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การวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สํารวจและ
ศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย (2) เพื่ อวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และ (3) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods) โดยในการสํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามทําการสํารวจทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือ
จากสํ านั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดในการรวบรวมแบบสํ ารวจ และใช้ การศึ กษา
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ
4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
สาขาลําปะดา จังหวัดพิจิตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลสําคัญแห่งละประมาณ 30 คน และได้มีการจัดเวทีเสวนา
เชิญผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านผู้ สู งอายุ และด้ านการศึ กษาตลอดชี วิต จํ านวน 60 คน เพื่ อให้ ข้อเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยจัดเวทีเสวนา 2 ครั้ง ณ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการศึกษา พบว่า
1) จากการสํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีการตอบกลับ จํานวน
526 แห่ง มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สภาพโรงเรียน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงาน เป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องน้ําแยกหญิงชาย บางแห่งมีการออกแบบให้เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ ผู้เรียนสูงอายุมีรายได้ระดับพออยู่พอกิน สุขภาพช่วยเหลือตนเองได้ โรงเรียนมีวิทยากรจิตอาสา
ทั้งจากในชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีการจัดการเรียนการสอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นวันศุกร์ และ
ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐ
2) องค์ประกอบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย ความเข้มแข็งของกลุ่มแกน
นําและสมาชิก การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การมีเป้าหมายร่วมกัน มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญา มีกองทุนและงบประมาณสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดี
และการจั ดการตนเองได้ มี ความเกื้ อกู ล สามั คคี ช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น และเห็ นคุ ณค่ าและมี ส่ วนร่ วม
ทําประโยชน์ต่อชุมชน โดยรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุมี 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชนจัดการตนเอง
โรงเรียนผู้สูงอายุโดยพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และโรงเรียนผู้สูงอายุรูปแบบบูรณาการผสมผสาน
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3) การพั ฒนาโรงเรียนผู้ สูงอายุในประเทศไทย มี แนวทางการพั ฒนา 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) การพั ฒนา
อัตลั กษณ์ ของโรงเรียนผู้ สูงอายุ (2) การพั ฒ นาโรงเรียนผู้สูงอายุในฐานะการเป็น พื้ นที่ แห่ งการเรียนรู้
(3) การเผยแพร่องค์ความรู้ของสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (4) การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน
ผู้สูงอายุและคนในสังคม
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This research have the objectives are (1) to survey and study the characteristics
of the elderly school in Thailand (2) to analyze the composition and the model of the
successful elderly school and (3) to develop the guidelines of the model of the school
of the elderly in Thailand. The researchers used mixed methods research; to survey and
study the characteristics of elderly schools in Thailand used a questionnaire to survey all
76 provinces and Bangkok by requesting cooperation from the Provincial Social
Development and Human Security Office in collecting surveys. We used a qualitative
study with in-depth interviews and focus group discussions to study 4 successful model
schools, consisting of Yu-Wa Sub-district Municipality elderly schools (Chiang Mai),
College of the Elderly, Lampada Branch (Phichit), Det-Udom Municipality Elderly School
(Ubon Ratchathani), and Ao Luek Tai Subdistrict Municipality elderly school (Krabi) with
30 key informants each. And we used a forum for senior experts on the elderly and
lifelong education in 60 persons in order to provide suggestions for the development of
the elderly school model in Thailand by organizing forum 2 times at Ban Thammapakorn,
Chiang Mai Province and Srinakharinwirot University, Bangkok.
The study found that
1 ) According to the survey and study of the characteristics of 5 2 6 elderly schools
in Thailand, there are mostly responsible followed by local administrative organizations
and the Tambon Health Promotion Hospital because they hold policies related to caring
for the elderly in the community. Most schools are located in the government office,
has a one floor building, a separate male and female toilet, and some places are
designed for the elderly. Elderly learners have enough income to take care themselves,
and good health. The school has volunteer from the community and external agencies
for teach, has school 1 Time a week mostly on Friday. And all of the schools receiving
the budgets from government.

ง

2) The composition of a successful elderly school consists of the strength of the
leader group and members, participation of network partners, having the goals, have
continuous and diverse activities, transferring of knowledge, convey wisdom experience,
receive funds and budgets to support, self-management, have unity and help each
other, give the value and participate in the benefit of the community. They are 3
models of the elderly schools which are by (1) self-managed communities (2) relying on
government in the area and (3) the integrated model
3) The development of the elderly schools in Thailand have 4 ways to develop:
(1) the uniqueness of the elderly school (2) the learning space (3) the dissemination of
knowledge of the elderly school members and (4) Interaction between the school, the
elderly and people in society

จ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจําปี
งบประมาณ 2562 ทําให้ คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสในการทําโครงการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งทํ าให้ได้องค์ความรู้
ที่สําคัญในการต่อยอดการจัดการศึกษาตลอดชีวิติ และเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต่อไป
ในการนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สูงวัยและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการทําโครงการศึกษาวิจัยนี้
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ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาและเครือข่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ วิ ทยาลั ยผู้ สู งอายุ จังหวัดพิ จิ ตร สาขาตํ าบลลํ าประดา อํ าเภอบางมู ลนาก จั งหวัดพิ จิต ร
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาตลอดชีวิตและด้านผู้สูงอายุ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ทําให้
ได้เข้าใจถึงสภาพลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย และเกิดแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย อีกทั้งเกิดต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานทั้ง 4 แห่ง และเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบทั้ง 4 แห่ง ให้กับองค์กรอื่นที่สนใจ
ในการนําผลการศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ ใช้ในการพั ฒนาโรงเรียนผู้ สูงอายุ ตามบริบ ทของพื้ นที่ ทั้ งนี้
คณะผู้วิจัยรู้สึกประทับใจในน้ําใจไมตรี ความเป็นกันเองของทั้ง 4 ชุมชน เป็นอย่างมาก รวมถึงผู้สูงอายุที่มี
จิตใจเบิกบาน แจ่มใส ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีบุคลิกเป็นผู้นํา มีแนวคิดที่ทันสมัย ก้าวหน้า มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นผู้อุทิศตนในการทํางานจิตอาสาเป็นหลัก ส่งผลให้การขับเคลื่อน
งานของโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตต่ อไปได้ และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มอบโอกาสให้คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมกลับคืน
สู่กับสังคมไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ และสร้างโอกาสความเสมอภาค
ทางสังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองได้
คณะผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องมีการพั ฒนาระบบและปั จจัยส่ งเสริมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้ งในส่วนของ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย โดยมีความเชื่อมโยง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป้าหมายที่สําคัญคือ
การพั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น คนดี คนเก่ ง และมี คุ ณ ภาพ พร้ อ มสํ า หรั บ วิ ถี ชี วิ ต
ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพตลอดช่วงชีวิต และปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนที่เข้าถึงความรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิตเพื่อให้สามารถ
นําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของการพัฒนา เพราะได้
เชื่อมต่อภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า สู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี
6 คือ ยุทธศาสตร์ห ลัก การส่งเสริมสร้างและพั ฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ การสร้างความเป็ น ธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่ งชาติ เพื่ อการพั ฒ นาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และการพัฒนาจัดการในภาครัฐป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
ยกระดั บคุณภาพการศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิศ และสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ํ า โดยให้ ความสํ าคั ญ
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขสําหรับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัย
ในพื้ นที่ ห่ างไกล การจัดสรรที่ดิน ทํ ากิน สนับ สนุ นการสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการเพิ่ มผลิตภาพ
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้ มีความครอบคลุ มและทั่ วถึ ง
ทั้ งในเชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพ ตลอดจนสร้างชุ ม ชนเข้ ม แข็ งให้ เป็ น พลั งร่ วมทางสั งคมเพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งทางการเงินฐานราก เพื่อเป็นการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา
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และกําหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้
และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และตั้ งศูน ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตและส่งเสริมอาชี พ ผู้ สูงอายุ เพื่ อรองรับการเป็ น สั งคมสูงวัยในอนาคต
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
จากการคาดการณ์ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 กล่าวคือ
มี ผู้สู งอายุ มากกว่า ร้อ ยละ 28 ของประชากรทั้ งหมด ซึ่ งจากรายงานของกรมกิ จการผู้ สู งอายุ พบว่ า
ผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนประมาณ 11.3 ล้ายคน เป็นชายร้อยละ 44.94 และ
หญิง ร้อยละ 55.06 โดยจําแนกตามกลุ่มช่วงวัย เป็นกลุ่มวัยต้น อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 57.4 กลุ่มวัยกลาง
อายุ 70-79 ปี ร้อยละ 29 และกลุ่มวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.6 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562)
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การลดลง
ของประชากรวัยแรงงานในภาคการผลิต การดําเนินงานของหลายหน่วยงานที่ต้องมีการบูรณาการงาน
ร่ ว มกั น มากขึ้ น เช่ น กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และงบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชนมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในการเป็น
สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในอนาคต โดยหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาคือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน
