์วา่มีการพบหอ่
ผ้าที่ภายในมีทรัพย์สินของมีคา่เป็น
วิธีการของแก๊งตกทอง 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย 
1.การชมรายการโทรทศัน์และการฟัง
วิทยชุมุชนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

22 8 0.27 0.73 0.19 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

2.ผู้อายสุามารถเข้ารับการเรียนรู้ในศนูย์
การศกึษานอกโรงเรียนได้ 

20 10 0.33 0.67 0.22 0.63 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

3.ชอ่งทางการเรียนรู้ของผู้สงูอายมีุเพียง
โรงเรียนผู้สงูอายเุทา่นัน้ 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.38 พอใช้ 

4.หอกระจายข่าวในชมุชนเป็นชอ่งทาง
ในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุด้ 

17 13 0.43 0.57 0.24 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

5.โทรศพัท์มือถือท าให้ผู้สงูอายตุิดตอ่กบั
ผู้ อ่ืนได้รวดเร็วขึน้ 

23 7 0.23 0.7 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.38 พอใช้ 

6.ผู้สงูอายสุามารถสืบค้นข้อมลูใหม่ๆ ได้
จากคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.50 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

7.การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายุ
เป็นการมีสว่นร่วมในสงัคม 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

8.การท างานอาสาสมคัรเป็นการมีสว่น
ร่วมในสงัคม 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.69 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.63 ดีมาก 
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รายการ การตอบ (n =30) ความยาก-ง่าย อ านาจจ าแนก 
T F p q pq (P) แปลผล (r) แปลผล 

9.การอยูร่่วมกบัครอบครัวไมใ่ชก่ารมี
สว่นร่วมในสงัคม 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

10. ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม
ผู้สงูอายเุป็นแหลง่ประโยชน์ทางด้าน
ครอบครัวส าหรับผู้สงูอาย ุ

9 21 0.70 0.30 0.21 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต 
1.การออมแบบใหมค่ือการน าเงินไปฝาก
ไว้กบัสถาบนัการเงินที่มีความปลอดภยั 

14 16 0.53 0.47 0.24 0.50 ยาก
พอเหมาะ 

0.50 ดี 

2.กองทนุสวสัดิการชมุชนเป็นสถาบนั
การเงินที่มีความปลอดภยั 

13 17 0.57 0.43 0.24 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.63 ดีมาก 

3.ผู้สงูอายสุามารถร่วมกนัจดัตัง้กองทนุ
การออมเฉพาะกลุม่ผู้สงูอายไุด้ 

6 24 0.80 0.20 0.16 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

4. งานอดิเรก คือ การท างานที่ผู้สงูอายุ
ชอบ เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ 
ชว่ยให้มีความสขุ ความเพลิดเพลินและ
ไมเ่หงา 

13 17 0.57 0.43 0.24 0.44 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

5.การเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เป็นงานที่มี
คา่ตอบแทนส าหรับผู้สงูอาย ุ

11 19 0.63 0.37 0.23 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.75 ดีมาก 

6.ผู้สงูอายทุี่มีอายรุะหวา่ง 70-79 ปี ควร
เน้นการท างานหนกัเพ่ือให้ได้รับ
คา่ตอบแทน 

23 7 0.23 0.77 0.17 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

7.สขุภาพ เวลา ลกัษณะงาน ระยะเวลา
การท างาน คือสิ่งที่ผู้สงูอายตุ้องประเมิน
ความพร้อมของตนเอง 

12 18 0.60 0.40 0.24 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

8.ผู้สงูอายสุามารถขอค าปรึกษาในการ
ท างานจากศนูย์การศกึษานอกระบบ
หรือศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน (กศน) 

16 14 0.47 0.53 0.24 0.56 ยาก
พอเหมาะ 

0.38 พอใช้ 

9.ผู้สงูอายสุามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการ
ประกอบอาชีพจากกองทนุผู้สงูอายไุด้
คนละไมเ่กิน 30,000 บาท 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

10.กองทนุผู้สงูอายใุห้กลุม่ผู้สงูอายทุี่มี
สมาชิกอยา่งน้อย 3 คน สามารถยื่นกู้
เงินเพ่ือการประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 
100,000 บาท 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

การพิทกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้ สูงวัย 
1.การยกที่ดินและบ้านให้กบับตุรนัน้ 7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 คอ่นข้าง 0.38 พอใช้ 
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รายการ การตอบ (n =30) ความยาก-ง่าย อ านาจจ าแนก 
T F p q pq (P) แปลผล (r) แปลผล 

ผู้สงูอายสุามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
ให้แก่ตนเองและคูส่มรสเพ่ือคงสิทธิการ
อยูอ่าศยัหรือน าออกให้เชา่ได้ 