ที่ มี ค วามพร้อ ม เพื่ อ เป็ น สถานที่ ทํ ากิ จกรรมร่ว มกั น ของผู้ สู งอายุ พบว่า สํ านั กงานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรื่ อง “การขั บ เคลื่ อนผลั กดั น นโยบายโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ สู่ ชุ มชน” จากผลการศึ กษาการถอดบทเรี ยน
การจั ดการโรงเรียนผู้ สู งอายุ ที่ ดี ในประเด็ น การจัด กิ จกรรม เพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ ให้ โรงเรีย นผู้ สูงอายุ
ได้นําตามแนวคิดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้ พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มี
ศั กยภาพหรื อมี ภ าวะพฤฒพลั ง (Active Aging) เสริ มสร้ างการเตรี ยมความพร้ อมสํ าหรั บ สั งคมสู งอายุ
ของประเทศ ครอบคลุ มบริบ ททั้ งกาย จิ ต เศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม ค่ านิ ยม ปั ญ ญา และความสุ ข
อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุจํานวนมากทั่วประเทศที่มีความหลากหลายทั้งสถานที่
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ การดําเนินกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่ และความต้องการของผู้สูงอายุ
ในแต่ละแห่ง และจากการถอดบทเรียน พบว่า ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 9 แห่ง การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
จากเดิ ม ที่ เป็ น กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ สู งอายุ อ อกจากบ้ านมาพบปะผู้ อื่ น
คลายเหงา สร้างความรื่นเริง สร้างความสุขนั้น ควรเพิ่มมิติในการจัดการศึกษาเพื่อเติมความรู้ด้านต่างๆ
แก่ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ การรั บ มื อ กั บ สั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลง เทคโนโลยี แ ละ
การสื่อสาร และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
ผ่านเทคนิคการสอนวิธีการต่างๆ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกัน
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4 - 8 เดือน และมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุควรทําความเข้าใจกับจุดมุ่งหมาย
และบริ ก ารของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ศึ ก ษาความต้ อ งการเรี ย นรู้ ข องผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชน โดยพิ จ ารณา
องค์ประกอบที่ สําคัญ เช่น ที่ ตั้งโรงเรียน ห้ องเรียนที่ เหมาะสม และการเดินทางไปโรงเรียนด้วยความสะดวก
ปลอดภัย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
แนวคิดของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีในประเทศไทยเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อายุให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต สามารถปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมปัจจุบันได้ ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ, 2559; ยุพิน ทรัพย์แก้ว, 2559; เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และพลอยไพลิน รูปะวิเชตร์, 2561)
โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ที่ นํ าแนวคิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตมาใช้ ในการจั ดการศึ กษา การพั ฒนาทั กษะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุนั้นได้นําสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสําคัญ
ต่อการดําเนิ นชีวิต เพื่อเพิ่มพู นความรู้ ทั กษะชีวิตที่จําเป็ น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ สื บ สานภู มิ ปั ญ ญาให้ ท รงคุ ณ ค่ า คู่ กั บ ชุ ม ชน
(สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ, 2560) แต่ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
ในประเทศไทย มี การดําเนิ น งานในรูปแบบที่ หลากหลายและขึ้นอยู่กับ บทบาทภารกิจของหน่ วยงาน
ที่ จั ด ตั้ งโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํ า นั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอั ธยาศั ย) กระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ )
กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.)/องค์การบริห ารส่วนตําบล (อบต.)/ท้ องถิ่น) กองทุน (สํานักงานกองทุนสนับ สนุ น
การสร้างเสริม สุ ขภาพ/สํ านั กงานหลั กประกั น สุ ขภาพแห่ งชาติ ) สมาคมผู้ สู งอายุ แห่ งประเทศ ชุ มชน
เป็ น ต้ น รวมทั้ งสถานที่ ตั้ ง ของโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ห ลายแห่ งตั้ งขึ้ น โดยใช้ อ าคารเรี ย นเก่ าของโรงเรี ย น
ที่ เลิ ก กิ จ การ หรือ ตั้ งอยู่ ในชมรมผู้ สู งอายุ ภายในวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เทศบาล และพื้ น ที่
สาธารณะของชุมชน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทําให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมี การทํ างานร่ วมกั น ภายใต้ กิจกรรมของโรงเรียนผู้ สู งอายุ แต่ ยังไม่ มี ห น่ วยงาน
เจ้ าภาพหรื อ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก ที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาหลั กสู ต รหรื อ การจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตปัญญา สังคม จิตวิญญาณ จิตอาสา และความมั่นคง
ในการดํ ารงชี วิต รวมทั้ งสภาพแวดล้ อม สถานที่ ตั้ ง ความปลอดภั ย และสภาพของโรงเรียนผู้ สูงอายุ
มี ค วามหลากหลาย มี ทั้ งมี อ าคารและไม่ มี อ าคาร จึ งทํ า ให้ มี การดํ า เนิ น งานภายในโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ
มีรูปแบบที่ห ลากหลายเกิ ดขึ้น ซึ่งในงานวิจัยจึงจําเป็ นต้ องมี การสํ ารวจศึ กษาสภาพลั กษณะโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพื่อนํามาอธิบายรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีในประเทศไทย และหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อไป
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ จัดทํ าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทั กษะอาชีพ ของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยงภายใต้
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โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จากผู้ ผ่ า นกิ จ กรรม One Day Learning จํ า นวน 5,597 คน ในพื้ น ที่ แ กนนํ า 30 จั งหวั ด
ทั่วประเทศ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบูรณาการการจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุยังต้องพัฒนา
และอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร การจัดฐานเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ตลอดจนการติดตามประเมิน ผล ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ควรมีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
พัฒนากลไก และสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งพัฒนาแกนนําผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนให้สามารถ
พัฒนาระบบการดูแลและบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสม มีความพร้อมในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบผ่านกลไกโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อสํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ความสําคัญของการวิจัย
1. ประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุจะได้รับความรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2. ประโยชน์สําหรับชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุจะมีฐานข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุของตนเอง ได้เรียนรู้รูปแบบของโรงเรียน
ผู้สงู อายุที่ประสบความสําเร็จ และได้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน
3. ประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ
องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ ในจากการวิ จั ย จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การกํ า หนดนโยบายเพื่ อ วางแผน
ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาผู้สูงอายุทั้งในระดับท้ องถิ่น และระดับ ชาติ มีระบบฐานข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยได้เรียนรู้รูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และมีแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของด้านประชากร
การสํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย ให้ผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่
(เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) ทุกจังหวัดทําการสํารวจโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพื้นที่ทุกรูปแบบ แบ่งตามกลุ่มผู้รับผิดชอบหลักในการก่อตั้ง โดยทําการสํารวจทั้ง 76 จังหวัด
รวมกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ คัดเลือก
โรงเรียนผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ มีการทํางานที่ต่อเนื่องและมีผลงานเชิงประจักษ์ โดย
คัดเลือกเป็นตัวแทนจาก 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จํานวน
ภาคละ 1 แห่ ง ใช้การสนทนากลุ่ ม เพื่ อวิเคราะห์ หารูปแบบโรงเรียนผู้ สูงอายุที่ ประสบความสํ าเร็จ และเชิ ญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาตลอดชีวิตด้านผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนเป็นผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
รวมจํานวนภาคละประมาณ 30 คน
การจั ด เวที เสวนาเพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ในประเทศไทย
กลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นการศึ ก ษาตลอดชี วิต และด้ านผู้ สู งอายุ และตั ว แทนชมรมผู้ สู งอายุ เป็ น ผู้ เข้ า เสวนารวมจํ า นวน
ประมาณ 60 คน
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1) เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้สูงอายุที่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เช่น การดํารงสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ่ง หรือ
เป็นที่เคารพ คุ้นเคย เป็นที่รู้จักกับผู้อื่นในชุมชน หรือสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
3) เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
4) ไม่มีอาการเจ็บป่วยทางสมอง หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยวิกฤตทางร่างกาย
5) มีความยินดีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการเก็บข้อมูลการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่
1) กลุ่มคนที่เป็นสมาชิกในชุมชน เช่น ผู้นําชุมชน อาสาสมัครในชุมชน
2) กลุ่มผู้ท่ีทําหน้าที่ให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข การศึกษาตลอดชีวิต
3) กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ทํางานเพื่อผู้สูงอายุ เช่น จิตอาสาและเครือข่าย
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โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มตนเองมานานกว่า 1 ปี
2) มีความยินดีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการเก็บข้อมูลการวิจัย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
การลงพื้นที่ภาคสนามในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ใช้พื้นที่ระดับชุมชนหรืออําเภอ
ที่มีจํานวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนประชากรในพื้นที่ เพื่อแสดงถึงการเป็นพื้นที่
ที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จํานวน 4 ภาคๆ ละ 1 แห่ง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย และสภาพ
ลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบ โรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย
2) ออกแบบแบบสํารวจ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสํารวจให้ผู้ช่วยนักวิจัยใน
พื้นที่ (เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) ช่วยเก็บข้อมูล
3) ศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้การศึกษาภาคสนาม โรงเรียน
ผู้สูงอายุต้นแบบที่คัดเลือก จํานวน 4 แห่ง ใน 4 ภาค
4) เก็บข้อมูลบนเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสํารวจรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด
2) แนวคํ า ถามการสนทนากลุ่ ม เรื่ อ งรู ป แบบการเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ ปัจจัยแห่งความสําเร็จและ
ปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ
3) แนวคําถามการเสวนา เพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและเขียนรายงานผล
เชิงพรรณนา ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจากเวที เสวนาใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา โดยการจําแนกถ้อยคํ า
ตีความ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และเขียนรายงานเชิงพรรณนาตามประเด็นสําคัญเพื่อตอบคําถาม
การวิจัย และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกําหนดนิยาม
ผู้สูงอายุ ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 และเกณฑ์การนําเสนอสถิติข้อมูล และตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของสหประชาชาติ
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึงรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมีกติกาในการจัดกิจกรรม มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และมีกองทุนสนับสนุน
3. แนวคิ ด ชุ ม ชนเป็ น ฐาน หมายถึ ง การศึ ก ษาโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ที่ ตั้ งในชุ ม ชนในด้ า นการ
ดําเนินงานของพื้นที่ มีองค์ประกอบในการศึกษาประกอบด้วย
3.1 ศักยภาพและความสามารถของชุมชนในการสร้างพลังขับ เคลื่อนจากการมีส่วนร่วม
ได้แก่ การร่วมมือระหว่างผู้สูงอายุ การร่วมมือของคนในชุมชน และการร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3.2 บทเรียนจากการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การเสริมสร้างทุนมนุษย์ การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพล ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.3 การก่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการดูแลผู้สูงอายุ
การบริการผู้สูงอายุ การจัดการระบบสนับสนุน การจัดการสภาพแวดล้อม และการสร้างรายได้ท่ีมั่นคง
ของผู้สูงอายุ
4. การพัฒ นารูปแบบ หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้
ครอบคลุมทุกบริบทของผู้สูงอายุ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นําเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1.1 คํานิยามและความหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (The Aging Theories)
1.3 แนวคิดเชิงพฤฒาวิทยาหรือวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Gerontology Perspectives)
1.4 แนวคิดพฤฒพลัง
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1 ความหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2.2 การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2.3 ปัจจัยเงื่อนไขของการประสบความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุ
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. แนวคิดทุนทางสังคม
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1.1 คํานิยามและความหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ยุ พิ น ทรั พย์ แก้ ว (2559) อ้ างการนิ ยาม “ผู้ สู งอายุ ” จากองค์ การอนามั ยโลก ซึ่ งกํ าหนด
การนิยามผู้สูงอายุ ผ่าน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุจากการกําหนดตามวัย 2) ผู้สูงอายุจากการกําหนด
สภาพเศรษฐกิจ 3) ผู้สูงอายุจากการกําหนดของสังคมวัฒนธรรม และ 4) ผู้สูงอายุจากการกําหนดตามชีววิทยา
อาชัญญา รัตนอุบล (2559) “ความสูงอายุ” หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ดังนั้น ความสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอย
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นตามอายุ วัยสูงอายุเป็นวัยที่บุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์
อย่างมากมาย อัน เริ่มมาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ ตอนต้น ซึ่งโดยมากเป็นไปในทางลบ ดังนั้น ความชราภาพจึง
เกี่ยวข้องกับ ความเสื่อมถอยทั้ งทางร่างกายและจิตใจ ความสามารถทางร่างกายลดลง ความสามารถ
ในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ลดลง โดยสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ความชราแบบปฐมภูมิ
และความชราแบบทุติยภูมิ
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วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) นิยามคําว่า “สูงอายุ” คือ คําที่ใช้เรียกบุคคลที่เข้าสู่วัยชราหรือ
เป็ นบุ คคลที่ มีอายุมาก ซึ่งหมายถึงว่าเป็นบุ คคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น ไป เมื่อทําการนับตามวัยตามปฏิ ทิ น
โดยผู้สูงอายุเป็นคําที่ใช้เรียกบุคคลที่เข้าสู่วัยชราหรือเป็นผู้ที่มีอายุมาก มีลักษณะทางร่างกายที่ปรากฏ
เห็นได้ชัด ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมขาว เป็นต้น นอกจากนี้ การนิยามความเป็นผู้สูงอายุยังสามารถนิยามจาก
เส้นแบ่งช่ วงวัย โดยอ้างอิงจากคํานิ ยามขององค์การอนามัยโลกที่ กําหนดถึ งความหมายของผู้สูงอายุ
หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า เมื่อนับตามวัย สําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ที่อายุ
65 ปี
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา (2557) อธิบายคําว่า “ผู้สูงอายุ” เป็นช่วงวัยที่เกษี ยณออกจากงาน
โดยใช้เกณฑ์การเกษียณอายุเข้ามากําหนดความเป็นผู้สูงอายุ แต่ละพื้นที่ก็การกําหนดเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
โดยเกณฑ์ ของต่ างประเทศ คื อ บุ คคลที่ มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป หรือ เกณฑ์ ของประเทศไทย คื อ บุ คคลที่ มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ “ผู้สูงอายุ” ยังนิยามตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดย
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ความสู งอายุ ท างร่างกาย (Biological Aging) เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การทํางานของร่างกายลดน้อยลง ที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของอวัยวะทางร่างกาย
2. ความสูงอายุทางจิตใจ (Psychological Aging) เป็นความเสื่อมโทรมของการปรับตัว
ให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับ ความสามารถด้านการรับรู้ การเรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับมือกับปัญหา ไปจนกระทั่งความคิดและบุคลิกภาพ
3. ความสูงอายุทางสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางบทบาท หรือ
พฤติกรรมที่กระทําเป็นประจํา เนื่องจากการกระทําและบทบาทเดิมได้ถูกทําให้ขาดหายไป เนื่องจาก
การเกษียณจากการทํางานและจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ ที่มีลักษณะและขนาดสังคมแตกต่างไป
จากเดิม ตั วอย่ างเช่น การที่ ผู้สูงอายุ จะต้องเกษี ยณออกจากการทํ างาน และจะต้ องอาศั ยอยู่ ร่วมกั บ
สมาชิกครอบครัว หรืออยู่ในบ้านเพียงลําพัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบถึงจิตใจ
ของผู้สูงอายุ
สุ ท ธิ พ งศ์ บุ ญ ผุ ด ง (2554) อธิ บ าย “ผู้ สู ง อายุ ” คื อ ช่ ว งวั ย หนึ่ ง ของบุ ค คลที่ มี อ ายุ
ตามเกณฑ์ตัดสินความชราว่าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยระยะ
สุดท้ายของชีวิต โดยถือว่าเป็นช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น
บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยนี้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ และยังอธิบายอีกว่า “ผู้สูงอายุ”
เป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเปลี่ ยนแปลงทางร่างกาย เป็ น การเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้างและหน้ าที่ ของทุ ก
ระบบในร่างกายตามธรรมชาติ จากวัยมิใช่โรค การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับ
พันธุกรรม โภชนาการ การพักผ่อน การออกกําลังกาย และสิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยสุดท้าย
ของชีวิตที่ มีลักษณะการพั ฒ นาการไปในทางตรงกันข้ามกับ วัยเด็ก ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบผิวหนัง ระบบประสาท
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2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ มักจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่ากายและสังคมด้วย
เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาการออกจากงาน ต้องสูญเสียอํานาจ
บทบาทหน้าที่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเครียด ถ้าไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
3. การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม จากการเปลี่ ยนแปลงทั้ งหลายเกิ ด ขึ้ น นี้ ทํ าให้ ผู้ สู งอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและอารมณ์ ออกมาคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) สนใจตนเองมากเป็นพิเศษ 2) แสนงอน
ใจน้อย ทิฐิ มีความรู้สึกไวต่อคําพูด และเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่แสดงออกโดยการไม่พูด เงียบเฉย 3) สนใจ
กับบุคคลในทางที่จะต้องเอาใจคน 4) รําลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและชอบเปรียบเทียบเสมอ 5) มีความวิตกกังวล
ทุกข์ร้อน ห่วงใยบุตรหลาน และครอบครัวมาก และ 6) กลัวถูกทอดทิ้ง ว้าเหว่
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) อธิบาย “ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลทั้งหญิ งและชาย
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จากการอ้างอิงการนับอายุตามการอ้างอิงจากปฏิทิน กล่าวว่า “ผู้สูงอายุ” คือ
บุคคลที่เข้าสู่ภาวะความสูงอายุ หรือ ภาวะความชราภาพ ซึ่งแบ่งความชราออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ความชราแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) คือ ความชราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดย
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับการเกิดขึ้นของภาวะเหล่านี้ โดยมีสาเหตุมาจากการทํางานเป็นเวลานาน
หรือการเพิ่มขึ้นของอายุขัย ซึ่งจะเป็นการเสื่อมโทรมของอวัยวะของร่างกาย ตัวอย่างเช่น อาการข้อเข่าเสื่อม
หรือผิวหนังเหี่ยวย่น
2. ความชราแบบทุ ติ ยภู มิ (Secondary Aging) คื อ ความชราที่ เกิ ดจากการที่ บุ คคลสร้ างขึ้ น
เกิดจากการปล่อยละเลย ไม่กังวล หรือ ไม่รักษาสุขภาพ ส่วนมากจะเกิดจากการใช้ร่างกายหนักจนเกินกําลัง
หรือการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น การดื่มสุรา หรือ การพักผ่อนไม่เพียงพอ
ในบางครั้งความชราแบบทุ ติยภู มิ ยังเกิ ด ขึ้ น มาจากการเกิ ดโรคภั ยไข้ เจ็บ ทั้ งนี้ บุ คคลไม่ สามารถที่ จะ
หลีกเลี่ยงการเกิดความชราแบบปฐมภูมิได้ แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดความชราแบบทุติยภูมิได้
อย่างไรก็ตาม “ความสูงอายุ” หรือ “ความชราภาพ” จึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และ
น่ าสนใจ มนุ ษ ย์ทุ กคนต้ องประสบภาวะนี้ ที่ กล่ าวว่าสลั บ ซั บ ซ้ อนเนื่ องจากกระบวนการของผู้ สูงอายุ
มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางอารมณ์ การเรียนรู้ สติปัญญา เศรษฐกิจ และทางส่วนตัว
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น กระบวนการเกี่ยวความชราภาพ จึง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะความสุขของผู้สูงอายุมีผลกระทบอย่างรวดเร็วในสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุและภาวะสูงอายุอาจจะเกี่ยวข้องกับความชรา หรือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงจรชีวิตระยะสุดท้าย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม
ทุ กส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อ งในสั งคม จึ งสมควรมี การประสานสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ก ารดู แ ลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพราะมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม และถือว่ากระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงควรให้ความสนใจกับ
การดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม
อาชัญญา รัตนอุบล (2559) นิยาม “ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งเป็น ช่วงวัยที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ เสื่อมโทรมลงทุ กด้าน และยังได้
อธิบายถึง “พัฒนาการของผู้สูงอายุ” ว่าเป็นสิ่งที่นําเข้ามาใช้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย
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จิ ต ใจ และสั งคมของผู้ สู งอายุ เนื่ อ งจากบุ ค คลที่ อ ยู่ ในช่ ว งสู งวัย เป็ น ช่ วงเวลาที่ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ต่อสภาพและลักษณะของบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาการด้านร่างกาย คือ ร่างกายของผู้สูงอายุมีการพัฒนาในลักษณะที่ถดถอย หรือ
เสื่อมโทรม ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งภายใน ไปจนกระทั่งภายนอก
2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ คือ การพัฒนาการอารมณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์
กับการเปลี่ยนทางร่างกาย โดยเฉพาะการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์ทางลบ
มากกว่าทางบวก ได้แก่ ความรู้สึกเหงา และความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว
3. พั ฒ นาการทางด้ า นสั ง คม คื อ การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านสั งคมมี ค วามแตกต่ างกั น
ทางด้านพัฒนาการ แบ่งออกเป็นรูปแบบของผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จในชีวิต จะมีพัฒนาการทางสังคม
ที่ก้าวหน้ามากกว่าผู้สูงอายุที่ล้มเหลวในชีวิต เนื่องจากมีความมั่นใจ และความพึ งพอใจในชีวิตตัวเอง
ส่งผลให้มีการส่วนร่วม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสังคม
4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ พัฒนาการในด้านนี้จะส่งผลมาจากการพัฒนาการ
ทางร่างกายโดยตรง โดยเฉพาะสมอง ทั้งนี้ เมื่อสมองของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลให้เกิดอาการ
สมองฝ่อ ส่งต่อข้อจํากัดในเรื่องความสามารถของการจําและสติปัญญา
จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า “นิยามของผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่เข้าสู่วัยชรา