ยาก 

2.ผู้อายคุวรค า้ประกนัให้กบัลกูหลานที่
ไว้วางใจได้เทา่นัน้ 

24 6 0.20 0.80 0.16 0.75 คอ่นข้าง
งา่ย 

0.50 ดี 

3.ผู้สงูอายทุี่ต้องการท าพินยักรรมแบบที่
เขียนเองทัง้ฉบบัจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เชน่ นายอ าเภอ ลงลายมือชื่อ
ก ากบัไว้ด้วย 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.38 พอใช้ 

4.พินยักรรมที่ผู้สงูอายทุ าไว้จะเร่ิมมีผล
ตัง้แตผู่้สงูอายปุ่วยหนกั 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.63 ดีมาก 

5.การท าพินยักรรมแบบที่เขียนทัง้ฉบบั
ด้วยลายมือตวัเองจ าเป็นต้องมีพยานรู้
เห็นในการท าพินยักรรมด้วย 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.38 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

6.มรดกที่ผู้สงูอายไุด้ยกสิทธ์ิให้ลกูหลาน
แล้ว สามารถเรียกคืนได้ภายใน 6 เดือน
หากลกูหลานประพฤติเนรคณุ 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

7.ผู้สงูอายสุามารถแสดงเจตนาปฏิเสธ
การรับการรักษาพยาบาลได้ 

8 22 0.73 0.27 0.19 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

8.สิทธิของผู้สงูอายเุกิดจาก
พระราชบญัญัติผู้สงูอาย ุพ.ศ. 2546 

6 24 0.80 0.20 0.16 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.38 พอใช้ 

9.ผู้สงูอายจุะได้รับสิทธ์ิในการยกเว้นคา่
โดยสารรถไฟทัง้หมด 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

10.ผู้สงูอายทุี่ได้รับความเดือดร้อนจะ
ได้รับความชว่ยเหลือเป็นสิ่งของ
เคร่ืองนุ่งหม่หรือเงินไม่เกินครัง้ละ 2,000 
บาทตอ่คน คนละไมเ่กิน 3 ครัง้ตอ่ปี 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.25 คอ่นข้าง
ยาก 

0.50 ดี 

11.กรณีที่ผู้สงูอายทุี่มีความยากจน
เสียชีวิต ญาติจะได้รับเงินชว่ยเหลือใน
การจดัการศพตามประเพณี 3,000 บาท 

7 23 0.77 0.23 0.17 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.63 ดีมาก 

12.ลกูที่เลีย้งดพูอ่แมท่ี่เป็นผู้สงูอายจุะ
ได้รับสิทธ์ิในการลดหยอ่นภาษีจ านวน 
30,000 บาท 

10 20 0.67 0.33 0.22 0.31 คอ่นข้าง
ยาก 

0.38 พอใช้ 

∑𝑝𝑞 = 14.15, ∑𝑥 = 986, ∑𝑥2 = 3,7520, �̅� = 32.86 
KR-20 = 0.93 
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การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤฒพลังด้านความตระหนัก 
 

รายการ IOC ข้อเสนอแนะ 
การท าความรู้จักตัวตน   

1. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิต
ให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงทัง้
ทางด้านร่างกาย 

0.57 (1) ค าวา่ทัง้จะต้องมี 2 อยา่ง i.e. ทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ (2) ประเด็นการเปลีย่นแปลงอาจไมจ่ าเป็นต้อง
ประเมิน (3) จดุ Focus ดงันัน้ ไมจ่ าเป็นต้องแยกข้อ 
และควรเขยีนให้ชดัเจนการปรับเปลีย่นการด าเนิน
ชีวิต ไมใ่ช่ความตระหนกั เช่น (1) ผู้สงูอายคุวรให้
ความส าคญัในเร่ืองการดแูลสขุภาพทัง้ด้านร่างกาย
และจิตใจ (2) ผู้สงูอายคุวรตระหนกัในเร่ืองการมีสว่น
ร่วมกบัครอบครัวหรือผู้อื่น (3) …… (ให้ครบทัง้สาม
องค์ประกอบ) 
การปรับข้อค าถาม 1. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการ
ด าเนินชีวติให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลง
ทางด้านร่างกาย 

2. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิต
ให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงทัง้
ทางด้านจิตใจ 

0.57 (1) ค าวา่ทัง้จะต้องมี 2 อยา่ง i.e. ทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ (2) ประเด็นการเปลีย่นแปลงอาจไมจ่ าเป็นต้อง
ประเมิน 
การปรับข้อค าถาม 2. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการ
ด าเนินชีวติให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลง
ทางด้านจิตใจ 

3. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิต
ให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงทัง้
ทางด้านสงัคม 

0.57 (3) ค าวา่ทัง้จะต้องมี 2 อยา่ง i.e. ทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ (4) ประเด็นการเปลีย่นแปลงอาจไมจ่ าเป็นต้อง
ประเมิน 
การปรับข้อค าถาม 3. ผู้สงูอายคุวรปรับเปลีย่นการ
ด าเนินชีวติให้เหมาะสมเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลง
ทางด้านสงัคม 

การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพ   
1. ผู้สงูอายคุวรออกก าลงักายอยา่งน้อย 
30 นาทีตอ่วนั 3 วนัตอ่สปัดาห์หรือทกุวนั 
สะสมให้ได้มากกวา่ 150 นาทตีอ่สปัดาห์ 

0.57 (1) ควรเป็นข้อค าถามในการวดัความรู้ ผู้สงูอายคุวร
ให้ความส าคญัในการออกก าลงักายอยา่งถกูวิธีละ
เหมาะสมกบัวยั (2) ท าให้เหมือนวดัความรู้? ความ
ตระหนกัซึง่อาจพดูกว้าง ๆ หากข้อความตระหนกั = 
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เห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย ตามที่
ผู้ เช่ียวชาญแนะน า เช่น แพทย์ /เจ้าหน้าที่สขุภาพ
แนะน า คือ เห็นวา่ออกก าลงักายส าคญั แต ่detail 
เป็นความรู้มากกวา่ 
การปรับข้อค าถาม 1. ผู้สงูอายคุวรออกก าลงักาย
แบบแอโรบิก เช่น การร าวงย้อนยคุ ร าไม้พลอง วิง่
เยาะ ๆ เป็นต้น 

2. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวิธีการและขัน้ตอนการ
ออกก าลงักายที่เหมาะกบัวยัผู้สงูอาย ุ 

0.71 (1) นา่จะมีชนิดของการออกก าลงักายด้วยคะ่ (2) 
ควรเป็นข้อค าถามในการวดัความรู้ ผู้สงูอายคุวรให้
ความส าคญัในการออกก าลงักายอยา่งถกูวิธีละ
เหมาะสมกบัวยั 

3. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัอาการผิดปกติที่เป็น
อนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการออกก าลงั
กาย และปรึกษาแพทย์ทนัทีที่มีอาการ
ผิดปกต ิ

0.86 นา่จะหยดุการออกก าลงักายและไปพบแพทย์ 
การปรับข้อค าถาม 3. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัอาการ
ผิดปกติที่เป็นอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการออก
ก าลงักาย เมื่อเกิดอาการผิดปกตคิวรหยดุออกก าลงั
กายและไปแพทย์ทนัที 

4. ผู้สงูอายคุวรรับประทานอาหารให้ครบ
สามมือ้และครบห้าหมูอ่ยา่งหลากหลายใน
ปริมาณที่เพยีงพอ 

0.86  

5. ผู้สงูอายคุวรระมดัระวงัในการใช้ยาต้อง
ขอค าปรึกษาจากแพทย์ เภสชักรหรือ
ผู้ เช่ียวชาญทกุครัง้ 

0.86 ผู้สงูอายคุวรระมดัระวงัในการใช้ยา โดยใช้ยาตาม
ค าแนะน าจากแพทย์ เภสชักรหรือผู้ เช่ียวชาญ 
การปรับข้อค าถาม 5. ผู้สงูอายคุวรระมดัระวงัใน
การใช้ยา โดยใช้ยาตามค าแนะน าจากแพทย์ เภสชั
กรหรือผู้ เช่ียวชาญ 

6. ผู้สงูอายคุวรรู้วิธีการปฏิบตัิตนเมื่อเกิด
อาการข้างเคยีงจากยา 

1.00  

7. ผู้สงูอายคุวรสร้างเข้าใจและยอมรับ
ความเป็นจริงในชีวติให้มีความพงึพอใจใน
ชีวิต ไมก่ลวัการตาย 

0.86 ทอ่นแรก OK แตม่ีสว่นหลงั ไมก่ลวัการตาย
→ต้องการ Self transcendence คอ่นข้างสงู? หาก
ไมย่อมรับการตาย แปลวา่ ไมเ่ร่ิมต้นตระหนกัดแูล
สขุภาพหรือเปลา่? 
การปรับข้อค าถาม 7. ผู้สงูอายคุวรสร้างเข้าใจและ
ยอมรับความเป็นจริงในชีวิตให้มคีวามพงึพอใจใน
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ชีวิต 

การซึมซาบเร่ืองสุขภาพที่ขาดหาย   
1. ผู้สงูอายคุวรตรวจสขุภาพทกุปีเพื่อ
ค้นหาความผิดปกติของสขุภาพให้เร็วและ
สามารถรักษาได้ทนัทว่งที ปอ้งกนัการเกิด
โรคภยัที่รุนแรงได้  