หรือบุคคลที่ มีอายุมาก ซึ่งเป็ นบุ คคลที่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น ผมขาว ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นต้น และสามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุ คือ คําที่ใช้
เรียกบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยที่มีอายุตามเกณฑ์ตัดสินความชราว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยระยะสุดท้ายของชีวิต
และ “ความหมายของผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่เข้าสู่ภาวะความสูงอายุหรือภาวะความชราภาพ ซึ่งจะ
เห็นได้จากความชราภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การเสื่อมโทรม
ของอวัยวะของร่างกาย และความชราภาพ ที่เกิดจากการที่บุคคลสร้างขึ้น โดยเกิดจากการใช้ร่างกาย
หนักจนเกินกําลังหรือการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย เช่น ดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น และสามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่อยู่ในความชราภาพซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพและลักษณะของบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอย
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอายุ
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (The Aging Theories)
ทฤษฎีเรื่อง “ความสูงอายุ” เป็นการอธิบายทางทฤษฎีในเชิงลึกถึงประเด็นความสูงอายุ
หรือความชราในด้ านหลากหลายมิ ติ ทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสนใจศึกษาถึงสาเหตุ และ
ลักษณะของการเป็นภาวะสูงอายุ ตามหลักแนวคิดเรื่องความสูงอายุจะทําการอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของมนุ ษ ย์ ที่ เข้ า สู่ ภ าวะวั ย ชรา หรื อ ภาวะสู งวั ย โดยทํ า การอธิ บ ายถึ ง เรื่ อ งของการเสื่ อ มศั ก ยภาพ
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ทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผู้สูงอายุดังกล่าว
มีแนวโน้ มที่ จะเป็ น อุ ปสรรคในการใช้ ชีวิต ของผู้ สูงอายุ และเป็ นการส่ งผลต่ อ มุม มองของคนในสั งคม
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่มีต่อของผู้สูงอายุในเชิงลบ การให้คํานิยามเป็นการให้แบบเบื้องต้น เป็นการตัดสิน
จากลักษณะภายนอกและสิ่งที่ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน
1.2.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theories)
ทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยา เป็ น ทฤษฎี สํ า คั ญ ในการทํ า ความเข้ า ใจเรื่ อ งความสู ง อายุ
ในขั้น พื้ น ฐาน โดยเป็ น การอธิบ ายผ่ านการอ้ างอิ งตามหลั กวิ ท ยาศาสตร์ โดยมุ่ งเน้ น อธิบ ายถึ งสาเหตุ
ของความสู งอายุ ที่ เกิ ด จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะทางกายภาพที่ เกิ ด ขึ้น กั บ บุ คคล ดั งนั้ น
การอธิบายดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเข้าใจเรื่องความสูงอายุขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเส้นทาง
แรกเริ่มในการนํ าไปสู่การทํ าความเข้าใจความสู งอายุ ในด้ านอื่ นๆ โดยสมมติฐานของทฤษฎี นี้ มองว่ า
เมื่อมนุษย์มีอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายลดลงตามวงโคจรของชีวิตมนุษย์
ทฤษฎี เชิ งชี ววิท ยา จะมุ่ งให้ ความสนใจกับลั กษณะทางกายภาพที่ เปลี่ ยนแปลง
ของมนุษ ย์ เมื่ อเข้าสู่วัยสูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น อยู่ภายใน
ร่างกายของมนุ ษ ย์ซึ่งเกิดขึ้น ตามหลักธรรมชาติ เป็ นการส่งกระทบต่ อระบบการทํ าหน้าที่ ของอวัยวะ
ในร่างกายให้มีการทํางานในลักษณะที่เสื่อมถอยลงขึ้นอยู่กับจํานวนปีของผู้สูงอายุ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น (อาชัญญา รัตนอุบล, 2559)
1. การเปลี่ ย นแปลงของร่ างกายที่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้ ชั ด เจน ซึ่ งจะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายภายนอกที่เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความสูงอายุได้อย่างชัดเจน เช่น การเกิดขึ้น
ของผมหงอก การเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง หรือการเสื่อมโทรมของผิวหนัง เป็นต้น บรรลุ ศิริพานิช
(2542) ได้ อ ธิบ ายถึ ง เกณฑ์ กํ าหนดผู้ สู งอายุ อิ งจากลั กษณะทางกายภาพ คื อ การนิ ยามในลั กษณะนี้
ทําการเรียกผู้สูงอายุผ่านการอ้างอิงถึงลักษณะเชิงกายภาพและสรีระปรากฏได้อย่างชัดเจน และสามารถ
บ่งบอกได้อย่างทันทีว่าบุคคลในลักษณะนี้ว่าคนกลุ่มนั้น คือ ผู้สูงอายุ ลักษณะรูปลักษณ์ ทางกายภาพ
ที่สามารถตัดสินจากรูปร่างภายนอก ซึ่งเป็นการใช้สํานึกร่วมในการตัดสินว่าบุคคลใดคือผู้สูงอายุร่วมกัน
ของคนในสั งคม โดยใช้ ความคิ ด และประสบการณ์ เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนแปลงลั กษณะของพั ฒ นาการ
ของมนุษ ย์ตามหลักธรรมชาติที่นําเสนอว่าการเป็นผู้สูงอายุจะมีลักษณะอย่างไร ในการนํ าเสนอเช่น นี้
มักถูกถ่ายทอดผ่านสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผูกลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุเข้ากับการโฆษณา
สินค้าทางการตลาด เช่น การมีผมหงอก และการมีผิวหนังเหี่ยวย่น เป็น ต้น อย่างไรก็ตามการอธิบาย
ในลักษณะดังกล่าว สามารถนําไปสู่ความผิดพลาดในการนิยามตัวตนได้ เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลง
เชิงกายภาพ และสรีระดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรในกลุ่มช่วงวัยอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มของผู้สูงอายุ
ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ภ าวะการผิ ด ปกติ ท างร่ างกาย และการจั ด การการนํ าเสนอภาพลั กษณ์ ท างร่ างกาย
ตัวอย่างเช่น คนที่มีผมหงอกก่อนวัยอันควร บุคคลที่ผ่านการศัลยกรรมเพื่อลบริ้วร้อยเหี่ยวย่น เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นภายใน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มักจะพบการเสื่อมสมรรถของอวัยวะภายใน การเปลี่ยนแปลง
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ในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่นําไปสู่การรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นอันตราย
ต่อการดําเนินชีวิต เช่น การทํางานของไตลดลง การเป็น โรคเบาหวาน หรือการเกิดโรคหัวใจ เป็ นต้น
กล่าวคือ ร่างกายกลุ่มผู้สูงอายุมีสมรรถภาพที่เสื่อมถอย ทําให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายลดน้อยลง
ตามจํ านวนของอายุ ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อย ดั งนั้ น การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพและระบบการทํ างาน
ของร่างกายที่เสื่อมถอยเช่นนี้ กลายเป็นปัญหาที่สําคัญของกลุ่มคนในวัยนี้ มักมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
ทางด้านสุขภาพได้รวดเร็วและรุนแรง รวมถึง มีอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ง่าย
ในส่วนขั้นตอนของการรักษา คนกลุ่มนี้จะมีกระบวนการฟื้นตัวได้ช้า และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่มาจากการรักษาสูง เช่น ผลจากการผ่าตัด หรือ ผลจากการใช้ยา เป็นต้น
1.2.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory)
ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพ และทฤษฎีความปราดเปรื่อง
1. ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality Theory) ทฤษฎี นี้ ก ล่ า วว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะมี
ความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นั้น ถ้าผู้สูงอายุเติบโตมาด้วยความอบอุ่น
ความรัก เห็ น ความสําคั ญ ของคนอื่น ก็มักจะเป็ นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกั บ
ลูกหลานหรือผู้อื่นได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เติบโตมาในลักษณะที่มีจิตใจคับแคบ ไม่เคย
ช่วยเหลือผู้ใด ผู้สูงอายุนั้นก็มักจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความสุข
2. ทฤษฎี ความปราดเปรื่ อ ง (Intelligence Theory) ทฤษฎี เชื่ อ ว่ า ผู้ สู อ ายุ ที่ ยั ง
ปราดเปรื่องและคงความเป็ น ปราชญ์ อยู่ ได้ ก็ เพราะเป็ น ผู้ที่ มีค วามสนใจในเรื่อ งต่ างๆ อยู่ เสมอ และ
พยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดีและฐานะทางเศรษฐกิจดี พอเป็ น
เครื่องเกื้อหนุน
1.2.3 ทฤษฎีทางสังคม (Sociological Theory)
สุทธิพงศ์ บุญผุดง (2554) อธิบาย “ทฤษฎีทางสังคมวิทยา” เป็นทฤษฎีที่พยายาม
อธิบายสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุมีสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาในแต่ละ
บุคคล และสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการปรับตัว ทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะทําให้
สถานะของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทฤษฎีดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน คือ การละบทบาททางสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย
คือ ได้ให้คนในวัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทําหน้าที่ สําหรับผู้สูงอายุเองก็จะได้เตรียมตัวรับ
กั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งและหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ และความแตกต่ า ง
ในบุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งสําคัญ
2. ทฤษฎี กิจกรรม (Activity Theory) คื อ การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกระหว่ า ง
บุคคล การมีปฏิสัมพั นธ์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึ งพอใจในชีวิต เมื่อบุ คคลมีอายุมากขึ้น
สถานะทางสังคมก็จะลดลง บทบาทเก่าจะถูกลดถอนตัวออกไป ดังนั้น ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจาก
วัยที่ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็ นสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเป็นสิ่งสําคั ญ
สํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ ทํ าให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ งใจและกาย กิ จ กรรมจึ งมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ความพึ งพอใจในชี วิ ต
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ของผู้สูงอายุ วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) ด้อธิบายว่า ทฤษฎีกิจกรรม การเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
จะต้องเป็นผู้ที่มีการทํากิจกรรมอยู่เสมอ เป็นกิจกรรมที่กระทําร่วมกับบุคคลอื่น ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว
สังคม โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอัตมโนทัศน์ที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิต ทําให้รู้สึกว่า
ตนเองเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสั งคม และสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู่ ในสั งคมอย่ างมี ความสุ ข ได้ อย่ างไรก็ ต าม
ในการจัดกิ จกรรมให้ กับ ผู้สูงอายุ ควรเป็ น กิจกรรมที่ เหมาะสมกั บ ผู้ สูงอายุแต่ ละคน สํ าหรับ ผู้ สูงอายุ
ที่อยู่ตามลําพังหากพิจารณาถึงทฤษฎีกิจกรรมควรจัดให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกิจรรมได้อย่างสะดวก และ
เลื อกเข้าร่วมกิจกรรมที่ สนใจได้ รวมถึง กิ จกรรมนั้ น จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ สูงอายุ
ที่อาศัยตามลําพัง ทั้งกิจกรรมระยะสั้น เช่น กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองให้สอดคล้องกับ
โรคประจําตัว ส่วนกิจกรรมระยะยาวควรเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ มีความสนใจพอที่จะยึดในการสร้าง
รายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดจน ต้องมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมทํากิจกรรมกันได้โดยง่าย
3. ทฤษฎี ค วามต่ อเนื่ อ ง (Continuity Theory) ได้ ม าจากการนํ า ทฤษฎี ไร้ ภ าระ
ผูกพั นและทฤษฎี กิจกรรมมาวิเคราะห์ ร่วมกัน เพื่อ หาข้อสรุปใหม่ เป็นทฤษฎี ความต่อเนื่ องที่ สามารถ
อธิ บ ายชี วิ ต ที่ แ ท้ จ ริง ของผู้ สู ง อายุ คื อ การที่ ผู้ สู งอายุ จ ะมี ค วามสุ ข ในบั้ น ปลายชี วิ ต ได้ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
บุคลิกภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิตเดิมของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทในสังคมจะมีความสุข
เมื่อได้ร่วมกิจกรรมเหมือนในวัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่ไม่ชอบการเข้าร่วมสังคมมาก่อนก็จะมีความสุข
ในการแยกตัวเองในวัยสูงอายุ วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีความต่อเนื่อง เป็นทฤษฎี
ที่ทําการวิเคราะห์ความเป็นปัจเจกของบุคคล จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
แต่การดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง หรือการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ เกิดจาก
ปัจจัยหลายๆ ด้านทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น ทฤษฎีความต่อเนื่องจะเน้นให้พิจารณาถึงความเป็น
ปัจเจกของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยพิจารณาถึงแรงจูงใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ
ตลอดจนลั กษณะนิสัยความยื ด หยุ่ น และการปรับ ตั ว ในช่ วงชีวิต ความเป็ นอยู่ที่ ผ่านมาของผู้ สูงอายุ