1.00 (1) ตดัค าวา่ “ได้” ออก (2) หรืออาจรวมประเด็น
ใกล้เคยีงกนั อยูใ่นข้อเดียวกนั เชน่ การตรวจสขุภาพ 
(ข้อ 1 และ 2) หรือใช้ค าภาพรวม จ านวนข้อทีม่าก 
อาจเป็นปัญหาในการให้ข้อมลูกบัผู้สงูอายุ (3) ตดั 
“ปอ้งกนัการเกิดโรคภยัที่รุนแรงได้” ได้ไมเ่สยี
ความหมาย ยาวไป และซ า้ซ้อน 
การปรับข้อค าถาม 1. ผู้สงูอายคุวรตรวจสขุภาพ
ทกุปีเพื่อค้นหาความผิดปกติของสขุภาพให้เร็วและ
สามารถรักษาได้ทนัทว่งที 

2. ผู้สงูอายคุวรตรวจสขุภาพฟันทกุ 6 เดือน 
ดแูลให้ปากชุ่มชืน้ ไมเ่คีย้วของแข็ง แปรง
ฟันอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ เช้าและก่อน
นอน  

1.00 (1) ปรับค าวา่ “เช้า” เป็น “หลงัตืน่นอน” (2) ปรับ
เลก็น้อย มีหลายเร่ืองในข้อเดียวกนั 2 ประเด็นหลกั 
ควรแยกกนั 
การปรับข้อค าถาม 2. ผู้สงูอายคุวรแปรงฟันหลงั
ตื่นนอน ก่อนนอน หลงักินข้าวทกุมือ้ และตรวจ
สขุภาพฟันทกุ 6 เดือน 

3. ผู้สงูอายคุวรดแูลตาด้วยการสวมแวน่กนั
แดดเป็นประจ าเมื่อออกแดดหรือต้องใช้
สายตาในท่ีมีแสงมาก  

1.00  

4. ผู้สงูอายคุวรหลกีเลีย่งการอยูใ่นท่ีเสยีง
ดงัเกินปกติ ไมส่ัง่น า้มกูแรง ๆ ไมใ่ช้ของ
แหลมแคะหรือป่ันห ู

0.86 2 ประเด็นหลกั วดัปนกนัจะตอบยาก แตส่อดคล้อง
กบั Concept OK 

5. ผู้สงูอายคุวรดแูลผมตดัผมให้สัน้สระผม
อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง้ด้วยแชมพสูระ
ผมชนิดออ่น 

0.86 ใสห่ลกัการเป็นหลกั แตว่ิธีการอาจ very ได้ “5. 
ผู้สงูอายคุวรดแูลผมให้สะอาด ดแูลง่าย เช่น ตดัผม
ให้สัน้สระผมอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง้ด้วยแชมพู
สระผมชนิดออ่น” 
การปรับข้อค าถาม 5. ผู้สงูอายคุวรดแูลผมให้
สะอาด ดแูลงา่ย เช่น ตดัผมให้สัน้สระผมอยา่งน้อย
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ด้วยแชมพสูระผมชนิดออ่น 

6. ผู้สงูอายคุวรดแูลผิวหนงัให้มคีวามชุ่ม
ชืน้อยูเ่สมอ 

0.86 ดแูลผิวหนงัให้ชุ่มชืน้อยา่งไร นา่จะระบ ุ
การปรับข้อค าถาม 6. ผู้สงูอายคุวรดแูลผิวหนงัให้มี
ความชุม่ชืน้อยูเ่สมอด้วยการทาครีมหรือโลชัน่ 
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7. ผู้สงูอายคุวรพกัผอ่นนอนหลบัให้
เพียงพอ ประมาณ 7-9 ชัว่โมงตอ่วนั เข้า
นอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา  

1.00  

8. ผู้สงูอายคุวรฝึกการขบัถ่ายทัง้ปัสสาวะ 
และอจุจาระให้มีแบบแผนท่ีเป็นปกติ  

0.86 ปรับภาษาให้เข้าใจงา่ย “8. ผู้สงูอายคุวรฝึกการ
ขบัถ่ายทัง้ปัสสาวะ และอจุจาระให้สม ่าเสมอ” 
การปรับข้อค าถาม 8. ผู้สงูอายคุวรฝึกการขบัถา่ย
ทัง้ปัสสาวะ และอจุจาระให้สม ่าเสมอ 

9. ผู้สงูอายคุวรอาศยัอยูใ่นท่ีที่อากาศ
ถ่ายเทได้รับอากาศบริสทุธ์ิ  

0.71 (1) ได้รับอากาศถา่ยเทสะดวก? (2) ถา่ยเทได้ดี จะ
เข้าใจง่ายกวา่ เพราะไมท่ราบวา่อากาศบริสทุธ์ิจะมี
ไหม เป็นแบบไหน “9. ผู้สงูอายคุวรอาศยัอยูใ่นท่ีที่
อากาศถา่ยเทได้ดี” 
การปรับข้อค าถาม 9. ผู้สงูอายคุวรอาศยัอยูใ่นท่ีที่
อากาศถา่ยเทได้ด ี

10. ผู้สงูอายคุวรรับวคัซีนท่ีส าคญัเพื่อ
ปอ้งกนัการเกิดโรค เช่น วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 
และวคัซีนปอ้งกนัโรคระบาดตา่ง ๆ  

0.86  

ข้อเสนอแนะ  เลอืกตวัอยา่งที่ส าคญั จ าเป็นก็พอ ไมใ่ช่ทกุโรคที่ต้อง
ฉีด “10. ผู้สงูอายคุวรรับวคัซีนเพือ่ปอ้งกนัการเกิด
โรค เช่น วคัซีนไข้หวดัใหญ่ เป็นต้น” 
การปรับข้อค าถาม 10. ผู้สงูอายคุวรรับวคัซีนท่ี
ส าคญัเพื่อปอ้งกนัการเกิดโรค เชน่ วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 
เป็นต้น 

การป้องกนัภยนัตรายในชุมชน   
1.ผู้สงูอายคุวรตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจดัสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศยัหรือที่ใช้
เป็นประจ าให้มีความปลอดภยัและไมเ่กิด
อบุตัิเหต ุ

0.86 ที่ใช้คืออะไร เพราะเป็นสิง่แวดล้อม อาจตคีวามได้
หลากหลาย 

2. ผู้สงูอายคุวรจดัการพืน้บ้านให้เป็นระดบั
เดียวกนัทกุห้อง สม ่าเสมอกนั และไมม่ี
ธรณีประต ู

0.86 “ควรจดัการ” ผู้สงูอายจุะงงไหม 

3. ผู้สงูอายคุวรหลกีเลีย่งการปลกูต้นไม้
ใหญ่ ไม้ผล ไม้หนาม ไม้ที่มียางบริเวณรอบ
บ้านเพื่อปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุ

0.86 Strict ไป? ต้องเป็นแบบนัน้ทกุกรณี? Possible? 
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4. ห้องนอนของผู้สงูอายคุวรสามารถเข้าไป
ให้การช่วยเหลอืได้งา่ยในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉกุเฉิน 

1.00  

5. ควรมีการตดิสญัญาณหรือกร่ิงเพื่อขอ
ความชว่ยเหลอืในบริเวณหวัเตียงนอน 
ห้องน า้ ห้องส้วมของผู้สงูอาย ุ

1.00  

6. ผู้สงูอายคุวรสวมรองเท้าทีม่ีขนาดพอดี 
และไมส่วมใสเ่สือ้ผ้าทีย่าวรุ่มร่าม 

1.00 ผู้สงูอายคุวรสวมรองเท้าที่มีขนาดพอดี และไมส่วม
ใสเ่สือ้ผ้าที่หลวม และยาวรุ่มร่าม 
การปรับข้อค าถาม 6. ผู้สงูอายคุวรสวมรองเท้าที่มี
ขนาดพอดี และไมส่วมใสเ่สือ้ผ้าที่หลวม และยาว
รุ่มร่าม 

7.ผู้สงูอายคุวรตระหนกัถึงความส าคญัของ
การผลกัดนั สนบัสนนุ และสง่เสริมให้
หนว่ยงานในชมุชนจดัสภาพแวดล้อม
ภายในชมุชน 

0.86 ปรับภาษาให้เข้าใจงา่ย “7.ผู้สงูอายคุวรให้
ความส าคญัของการผลกัดนั สนบัสนนุ และสง่เสริม
ให้หนว่ยงานในชมุชนจดัสภาพแวดล้อมภายใน
ชมุชน” 
การปรับข้อค าถาม 7.ผู้สงูอายคุวรให้ความส าคญั
ของการผลกัดนัสนบัสนนุ และสง่เสริมให้หนว่ยงาน
ในชมุชนจดัสภาพแวดล้อมภายในชมุชน 

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัรูปแบบของการถกู
หลอกลวงจากมจิฉาชีพ 

0.86 ปรับภาษา “8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัการหลอกลวงจาก
มิจฉาชีพรูปแบบตา่ง ๆ” 
การปรับข้อค าถาม 8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัการ
หลอกลวงจากมจิฉาชีพรูปแบบตา่ง ๆ 

9. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวิธีการรับมือกบัการถกู
หลอกลวงจากมจิฉาชีพในรูปแบบตา่ง ๆ  

0.86 ปรับภาษา “9. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวธีิการรับมือกบัการ
หลอกลวงจากมจิฉาชีพในรูปแบบตา่ง ๆ” 
การปรับข้อค าถาม 9. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัวิธีการ
รับมือกบัการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบตา่ง 
ๆ 

10. ผู้สงูอายคุวรทราบแหลง่ที่ให้ข้อมลูที่
ถกูต้องเก่ียวกบัการถกูหลอกลวงเพื่อ
ปอ้งกนัการถกูหลอกลวงด้วยวิธีการตา่ง ๆ 