ซึ่งผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือล้มเหลวในบั้นปลายชีวิต มักมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างมาก สําหรับผู้สูงอายที่อยู่ตามลําพังนั้นจะต้องพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้สูงอายุ
ในแต่ละคน และอาจมีการเสริมแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นําศักยภาพองตนเองที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ทฤษฎี ค วามทั น สมั ย (Modernization Theory) เป็ น ทฤษฎี ที่ ก ล่ าวถึ งสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีลักษณะการเป็นเมืองมากกว่าชนบท จนทําให้
ผู้สูงอายุอาจรู้สึกก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทัน จนอาจถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่า แต่ในทฤษฎีความทันสมัยนี้
ก็มีบางประเทศที่ เป็นประเทศที่มีความเจริญ ทางเทคโนโลยี และในด้านของการยอมรับ เคารพนั บถือ
ผู้สูงอายุ ยังคงให้ความเคารพนับ ถืออยู่ ดังนั้น ทฤษฎีนี้อาจเป็น การที่ ทําให้ผู้สูงอายุนั้ นสามารถอยู่ใน
สังคมปั จจุบั นก้ าวทั นโลกได้ รวมถึ ง คนรุ่นใหม่ ต้องปรับ ทั ศนคติที่ มีต่อตั วผู้ สูงอายุ ว่าเป็ น ผู้ ที่มีความรู้
มีคุณค่า มีประสบการณ์ ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) อธิบายถึง Modernization ความเป็น
สมัยใหม่นั้น ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของครอบครัวดั้งเดิม ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่บ้านคนเดียว
มากขึ้ น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทํ า ให้ ผู้ สู งอายุ มี ค วามเป็ น อยู่ แ บบตะวั น ตก มี ก ารปั ญ หาด้ า น
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การปรับตั ว มี ความขัดแย้งกั บ รุ่น ลู กและหลาน ที่ เกิดจากความคิด ค่านิ ยมแตกต่างกันมองว่าตนเอง
เป็นผู้เบี่ยงเบน ไม่มีเงิน อายุเยอะ เป็นปัญหา ความคิดต่าง มีคนที่เป็นผู้สูงอายุภายในบ้านน้อย การถูก
เลือกปฏิ บั ติ ละเลย ทั้ งในครอบครัว และในสังคม ยิ่งออกมาอยู่แบบนี้ ยิ่งรู้สึกด้อยคุณ ค่า ความภู มิใจ
ในตั ว เองต่ํ า โดยหั ว เราะเยาะ เป็ น สิ่ งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางร่ างกาย และค่ า นิ ย มความคิ ด
วัฒนธรรม ขาดการยอมรับจากสังคม มองว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา คนอายุเดียวกัน
เมื่ออยู่ด้วยกันจะลดความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างได้ คนเหมือน ๆ กัน ถ้าอยู่ด้วยกันเกิดพลังทางสังคมได้
บรรลุ ศิริพานิ ช (2542) อธิบายถึง เกณฑ์ การนิ ยามผู้สูงอายุอิงจากตําแหน่ งและสถานภาพทางสังคม
สถานภาพทางสังคม (Social Status) คือ ตําแหน่งทางสังคม ในลักษณะสังคมไทยดั้งเดิม สังคมการทํา
เกษตรกรรม มีการยกย่องให้ผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลที่มีค่า มีเกียรติ และเป็นผู้ที่ได้รับการรับการตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญ เมื่อเป็นสังคมสมัยใหม่ มีวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายถึงการเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการนิยาม
ในเชิงลบและมองว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
5. แนวคิดเรื่องการสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) การเปลี่ยนแปลงสังคมได้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัฒนธรรม ได้แก่ สังคมดั้งเดิม หรือ สังคมเกษตรกรรม มองผู้สูงอายุ
เป็นผู้นํา และเป็นที่เคารพของผู้คน สังคมสมัยใหม่มีวิทยาศาสตร์ เข้ามาศึกษาการเป็นผู้สูงอายุ จึงมอง
ผู้สูงอายุในลักษณะเชิงลบ หรือมีแนวโน้มที่จะมองผู้สูงวัยในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาดประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ ไม่ถูกจัดให้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมในการทํางาน ด้านครอบครัว เป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพิงดูแล
ผู้ อื่ น ไม่ ส ามารถดู แ ลตั ว เองได้ ผู้ สู งอายุ มั กถู กตี ต ราว่ าเป็ น บุ ค คลที่ ต้ องการการได้ รับ ความช่ วยเหลื อ
การพึ่งพิง ซึ่งเป็นการมองผู้สูงอายุ โดยการเหมาเป็นกลุ่มก้อน นอกจากการนิยามผู้สูงอายุผ่านการใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ ยังมองผู้สูงอายุในประเด็นเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ อาชัญญา รัตนอุบล (2559) อธิบายถึง บทบาท หน้าที่ และสถานภาพ
ทางสังคม สถานภาพของผู้สูงอายุมีความหมายถึงการเป็นผู้อาวุโสของสังคม (Senior Citizens) ผู้ซึ่งเป็น
กลุ่มที่รับการยอมรับและความเคารพจากสมาชิกในกลุ่มทางสังคม กลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับสถานภาพและ
ตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงกว่าคนกลุ่มอื่น อย่างไรก็ตามการนิยามรูปแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ที่ แ ละเวลา สิ่ งที่ ส ามารถสั งเกตได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ สถานะทางชนชั้ น ภายในกลุ่ ม ทาง
สังคม การเป็นผู้อาวุโสของสังคม เป็นสถานะที่ได้มาจากความสามารถและความพยายามตามเศรษฐกิจ
ผู้อาวุโสแค่ถูกให้ความเคารพแต่ไม่บทบาทก็น้อยลง ยกเว้น บุคคลที่มีทุนทางสังคมสูง อาวุโส หรือ สูงอายุ
กําหนดจากสังคม วัฒนธรรม มักจะพบเจอในสังคมการทํางานที่มาจากการจัดลําดับชนชั้นของบุคคล
เป็นลําดับขั้น ภายใต้โครงสร้างระบบองค์กรการทํางาน มีการจัดแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่การทํางาน
ตามทั กษะความสามารถเฉพาะตัวของบุ คลากรแตกต่ างกั น การจัด โครงสร้างองค์ กรผ่ านการอ้ างอิ ง
ตามหน้าที่การทํางานส่งผลลัพธ์เชิงบวกและสร้างความเสถียรภาพให้กับระบบการทํางาน การเป็นผู้อาวุโส
ในทางสังคมลักษณะนี้อาจจะได้มาจากบุคคลที่ทํางานในองค์กรเป็นระยะเวลานานมากกว่าบุคคลอื่น
ได้ มาจากการที่ บุ คคลได้อ ยู่ตํ าแหน่ งหน้ าที่ การทํ างานที่ สูงมากกว่าคนอื่ น กล่ าวอี กทางหนึ่ งหมายถึ ง
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บุคคลผู้ที่ได้รับการรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น บุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าบุคคลอื่น ย่อมที่จะได้รับ
การยอมรับและการเคารพจากบุคคลที่มีสถานะที่ต่ํากว่า เช่น การเป็นหัวหน้างาน
การเป็นผู้อาวุโสในลักษณะนี้พ่วงมากับความคาดหวังของสมาชิกในองค์กรที่มีต่อ
ผู้อาวุโส ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์การทํางานที่อยู่
ภายในองค์กรเหล่านั้นผ่านการอิงตามจํานวนปี ที่อยู่ในสายงานนั้น ซึ่งเป็ นการนิยามลักษณะนี้เป็นคํา
นิยามที่ไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดของการนิยามผู้สูงอายุจากตําแหน่งและสถานภาพทาง
สั งคมเป็ น การใช้ คํ า นิ ย ามที่ ไม่ เป็ น ทางการเช่ น เดี ย วกั บ คํ า นิ ย ามว่ า อาวุ โส อาจจะไม่ ใช่ คํ า นิ ย ามที่
เหมาะสมสําหรับใช้เรียกประชากรผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มผู้อาวุโสบางคน อาจจะเป็นบุคคลที่มีอายุน้อย
และได้รับ การจัดตั้งผ่านความสามารถในการทํ างาน หรือประสบการณ์ ท างทํ างานที่ มีมากกว่าคนอื่ น
เนื่องจากการนิยามผู้สูงอายุโดยอ้างอิงจากลักษณะทางกายและสถานภาพทางสังคม มีลักษณะการนิยาม
อย่างไม่เป็นทางการ แตกต่างและหลากหลาย การนิยามขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่
เหล่านั้น จนไม่สามารถสร้างมาตรฐานกําหนดถึงความเป็นผู้สูงอายุได้
ประโยชน์ ข องการอธิ บ ายถึ งสาเหตุ ข องความสู งอายุ ผ่ านการมองในมุ ม ต่ า งๆ
เป็นการอธิบายที่นําไปสู่การสร้างนโยบายและสวัสดิการ เพื่อเอื้อประโยชน์และสิทธิให้กับผู้สูงอายุ รวมถึง
การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในด้ านต่ างๆ ของบุ ค คลที่ อยู่ ในภาวะผู้ สู งอายุ ตั ว อย่ า งเช่ น
การอธิ บ ายผู้ สู ง อายุ ในเชิ ง ทฤษฎี เชิ ง ชี ว วิ ท ยานํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งนโยบายการเสริ ม สร้ า งการรั ก ษา
ทางการแพทย์ แนวการอธิบายเช่นนี้มักจะพบได้ในการนําไปใช้งานทางการแพทย์เป็นหลัก
1.3 แนวคิดเชิงพฤฒาวิทยาหรือวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Gerontology Perspectives)
ปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราเติบโตของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตข้ า งหน้ า ส่ งผลให้ เกิ ด การให้ ค วามสํ า คั ญ ในประเด็ น ผู้ สู งอายุ ม ากขึ้ น ก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ า ง
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ หรือ ช่วงวัยสูงอายุ พฤฒาวิทยา หรือ วิทยาการผู้สูงอายุ
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
อาชัญญา รัตนอุบล (2559) อธิบายถึง “พฤฒาวิทยา หรือ วิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ”
เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นสหวิชาเฉพาะทางที่มุ่งสนใจศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กล่าวคือ เป็นกรอบความคิด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ใช้ในการศึกษาผู้สูงอายุในทุกประเด็นรอบด้าน ตั้งแต่ ประเด็นการศึกษาทางการแพทย์
ประเด็นทางสังคม และประเด็นการศึกษา โดยศาสตร์ดังกล่าวจะศึกษาผู้สูงอายุในหลายมิติที่จะนําไปสู่
การเสริ มสร้างศั กยภาพของผู้ สู งอายุ นํ าไปสู่ การสร้า งประโยชน์ ให้ กับ ชุ มชน รวมถึ งการภาพลั กษณ์
เชิงบวกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสังคม และผู้สูงอายุ ซึ่งหน้าที่ของประเด็น
ทางการศึกษาทั้ง 3 ประเด็นจะทํางานประสานร่วมมือกัน
เนื้อหาของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤฒาวิทยาทั้ง 3 ประเด็น เป็นกระบวนการที่สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เป็นกลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพในสังคม ซึ่งการกระบวนการดังกล่าวไม่ได้เพียง
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แค่ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพียงแค่ทางเดียว แต่ในทางเดียวกันกระบวนการดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือ
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นของผู้สูงอายุให้กับสังคม เพื่อเสริมสร้างให้คนและองค์กรในสังคมมีความเข้าใจ
กับกลุ่มคนผู้ สูงอายุ (อาชัญ ญา รัตนอุบ ล, 2559) ซึ่งการทํ างานของแนวคิดในตระกูลของพฤฒวิท ยา
จะทํางานประสานร่วมกันทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทางการแพทย์ สังคม และการศึกษา เพื่อให้ได้ผล
ของการนําไปใช้เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทํางาน
ร่วมกัน กล่าวคือ แนวคิดแต่ละแนวคิดจะทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนจุดอ่อน หรือช่องว่างทางความรู้
ให้อีกแนวคิด เปรียบเสมือนการทํางานหน้าที่เป็นกาวให้กันและกัน เพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปอย่างตรงตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. พฤฒาวิทยาทางการแพทย์ หรือ วิทยาการผู้สงู อายุด้านการศึกษาทางการแพทย์
เป็ น การที่ ผู้สูงอายุทําการศึ กษาเกี่ยวกั บทางร่างกายของผู้สูงอายุ เป็ นการศึ กษาสิ่ง
ลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึง เป็นศาสตร์ที่ทําสําคัญที่มุ่งเน้นไปใน
เรื่ อ งสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ โดยจุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของพฤฒาวิ ท ยาทางการแพทย์ มุ่ ง เน้ น ไปในเรื่ อ ง
ของลักษณะทางชีวภาพของผู้สูงอายุ และนําไปสู่การจัดการรักษาและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
2. พฤฒาวิทยาสังคม หรือ วิทยาการผู้สูงอายุสาขาสังคม (Social Gerontologists)
สุ ร กุ ล เจนอบรม (2541) กล่ า วว่ า “นั ก สั ง คมวิ ท ยาเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ (Social
Gerontologists)” ได้ ทํ า การวิ เคราะห์ เพื่ อ ค้ น หาเกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว ของผู้ สู งอายุ ซึ่ งให้ ค วามสนใจ
กับการจัดการบทบาทของผู้สูงอายุในประเด็นเรื่องของการปรับตัวในการเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือการเป็น
ผู้สูงอายุอย่างไร นอกจากนั้นพฤฒาวิทยาสังคมให้คําอธิบายและวิเคราะห์ในประเด็นที่นักสังคมวิทยา
ผู้สูงอายุสนใจในเชิงลึกได้ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
การอธิบ ายเชิงสังคมจะมุ่ งเน้ น ทําการศึกษาในเรื่องของบทบาทหน้ าที่ของผู้สูงอายุ
ในสั งคม ซึ่ งการอธิ บายเรื่อ งของบทบาทของผู้ สูงอายุ มีลักษณะเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพของสั งคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในยุคของเกษตรกรรมที่ คนภายในสังคมให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุในฐานะ
ผู้ที่มีคุณค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคล
ที่ถูกได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําทางสังคม และเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นครูของคนในสังคม แต่เมื่อเกิด
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ
ได้ แก่ การอธิบ ายถึงเสื่อมถอยของร่างกายภายนอกและภายใน ที่ ส่งผลให้ เกิดอุป สรรคในการใช้ ชีวิต