0.86 ปรับภาษาให้เข้าใจงา่ยขึน้ “10. ผู้สงูอายคุวรทราบ
วิธีการปอ้งกนัการหลอกลวงด้วยวิธีการตา่ง ๆ 

การมีส่วนร่วมที่มคีวามหมาย 10. 
ผู้สงูอายคุวรทราบวธีิการปอ้งกนัการ
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หลอกลวงด้วยวิธีการตา่ง ๆ 
1. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัช่องทางในการรับรู้
ข้อมลูขา่วสารท่ีมีความส าคญัในชมุชน 
เช่น อินเทอร์เนต็ กลุม่ไลน์ หอกระจายขา่ว 
วิทยชุมุชน เป็นต้น 

1.00  

2. ผู้สงูอายคุวรมีการเรียนรู้ในเก่ียวกบั
สขุภาพ การมีสว่นร่วมในสงัคม และการมี
ความมัน่คงในชีวติด้วยตนเองอยูเ่ป็น
ประจ า 

0.71 (1) ซ า้ซ้อนกบัข้ออื่น (2) หลายประเด็นในข้อเดยีวกนั 

3. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ที่ให้ผู้สงูอายุ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมได้ทัง้
ภายในชมุชนและภายนอกชมุชน 

0.86  

4. ผู้สงูอายคุวรเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ของชมรมผู้สงูอาย ุและโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

1.00 4. ผู้สงูอายคุวรเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมรม
ผู้สงูอาย ุและ/หรือโรงเรียนผู้สงูอาย”ุ 
การปรับข้อค าถาม 4. ผู้สงูอายคุวรเข้าไปมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุและ/หรือโรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ

5. ผู้สงูอายคุวรมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวอยูเ่สมอ 

1.00  

6. ผู้สงูอายคุวรท างานอาสาสมคัรเพื่อ
สงัคมและพบปะกบัผู้อื่นทัง้ภายในและ
ภายนอกชมุชน 

1.00  

7. ผู้สงูอายคุวรปรับตวัให้สามารถอยู่
ร่วมกบัสมาชิกครอบครัวได้อยา่งมีความสขุ 

1.00  

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ที่ให้ความ
ช่วยเหลอืเมื่อมีปัญหาในการอยูร่่วมกบัคน
อื่นหรือสมาชิกครอบครัว 

1.00 การท า Pilot study จะชว่ยท าให้เราทราบวา่ผู้สงูอายุ
เข้าใจภาษาคอ่นข้างทางการเหลา่นีห้รือไม ่หากไม่
เข้าใจควรปรับภาษาให้ simple ขึน้คะ่ ค าวา่ “ควร
รู้จกัแหลง่” 
การปรับข้อค าถาม 8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่หรือ
หนว่ยงานท่ีให้ความชว่ยเหลอืเมือ่มีปัญหาในการอยู่
ร่วมกบัคนอื่นหรือสมาชิกครอบครัว 

การมีรายได้และความเพียงพอในชวีิต   
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1. ผู้สงูอายคุวรมีการออมไว้ใช้ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัหรือเมื่อเจ็บป่วยและ
เพื่อการรับสวสัดกิารท่ีเกิดขึน้จากการออม 

1.00 การท า Pilot study จะชว่ยท าให้เราทราบวา่ผู้สงูอายุ
เข้าใจภาษาคอ่นข้างทางการเหลา่นีห้รือไม ่หากไม่
เข้าใจควรปรับภาษาให้ simple ขึน้คะ่ ค าวา่ “ออม” 
เป็น “การเก็บเงิน ออมเงิน”? 
การปรับข้อค าถาม 1. ผู้สงูอายคุวรมีการออมเงินไว้
ใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวนัหรือเมื่อเจ็บป่วยและ
เพื่อการรับสวสัดกิารท่ีเกิดขึน้จากการออมเงิน 

2. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่สง่เสริมการออมที่
มีความนา่เช่ือถือ 

1.00  

3. ผู้สงูอายคุวรมีการจดัตัง้กลุม่สง่เสริมการ
ออมที่เฉพาะกลุม่ผู้สงูอายเุองทีค่รอบคลมุ
สมาชิกผู้สงูอายทุกุราย 

0.86 ค าวา่ “ออม” ภาษาวชิาการ ลองหาค าทีง่่าย ๆ ท่ี
ผู้สงูอายเุข้าใจ เช่น การออมเงิน? การเก็บเงิน? 
การปรับข้อค าถาม 3. ผู้สงูอายคุวรมีการจดัตัง้กลุม่
สง่เสริมการออมเงินท่ีเฉพาะกลุม่ผู้สงูอายเุองที่
ครอบคลมุสมาชิกผู้สงูอายทุกุราย 

4. ผู้สงูอายคุวรท างานท่ีเหมาะสมกบัชว่ง
วยัอายขุองตนเองเพื่อให้ตนเองมรีายได้ใน
การด าเนินชีวิต 

0.86  

5. ผู้สงูอายคุวรท างานท่ีเหมาะสมกบั
พละก าลงัของตนเองเพื่อให้ตนเองมีรายได้
ในการด าเนินชีวติ 

1.00 (1) ข้อ 4 และข้อ 5 จะคล้ายคลงึกนัไหม อะไร (2) ข้อ 
4 และข้อ 5 ใกล้เคียงกนั 

6. ผู้สงูอายคุวรมีการท างานอดเิรกที่ช่ืน
ชอบ เพื่อสร้างความเพลดิเพลนิและลด
ความเครียด  

0.86 ไมเ่ก่ียวกบัรายได้ 
การปรับข้อค าถาม 6. ผู้สงูอายคุวรมีการท างาน
อดิเรกที่ช่ืนชอบ เพื่อสร้างความเพลดิเพลนิ ลด
ความเครียด และอาจสร้างรายได้ได้ด้วย 

7. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ข้อมลูการจดัหา
งานส ารับผู้สงูอาย ุและการฝึกอาชีพ
ส าหรับผู้สงูอาย ุ

1.00 ค าวา่ “แหลง่ข้อมลู” ลองหาภาษางา่ย ๆ มาแทน
ภาษาวิชาการ ผู้สงูอาย ุPilot จะบอกเราได้ด ี
การปรับข้อค าถาม 7. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ข้อมลู
หรือหนว่ยงานท่ีจดัหางานส ารับผู้สงูอาย ุและการฝึก
อาชีพส าหรับผู้สงูอาย ุ

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ทนุเพื่อการ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้สงูอาย ุ

1.00 ค าวา่ “แหลง่ทนุ” ลองหาภาษางา่ย ๆ มาแทนภาษา
วิชาการ ผู้สงูอาย ุPilot จะบอกเราได้ด ี
การปรับข้อค าถาม 8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ทนุ
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หรือหนว่ยงานท่ีให้ทนุเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ

การพิทกัษ์สทิธิและกฎหมายผู้สูงวัย   
1. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้พระราชบญัญตัิ
ผู้สงูอายเุพื่อให้เข้าใจกฎหมายเก่ียวกบั
ผู้สงูอาย ุ

1.00  

2. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ยกที่ดินและบ้านให้แก่บตุรหลาน 

0.86  

3. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ท าสญัญาค า้ประกนั 

0.86  

4. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ท าพินยักรรม 

0.86  

5. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
เรียกถอนคืนการให้เพราะเหตผุู้ รับประพฤติ
เนรคณุ 

0.86 พิจารณาการใช้ภาษาง่ายขึน้ 

6. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบั
สนิสมรส 

0.86  

7. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
แสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการ
สาธารณสขุ 

0.86 ข้อ 2-7 อาจรวมเป็นข้อเดียว ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้
กฎหมายทีเ่ก่ียวกบัผู้สงูอาย ุเช่น การท าพินยักรรม 
….. 
การปรับข้อค าถาม 7. ผู้สงูอายคุวรเรียนรู้กฎหมาย
เก่ียวกบัการแสดงเจตนาไมป่ระสงค์หรือไมต้่องการ
จะรับบริการสาธารณสขุ 

8. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัสทิธิของตนเองตาม
พระราชบญัญตัิผู้สงูอายแุหง่ชาติ 

1.00 ค าวา่ “แสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรับ” ปรับภาษา 

9. ผู้สงูอายคุวรรู้จกัแหลง่ข้อมลูหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสทิธิ 

1.00  

10. ผู้สงูอายคุวรตดิตามข้อมลูใหม ่ๆ 
เก่ียวกบัการมอบสทิธิส าหรับผู้สงูอายุ
เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 

1.00  

คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) = .971 
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ภาคผนวก จ.เอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 
 



  271 

ตัวอย่าง หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ. 

การด าเนินการวิจัยและก าหนดการ 
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การด าเนินการวิจัย ระยะที่ 1 
การสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย 
 

  
การสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ 

  
การสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 
การด าเนินการวิจัย ระยะที่ 2 

เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 

  
การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การชีแ้จงโครงการวิจัย 
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การท า Pre-test การเตรียมความพร้อม 

  
การเตรียมความพร้อม การสร้างความท้าทาย 

  
การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา 

  
การประมวลข้อมูลใหม่ การน าเสนอข้อมูล 
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ขัน้ตอนที่ 5 การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปประเด็นท่ีได้รับจากกิจกรรม 
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ก าหนดการ 
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้

บนความท้าทาย 
ณ ห้องประชมุ เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ อ าเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา 

ระหวา่งวนัท่ี 11 – 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.30-10.30 น. ทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ และประเมินพฤฒพลังด้านความตระหนัก