ของผู้ สู ง อายุ เป็ น ต้ น ซึ่ ง การอธิ บ ายดั ง กล่ า วได้ มี ห ลั ก ฐานประกอบอย่ า งชั ด เจน จึ งก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงสร้ า งการทํ า งานที่ มี ก ารกํ า หนดช่ ว งวั ย
ที่ เหมาะสมของการเลิกจ้างงาน หรือเรียกอี กอย่ างหนึ่ งว่ า การเกษี ยณอายุ ของการทํ างานซึ่งมองว่ า
เมื่ อ ผู้ สู งอายุ มี อายุ ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการทํ างานที่ ล ดน้ อ ยลง ส่ งผลให้ บ ทบาทของ
ผู้สูงอายุในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป จากเป็นบุคคลที่ยิ่งมีอายุมาก ยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือในการทํางาน
การตัดสิน หรือการอยู่บทบาทของการเป็นผู้นําทางสังคม กลายเป็นบุคคลที่จะต้องพ้นตําแหน่งของการ
จ้างงานและกลับไปอยู่กับครอบครัว การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ได้ส่งผลต่อการมองตัวเองและการที่
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สังคมให้นิยามผู้สูงอายุว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะของการเป็นผู้รอรับและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถทํางานหรือมีความมั่นคงทางด้านการเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวได้ คนกลุ่มนี้
จึงถูกจัดให้เป็นภาระทางสังคมและลูกหลานที่จะต้องมีคนเข้ามาดู การสวมบทบาทในลักษณะนี้จึงส่งผล
ทางลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลทางด้านจิตใจผ่านการมองตนเองว่าไม่มีคุณค่าในสังคม
ดังนั้น การนําแนวทัศน์เชิงพฤฒาวิทยาสังคมเข้ามาทําการอธิบายและศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางในการสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะกําจัดภาพของคนในสังคมที่มองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระทางสังคม นอกจากนี้การให้ความรู้
ทางด้ านสั งคมแล้ ว ยั ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ ต รงตาม
ความต้องการและความเหมาะสมกับผู้สูงอายุอีกด้วย
จากการอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า “แนวคิดเชิงพฤฒาวิทยาสังคม” เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาท สถานะ การกระทํ าของตั วผู้ สู งอายุ และสั งคม ทั้ งในสั งคมจุ ลภาค ได้ แก่ ครอบครั ว
ไปกระทั่งสังคมมหภาค ได้แก่ การศึกษา ชุมชน การเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงให้ความสําคัญ
ในการศึกษาถึงการจัดสรรสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การศึกษาพฤฒาวิทยา
ในประเด็นสังคมในฐานะของการเป็นผู้กระทําทางสังคม อย่างไรก็ตามทฤษฎีดังกล่าวไม่สามารถอธิบายถึง
การจัดระบบ พัฒนา หรือวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาในวัยสูงอายุได้โดยตรง
3. พฤฒาวิทยาการศึกษา หรือ วิทยาการผู้สูงอายุสาขาการศึกษา (Education Gerontology)
เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานปรัญชา หลักการ และวิธีการสอนผู้ใหญ่ มุ่งเน้น
ที่ จะทํ าการให้ ค วามรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่ อให้ ผู้สูงอายุสามารถปรับ ตั วและแก้ ปั ญ หาได้ ด้ วยตั วเอง ซึ่งเป็ น
การศึกษาร่วมกับพฤฒาวิทยาทางการแพทย์และพฤฒาวิทยาสังคม ในการร่วมจัดตั้งแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูงอายุมากที่สุด รวมถึง เนื้อหาและกิจกรรมทางการศึกษา
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความเหมาะสมของผู้ สู งอายุ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการและ
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้มากที่สุด โดยนําวิทยาการทั้ง 2 ด้าน เข้ามาเป็นตัวสนับสนุนแนวทางของพฤฒา
วิ ท ยาการศึ ก ษานี้ เพื่ อ นํ า มาจั ด รู ป แบบการสอนให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นวั ย สู ง อายุ โดยมี แ นวคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้
ของบุคคลสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2559)
การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์และทางสังคมนั้น
เป็ นการทํ าให้ ผู้สู งอายุได้ เข้าใจกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติ และกระบวนการเปลี่ ยนแปลงด้ านต่ างๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามขั้ น ตอนอย่ างชั ด เจน ซึ่ งเป็ น การป้ อ งกั น และการดู แ ลตนเอง เพื่ อ แก้ ไขโรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ตามสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ หรือเป็นการเตรียมตัวรับมือกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุ
ซึ่ งความรู้ ทางการแพทย์ ได้ ก ลายเป็ น ความรู้ สํ า คั ญ ในการออกแบบเนื้ อ หาที่ เหมาะสมในการจั ด การ
ทางการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ และความรู้ท างด้านสังคมได้เข้ามาทําจัดแนวทางเนื้ อหาการเรียนการสอน
ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและศักยภาพที่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในสังคมไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึง คนในสังคมได้ตระหนักรู้ถึง
บทบาทที่สําคัญของผู้สูงอายุเช่นกัน
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ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ และสุภาพรรณ น้อยอําแพง (2551) อ้างอิงจาก อาชัญญา รัตน
อุบล (2559) ได้นําเสนอแนวความคิดที่สําคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตามแนวคิด
พฤฒาวิทยาการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะของกิจกรรมจะต้องจัดตั้งเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
กิจกรรมถูกจัดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม จะต้องไม่เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 2) ในระหว่าง
การจัดทํ าแผนหรือแนวทางการศึกษาและเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ จะต้องผ่านกระบวนการศึ กษาค้ น คว้า
อย่างละเอียดและถี่ถ้วน เพื่ อเป็ นมาตรฐานของการจัดการแบบแผนการศึ กษาที่ สามารถนํ าไปใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) บุคลากรที่เข้ามาทําการศึกษาและเรียนรู้ผู้สูงอายุ จะต้องผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อที่จะให้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุ 4) ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจะต้องทําการวางแผน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมที่มีต่อกลุ่มผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุยังมีความจําเป็นต้องได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการ
พื้นฐาน 5 พื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ 1) ความต้องการความรู้เพื่อสามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
2) ความต้องการทักษะเพื่อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม 3) ความต้องการทักษะเพื่อสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้แก่สังคม 4) ความต้องการความรู้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้มี
ความเข้าใจความเป็นไปในสังคม และการเรียนรู้เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในชุมชนสังคม 5) ความต้องการ
ความรู้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้และพึงพอใจในชีวิต
นอกจากการตอบสนองความต้ อ งการพื้ น ฐาน 5 พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของผู้ สู ง อายุ แ ล้ ว
ผู้สูงอายุควรได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนวัยสูงอายุและหลังวัยสูงอายุในทุกรูปแบบ
เพื่อเป็นการเตรียมตัวเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตและศักยภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ (เพ็ญ แข ประจนปัจจนึ ก,
2550) โดยมี ก ารฝึ ก อบรมและ การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ
เป็นการเตรียมตัวด้านจิตใจและสังคมก่อนวัยเกษี ยณ การจัดการให้มีการศึกษานอกระบบหลังวัยเกษียณ
เพื่ อเป็ นการพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนหลักสูตรระยะสั้นในเนื้อหาที่ สนใจตามที่ สถาบันการศึกษาต่างๆ
จั ด ให้ บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ชนในลั ก ษณะการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เองด้ ว ยสื่ อ ต่ า งๆ
เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
บรรลุ ศิ ริ พ านิ ช (2542) อธิ บ ายถึ ง “Gerontology” เป็ น ศาสตร์ ที่ ทํ า การศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ ผู้ สู งอายุ โดยทํ า การรวบรวมทฤษฎี แ นวคิ ด ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การผู้ สู งอายุ ไม่ ว่ า จะเป็ น แนวคิ ด
ด้านชีววิทยา สังคม รวมถึง การให้การศึกษาที่เหมาะสม โดยให้ความสนใจตั้งแต่กระบวนการความสูงวัย
ไปจนถึ ง ปรากฏการณ์ เกี่ ยวกั บ ความสู งอายุ อย่า งไรก็ ต าม คํ าว่า “Gerontology” ก็ ยังไม่ มี คํ านิ ยาม
ที่เป็นทางการอย่างแน่ชัด โดยงานศึกษาหลายงานได้มีการให้คํานิยามที่แตกต่างหลากหลายออกไป ได้แก่
ชราวัยศาสตร์ พฤฒาวิทยา และวิทยาการว่าด้วยผู้สูงอายุ
สรุปได้ว่า “พฤฒาวิทยา หรือ วิทยาการผู้สูงอายุ” เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีคุณภาพ เป้าหมาย
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ของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในอนาคต คือ ผู้สูงอายุที่มีพลังและมีศักยภาพ สังคมต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ควรอยู่ในระยะการเตรียมตัวก่อนการเป็นผู้สูงอายุ และการให้ความรู้
หลังวัยสูงอายุ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ปรับตัวได้ดีที่สุด และควรจัดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยคํานึงถึง
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ
1.4 แนวคิดพฤฒพลัง
World Health Organization (2002) อธิ บายถึ ง “พฤฒพลั ง” เป็ นกระบวนการเสริ มสร้ าง
คุณ ภาพชี วิตที่ ดีของคนในทุ กช่วงวัย เป็ น กระบวนการจัดการในการมอบหมายโอกาสการเสริมสร้าง
ทางด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยพฤฒพลังเป็นการจัดการ
ที่เกิดได้ ทั้งจากตัวบุคคลและกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นการให้บุคคลได้ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขา ไม่ว่า
จะเป็นในด้านของลักษณะทางกายภาพของร่างกาย ด้านสังคม และสภาพจิตที่ดี ตลอดทุกช่วงชีวิตของพวกเขา
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในสังคมตามความจําเป็นพื้นฐาน ความต้องการและความสามารถ
ของพวกเขา ขณะที่ได้ทําการจัดการเรื่องการป้องกัน ความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิต และการดูแล
ที่ เหมาะสม ทั้ ง นี้ ปิ่ น วดี ศรี สุ พ รรณ และคณะ (2560) ยั ง ได้ อ ธิ บ ายว่ า “Active Aging” หมายถึ ง
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ โดยทํ า ว่ า “Active” ก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า กิ จ กรรมทางสั งคม เศรษฐกิ จ
วัฒ นธรรม ศาสนา ความเชื่ อ และความเป็ น พลเมื อง ไม่ เพี ยงแค่ หมายถึ งความแข็ งแรงทางกายหรือ
สามารถเป็นแรงงานได้เท่านั้น ดังนั้น คนวัยเกษียณ ผู้ป่วย หรือผู้พิการสูงวัย ก็สามารถเป็นคนที่มีพลัง
ความสามารถให้กับครอบครัว กลุ่ม ชุมชนและประเทศชาติได้
มาสริน ศุกลปั กษ์ และ กรัณ ฑรัตน์ บุ ญ ช่วยธนาสิท ธิ์ (2560) อธิบายถึง “ผู้ สูงอายุที่ มี
ความเป็ น พฤฒพลั ง ” เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถพึ่ ง พาตนเอง เป็ น ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม
โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียกว่า 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) การมีสุขภาพที่ดี 2) การมีส่วนร่วม และ
3) ความมั่นคง โดยมองว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นหลักสําคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นพฤฒพลัง
เนื่องจากเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นพื้นฐานในการนําไปสู่ส่วนอื่น อันได้แก่
การมีส่วนร่วม และความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับ วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) ที่อธิบายว่าองค์ประกอบ
“พฤฒพลั ง” ประกอบด้ ว ย 1) การมี สุ ข ภาพที่ ดี 2) การมี ความมั่ น คงหรื อ การมี ห ลั ก ประกั น ในชี วิ ต
ในที่ นี้ ห มายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิ จ ของผู้ สู งอายุ และ 3) การมี ส่ วนร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
3 องค์ประกอบดั งกล่าว จะต้องถูกส่งเสริมและกระตุ้ นผ่านการทํ ากิจกรรม และ สุภจักษ์ แสงประจักษ์ สกุ ล
(2557) กล่าวด้วยว่า ผู้สูงอายุที่มีลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) มีสุขภาพดี 2) มีส่วนร่วมในสังคม และ 3) มีความมั่นคง
ซึ่งมีปัจจัยกําหนด (determinants) ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของวุฒิวัย ประกอบด้วย ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและระบบบริการทางสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งนี้ สํานักงาน
สถิ ติแห่ งชาติ (2560) อธิบายว่า “ดั ชนี พ ฤฒพลังผู้สูงอายุ ไทย” แบ่ งออกเป็น 4 ด้ าน 1) ด้านสุขภาพ