ก่อนการด าเนินกิจกรรม 
เวลา 10.30-12.00 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การท าความรู้จกัตวัตน 
เวลา 12.00-12.10 น. กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน  6 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 3 ข้อ 
เวลา 12.10-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 50 นาที 
เวลา 13.00-15.00 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ 
เวลา 15.00-15.30 น. กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน  8 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 7 ข้อ 
เวลา 15.30-16.00 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 1 และนดัหมายกิจกรรมวนัตอ่ไป 
วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.15-11.15 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การซมึซาบเร่ืองสขุภาพท่ีขาดหาย 
เวลา 11.15-11.45 น. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 11.45-12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 45 นาที 
เวลา 12.30-15.30 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การป้องกนัภยนัตรายในชมุชน 
เวลา 15.30-16.00 น. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 16.00-16.15 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 2 และนดัหมายกิจกรรมวนัตอ่ไป 
วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.30-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 9.00-11.30 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมีสว่นร่วมท่ีมีความหมาย 
เวลา 11.30-12.00 น. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 10 ข้อ และแบบ



  277 

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 8 ข้อ 
เวลา 12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 นาที 
เวลา 13.00-15.30 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การมีรายได้และความเพียงพอในชีวิต 
เวลา 15.30-16.00 น. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 16.00-16.15 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 3 และนดัหมายกิจกรรมวนัตอ่ไป 
วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.30-11.30 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การทิทกัษ์สิทธิและกฎหมายผู้สงูวยั 
เวลา 11.30-12.00 น. กลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 12.00-12.30 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 4 และสรุปกิจกรรมในภาพรวม 
เวลา 12.30-13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
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การด าเนินการวิจัย ระยะที่ 3 
เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 

  
การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การชีแ้จงโครงการวิจัย 

  
Pre-test การเตรียมความพร้อม 

  
การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อม 
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การสร้างความท้าทาย การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา 

  
การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา การสร้างความเข้าใจภายใต้เงื่อนไขเวลา 

  
การประมวลข้อมูลใหม่ การน าเสนอข้อมูล 

  
การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปประเด็นจากกิจกรรม 



 

ก าหนดการ 
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้

บนความท้าทาย 
ณ ศนูสขุสขุภาวะชมุชน ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ระหวา่งวนัท่ี 18 – 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00-15.00 น. ทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ และประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกัใน

กลุม่ทดลอง 
วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.15-9.45 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การท าความรู้จกัตวัตน 
เวลา 9.45-9.55 น. กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 6 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 3 ข้อ 
เวลา 9.55-10.05 น.  พกั 10 นาที  
เวลา 10.05-12.05 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเร่ิมต้นการดแูลสขุภาพ 
เวลา 12.05-12.20 น. กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลงัด้านความรู้ จ านวน 8 ข้อ และแบบ

ประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 7 ข้อ 
เวลา 12.20-13.05 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 45 นาที 
เวลา 13.05-16.05 น. ด าเนินกิจกรรมแบบแผนการเรียนรู้ท่ี 3 การซมึซาบเร่ืองสขุภาพท่ีขาดหาย 
เวลา 16.05-16.35 น. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และ

แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 16.35-16.50 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 1 และนดัหมายกิจกรรมวนัตอ่ไป 
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.30-11.30 น. ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การป้องกนัภยนัตรายในชมุชน 
เวลา 11.30-12.00 น. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และ

แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 นาที 
เวลา 13.00-15.30 น. . ด าเนินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การมีสว่นร่วมท่ีมีความหมาย 
เวลา 15.30-16.00 น. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ จ านวน 10 ข้อ และ

แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 8 ข้อ 
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เวลา 16.00-16.15 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 2 และนดัหมายกิจกรรมวนัตอ่ไป 
วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 8.00-8.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 8.30-11.00 น. ด าเนินกิจกรรมแบบแผนการเรียนรู้ท่ี 6 การมีรายได้และความเพียงพอใน

ชีวิต 
เวลา 11.00-11.30 น. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และ

แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 11.30-12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 12.30-15.30 น. ด าเนินกิจกรรมแบบแผนการเรียนรู้ท่ี 7 การทิทักษ์สิทธิและกฎหมายผู้สูง

วยั 
เวลา 15.30-16.00 น. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบพฤฒพลังด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ และ

แบบประเมินพฤฒพลงัด้านความตระหนกั จ านวน 10 ข้อ 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรมวนัท่ี 4 และสรุปกิจกรรมในภาพรวม 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วิญญ์ทญัญ ูบญุทนั 
วัน เดือน ปี เกิด 3 กรกฎาคม 2528 
สถานที่เกิด ขอนแก่น 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551   

พยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล   
พ.ศ. 2554   
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา   
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
พ.ศ. 2559   
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์   
แขนงวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2561   
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2562   
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์   
แขนงวิชาการวิจยัและสถิตทิางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 84 หมู ่5 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น   
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