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ได้แก่ การประเมินสุขภาพกายของตนเอง สุขภาพจิต ความสมารถในการทํากิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหว
การมองเห็น การได้ยิน และการออกกําลังกาย 2) ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีงานทํา การเข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน และการดูแลบุคคลในครัวเรือน 3) ด้าน
ความมั่นคง ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และสภาพการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย
และ 4) ด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีพฤฒพลัง ได้แก่ การมีอุปกรณ์ ICT และการอ่านออกเขียนได้
วิภานันท์ ม่วงสกุล (2558) ได้ให้คําอธิบาย “พฤฒพลัง” ว่าเป็นแนวคิดที่กล่าวถึง ภาวะที่
สมบูรณ์ของผู้สูงอายุในทุกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตที่ดี และมีการส่วนร่วม
ในสังคม ซึ่งเป็นภาวะที่ควรส่งเสริมให้บุคคลมีความเป็นอยู่ที่ดี
สุภจักษ์ แสงประจักษ์ สกุ ล (2557) ให้ ความหมาย “Active Aging” ว่า “วุฒิวัย” ทั้ งนี้
จากการเพิ่ มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วอาจจะไม่เป็น ปั ญ หามากนัก ถ้าประชากรกลุ่มนี้มี
ความพร้อ มในด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านที่ อยู่ อ าศั ย ด้ านสั งคม ด้ านร่างกายและจิ ตใจ หรือเป็ น ผู้ที่ มีวุฒิ วัย
ในระดั บ สู ง โดยจะส่ งผลดี ทั้ งในระดั บ จุ ล ภาค คื อ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ มี สุ ข ภาพที่ ดี ไม่ เป็ น ภาระพึ่ งพิ ง
ของครอบครัว โดยสามารถทํ างานหารายได้ให้กับ ตนเองเพื่ อสร้างความมั่น คง และระดับมหภาค คือ
ทํ า ให้ ล ดงบประมาณด้ า นการรั ก ษาพยาบาลจากภาครั ฐ อี ก ทั้ งยั งเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ได้ ป ระโยชน์
จากการปันผลทางประชากร
ระวี สัจจโสภณ (2556) กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกในการสร้าง
สังคมผู้สูงอายุที่มีความเป็นพฤฒพลัง
นอกจากนี้ สหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ (UN) อ้างอิงจาก บรรลุ ศิริพานิช (2542)
ในฐานะของการเป็ นองค์ กรระดั บโลกที่ ได้ รั บความน่ าเชื่ อถื อองค์ กรหนึ่ ง ได้ สร้ างนโยบายในการรองรั บ
กลุ่มคนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการส่งเสริมให้นําแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุนานาชาติเข้ามา
ดําเนินการปฏิบัติ (International Plan of Action on Aging) โดยเป็นการวางแผนโครงสร้างการเตรียม
ตัวรองรับผู้สูงอายุ ซึ่งผลของการสูงอายุของประชากรที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ ของผู้สูงอายุจะส่งต่อระบบ
ของสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการพื้นฐาน ดังนั้น รัฐบาลและเอกชนจะต้อง
กําหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร หรือ สร้างนโยบายใหม่ เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้
อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองได้ทําการปฏิบัติที่ต่ํากว่าคนกลุ่มอื่น หรือมองว่าเป็นปัญหา
สังคม
สรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤฒพลั ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ทํ า ให้ ค นได้ ต ระหนั ก ถึ งการสร้ า ง
ศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะวัยสูงอายุ
ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถ
พึ่ งพาตนเองได้ มี ความมั่ น คงในการดํ ารงชี วิต เป็ น ส่ วนหนึ่ งของสั งคม และมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นา
ประเทศต่อไป
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2. โรงเรียนผู้สูงอายุ
2.1 ความหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ปิ่ นวดี ศรีสุพรรณ และคณะ (2560) กล่าวว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ”ในฐานะที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น โดยอธิบายว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ”เป็นแหล่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส่งเสริมคุณค่าในตัวเองให้กับผู้สูงอายุ
และเป็นพื้นที่สุขภาวะ โดยมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผ่านการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้สูงอายุในเรื่องของสุขภาพ ทักษะอาชีพ การใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเป็น
พื้ น ที่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ท างสั งคมของผู้ สูงอายุ ที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ สู งอายุ ได้ เห็ น คุ ณ ค่ าของตั ว เอง และเสริม สร้า ง
คุณภาพทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุ โดยหัวใจสําคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ “การทํางานด้วยความเป็น
จิตอาสา”
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) อธิบายว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นรูปแบบของการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตในการเรียนรู้ทั กษะใหม่ รวมถึงเป็ นพื้ น ที่ สําหรับเปิ ดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ แสดงศักยภาพ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และความสามารถให้แก่ชุมชนและคนในสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง การคุ้มครองดูแลสิทธิ การสนับสนุนสุขภาพที่ดีทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม การสนับสนุนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
และคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีองค์ประกอบหลักในการจัดตั้งและบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เรียกว่า หลัก 5 ก ประกอบด้วย กลุ่มหรือแกนนํา กรรมการ กติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน กิจกรรม และ
กองทุน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่งจัดตั้งในอาคารเรียนเก่า ตั้งอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ วัด บ้านของผู้ก่อตั้ง
หรือ ศูนย์รวมทํากิจกรรมของพื้นที่ในชุมชน
วรนาถ พรหมศวร และ ศุภรนิช วสุกาญจนเวช (2559) อธิบายว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการดูแลทางด้านสุขภาพ ที่ได้มาจากแนวคิดการพัฒนางานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่ผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการดุแลสุขภาพของตัวเองให้สมกับวัย นอกจากนี้
ยังเป็นพื้ นที่ ในการเรียนรู้ถึงการป้องกันและการรับมือเกี่ยวกับ ปัญ หาสุขภาพ และยังเป็ นพื้ น ที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
ปิยากร หวังมหาพร (2555) กล่าวว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 จุดประสงค์
หลักขององค์กร คือ การสร้างประประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและชุมชน โดยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมทางด้านจิตใจ กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะเพื่อนําไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน
โดยวิท ยากรหรือบุคคลที่มีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง โรงเรียนผู้สูงอายุยังเป็ นพื้น ที่ที่ผู้สูงอายุ
สามารถแสดงศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมาของผู้สูงอายุ
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เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และพลอยไพลิน รูปะวิเชตร์ (2561) ได้ให้ความหมายของ “โรงเรียน
ผู้สูงอายุ” ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ในรูปแบบของ
แนวคิดเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงก่อให้เกิดการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้ผู้สูงอายุเป็น “ผู้สูงอายุที่มีความพฤฒพลัง (Active Aging)”
เพื่ อ ไม่ ให้ ผู้สู งอายุ กลายเป็ นภาระของสั งคมและสมาชิกในครอบครัว ทั้ งนี้ ในบริบ ทของประเทศไทย
การเริ่ม ต้ น ของการเกิ ด โรงเรีย นผู้ สู งอายุ เริ่ ม ต้ นมาจากการเป็ น ชมรมผู้ สูงอายุ ภ ายในชุ ม ชนเป็ น หลั ก
ที่มีรูปแบบของกิจกรรมไม่ตายตัว เพื่อตอบสนองความเหมาะสมและความต้องการของผู้สูงอายุ
ยุพิ น ทรัพ ย์แก้ว (2559) อธิบายถึง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญ หา
ให้แก่ผู้สูงอายุ ควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับการศึกษาที่ตรง
กับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางในการให้ความรู้และการศึกษา รวมถึงเรียนรู้
บทเรียนของการใช้ชีวิตในวัยชรา เพื่อเป็นการปรับตัวให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เมื่ อ นํ า แนวความคิ ด เรื่ อ งพฤฒพลั ง เข้ า ด้ ว ยกั น กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของโรงเรี ย นผู้ สู อ ายุ
เข้าด้วยกันทําให้เห็นประเด็นที่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ผ่านการใช้หลักการ
ของการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุขึ้น
ทั้งนี้ สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในระดับสังคม โดยใช้เป็นแนวทางเป็นเครื่องมือ
สําหรับการวางกรอบ เพื่อให้ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนให้ความสนใจและดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านการจัดสร้างแนวทางให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่เป็นแนวคิดสําคัญที่ส่งผลให้มีการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ และตอบสนองจุดประสงค์ในการสนับสนุน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ (กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ , 2559) ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ การผลั ก ดั น ให้
วัตถุประสงค์ได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากที่กล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลให้เกิดแนว
ทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น และจากการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ
ได้รับการสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงคุณประโยชน์ ภายใต้
แนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนักวิชาการหลากหลายสาขาได้ร่วมให้คํานิยามและความหมายของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคํานิยามและความหมายส่วนมากมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นไปในทางเดียวกันและมีความ
สอดคล้องกัน
จากการศึกษาข้างต้น พอสรุปคํานิยามของโรงเรียนผู้สูงอายุได้ว่า เป็นรูปแบบของการจัด
กิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้ ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2.2 การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ได้อธิบายลําดับขั้นตอนการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประกอบด้ ว ย การจั ด ตั้ ง ประชุ ม ประชาคมเพื่ อ สร้ างความเข้ าใจและความร่ ว มมื อ จากพื้ น ที่ ในขั้ น นี้
เป็นขั้นตอนสําคัญของการดําเนินงาน เนื่องจากการเริ่มต้นจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคนในชุมชน หลังจากนั้นทําการคัดเลือกและตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินงาน
ของโรงเรี ย น โดยคณะกรรมการที่ ถู ก คั ด เลื อ กนั้ น มั ก จะเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ ในพื้ น ที่ หรื อ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมการทํางานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่
การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการจึงเริ่มการจัดทําแผน จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และทําการประชุมประชาคมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่ หลังจากที่โรงเรียนผู้สูงอายุได้ถูกดําเนินการเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม
การนิยามว่าสิ่งนั้นเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้จะต้องมีการอ้างอิงผ่านเกณฑ์ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน (ปิ่นวดี
ศรีสุพรรณ และคณะ, 2560) มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่ม
เป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในฐานะของนั กเรียน โดยมีกําหนดเกณฑ์ การคัดเลื อกสมาชิก คื อ เป็นบุ คคลที่ มีช่วงอายุระหว่าง 60 - 70 ปี
เป็ น ผู้ ที่ มีความพร้อมทางด้ านร่างกายเพื่ อเอื้อต่อการทํ ากิจกรรม (ประยงค์ จั นทร์แดง, 2561) ดั งนั้ น
โรงเรียนผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มคนที่อยู่ในวัยชรา เป็นการเรียนเพื่อที่ขัดเกลาให้ผู้สูงอายุ
ได้เรียนรู้การเป็นบุคคลสูงวัย ทั้งนี้ ยังที่เป็นพื้นที่สร้างเสริมศักยภาพผู้ใหญ่โดยก้าวข้ามประเด็นเรื่อง
ของการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยผลที่ได้รับเป็นการเสริมสร้างความเกียรติภูมิแก่ตนเอง
และยั ง เป็ น แนวทางที่ ส ร้ า งประโยชน์ ในการดู แ ลให้ กํ า ลั งใจกลุ่ ม คนในวั ย เดี ย วกั น ที่ มี ข้ อ จํ า กั ด ทาง
ด้านร่างกาย รวมถึ งเป็ น การสร้างประโยชน์ ให้ กับ สั งคม นอกจากนี้ โรงเรียนผู้ สูงอายุ ยังเป็ น แนวทาง
ที่สามารถทําลายและลดมุมมองการตีตรา (Stereotype) ผู้สูงอายุที่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยพึ่งพิง หรือภาระ
ทางสังคม
การกําหนดช่วงวัย หรือ กําหนดกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาทําการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้เช่นกัน เนื่ องจากข้อจํากัดที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้
โรงเรียนผู้สูงอายุไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุในฐานผู้เรียนได้ทุกคน เพราะข้อจํากัดทาง
กายภาพที่มาจากสาเหตุของความชราภาพ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยหรือมองข้ามไปได้ ทั้งนี้ กลุ่มคนที่
ร่างกายไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาศักยภาพยังเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ต่อได้ เพียงแต่รักษา และคงสภาพทางด้านร่างกายและทางจิตใจให้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ผู้สูงอายุติดเตียง
จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันสามารถ
เข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และเสริมสร้างกําลังใจให้เพื่อนในวัยเดียวกัน ผ่านการจัดทํากิจกรรมจิตอาสาและ
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การทําประโยชน์เพื่ อส่วนรวม นอกจากนี้ การสร้างกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุได้มีการสร้างสัญ ลักษณ์
ผ่านการแต่งกายเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนภายในกลุ่ม (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559)
นอกจากนี้ ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทสําคัญในการเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ (ปิ่นวดี
ศรีสุพรรณ และคณะ, 2560) โดยกลุ่มจะเกิดขึ้นมาได้จากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในที่นี้กลุ่มอาจจะ
กล่าวถึง กลุ่มแกนนําในการทํากิจกรรม โดยแกนนําหลักที่สําคัญ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ เพราะเป็นกลุ่มที่มี
การรวมตั วกันของผู้สูงอายุ มี การดํ าเนิ นกิจกรรม มีสมาชิกภายในชมรม มี การทํ างานร่วมกั บองค์ กร
ในชุมชน และเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างภายใน แบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรมกิจการ
ผู้ สูงอายุ (2559) ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในการสร้างกลุ่ ม ของโรงเรียนผู้ สู งอายุ สามารถดํ า เนิ น การได้
หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดจากกลุ่มเดิม หรือ สร้างกลุ่มใหม่
ตัวอย่าง การศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (เพ็ญนภา มะหะหมัด, 2561) อธิบายว่า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒ นารูปแบบจะทําให้ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการมากที่ สุด และ มี คุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดีขึ้น ผ่ านการที่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ เป็ น จิตอาสาเข้ าไปช่ วยเหลือดู แล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนของตนเอง ซึ่งการทําเช่นนี้เป็นการกระทําของกลุ่มผู้สูงอายุที่สร้าง
ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ภ ายในชุ ม ชน ในการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ค วรมี ก ารพั ฒ นาตน หมายถึ ง
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชนมีเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และควรให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลร่วมกัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ การเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุติดเตียง โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายทําให้ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการช่วยเหลือ
ได้เพิ่มมากขึ้น
2. กรรมการ
กรรมการ คื อ ตั วแทนของสมาชิกกลุ่มที่ จะทํ าหน้ าที่ ในการบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ควรมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ 2) ครูใหญ่ หรือ ประธาน หรือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ 3) คณะกรรมการและแกนนําร่วมขับเคลื่อน และ 4) ทีมวิทยากรจิตอาสา
(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559)
การดําเนินงานของกรรมการได้มีการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งด้าน
ต่างๆ รวมถึงแบ่งบทบาทหน้าที่ของความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ กล่าวได้ว่า กรรมการ เป็นส่วนสําคัญ
ต่อการดํ าเนิ น งานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ กรรมการจะเป็น การทํ างานร่วมมือกัน ระหว่างผู้ สูงอายุ และ
ภาคี เครื อ ข่ า ย ผ่ านการคั ด เลื อ กตั ว แทนที่ เหมาะสมในการรั บ บทบาทเป็ น กรรมการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การทํางานของโรงเรียน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาล และ หน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และคณะ (2560) ยังกล่าวว่า การให้กรรมการแต่ละฝ่าย
มีส่วนร่วมในการจัดกิ จกรรมผู้สูงอายุ เพื่ อลดปั ญ หาข้อจํากัดด้านงบประมาณและการทํ างานซ้ํ าซ้อน
โดยทํ า งานผ่ า นการประสานงานกั บ กรรมการท่ า นอื่ น ภายในโรงเรี ย น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การคั ด เลื อ ก
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คณะกรรมการที่ มาจากหลายหน่ วยงาน เป็ น หลั กสําคั ญ ที่ ทํ าให้ เกิดการสร้างกิ จกรรมที่ เหมาะสมกั บ
ผู้สูงอายุในหลายด้าน และช่วยการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
4 องค์ประกอบ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้ง
และขั บ เคลื่ อนการงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ เป็ น บุ ค คลสํ าคั ญ ที่ ป ระสานความร่วมมื อ ของเครื อ ข่ าย
ที่จะเข้าร่วมมาเป็ นส่วนหนึ่งในการสนั บ สนุนการดําเนิ น งานของโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากที่ ป รึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุมีบทบาทเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกเริ่มต้นการทํางาน ดังนั้น การคัดเลือกที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือภายในสังคม เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2.2 ครูใหญ่ หรือประธาน หรือ ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ มีบทบาทเป็นบุคคล
สําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีส่วนสําคัญในด้านของการบริหารและจัดการการทํางาน
ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้ หน้าที่หลักยังเป็นบุคคลที่ติดต่อสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สูงอายุ
ภายในโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน และติดต่อจัดการเรื่อง
กิจกรรมภายในโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาดํารงตําแหน่งของครูใหญ่ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และได้รับ
ความน่าเชื่อถือทั้งกับผู้สูงอายุในโรงเรียนและสังคม
2.3 คณะกรรมการและแกนนําร่วมขับเคลื่อน มีบทบาทในการขับเคลื่อนการทํางาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนสําคัญในการประสานงาน เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การมีคณะกรรมการและแกนนําร่วมขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ถึงความยั่งยืนของการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี
2.4 ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นกลุ่มที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้กิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตของผู้เรียนสูงอายุ ผ่านการถ่ายทอดของผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของวิทยากรจิตอาสา ได้แก่ ผู้เกษียณจากงานประจํา หรือข้าราชบํานาญ
พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในชุมชน เป็นต้น หรือ เครือข่ายทางสังคมที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุน
การดําเนิ นกิจกรรม ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละ
จังหวัด (พมจ.) เป็นต้น นอกจากนี้ วิทยากรยังมาจากนักเรียนผู้สูงอายุให้ความเต็มใจในการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตามวิทยากรที่เข้ามาช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้ามาในฐานะของการเป็นจิตอาสาที่ไม่รับค่าตอบแทน
3. กติกา
กติ ก า เป็ น สิ่ ง ที่ ม าจากการเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ของสมาชิ ก ภายในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
เป็ น แนวทางที่ ทํ าให้ การดํ าเนิ น งานของโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ มี ทิ ศทางการทํ างานที่ ชั ดเจน ถึ งแม้ ว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ก็จะยังคงมีแนวทางการทํางานเดิมให้เห็นและพัฒนาต่อยอดได้
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(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) นอกจากนี้ กติกาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญ เป็นหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ซึ่งกติกาที่สร้างขึ้นมามักจะเกิดจากการร่วมมือกัน ตกลงร่วมกัน เป็นกติกาที่สร้างขึ้นที่มีความเป็นไปได้
สูงสุดในด้านของการนําไปใช้งานได้จริงอย่างและมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษา พบว่า แบ่งกติกา ออกแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ กติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกติกาของโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของสัญญาใจ
หรือกติกาที่เกิดจากการตกลงลักษณะปากเปล่ามากกว่าการเขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. กิจกรรม
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) อธิบายกิจกรรมที่จัดตั้งภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ สิ่งที่มี
ความสําคัญต่อการสร้างประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความรู้และทักษะ
เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ กิจกรรมที่จัดตั้งภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ยังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจอีกด้วย ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพลังให้ผู้สูงอายุ มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
ใช้ได้จริงของผู้สูงอายุ ซึ่งการที่ ผู้สูงอายุมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนั้ น เกิดจากการที่ พวกเขาได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยคุณภาพชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านของร่างกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุ รวมไปถึงด้านสังคมและสภาพที่แวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษา
เรียนรู้ โดยหลักสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ เอื้อต่อความสูงอายุ และสร้างพลัง
ให้กับผู้สูงอายุ การอธิบายของ ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) เป็นไปในทางเดียวกันกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
(2559) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุ จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ รวมถึง เป็นกิจกรรม
ที่สร้างคุณประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างทักษะที่สําคัญต่อผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากร
จิตอาสาเป็น หัวใจสําคัญ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น กิจกรรมเป็นปั จจัยที่สําคัญ
ของโรงเรียนผู้ สูงอายุ ในการเสริมสร้างคุ ณ ภาพชีวิ ตของผู้ สูงอายุในฐานะที่ เป็ น ผู้ ร่วมกิ จกรรมภายใน
โรงเรียน
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ว่าเป็ นหลักสําคั ญ ในการเสริมสร้างศักยภาพ โดยเนื้ อหาของกิจกรรมเป็ นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจ
และถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ กิจกรรมเป็นหลักสําคัญที่สร้างแรงจูงใจในกับผู้สูงอายุในการ
เข้ารับการเรียนรู้และศึกษา ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ และทําให้เกิดการ
สร้างให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงคุณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมหลักสําคัญทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมของผู้ สู ง วั ย 2) กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ของผู้ สูงอายุ 3) กิ จกรรมการส่ งเสริมสวัสดิการในการดู แลตนเองของผู้สูงอายุ และการทํ าประโยชน์
เพื่ อ ชุม ชน 4) กิ จ กรรมการส่ งเสริมความสามารถด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาที่ ผู้ สูงอายุ มี อ ยู่ และ
5) กิจกรรมการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทํ าของผู้สูงอายุ สําหรับการศึกษาของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
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และคณะ (2555) กล่าวว่า กิจกรรมที่มีเป้าหมายจัดตั้งสําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุแบ่งประเภทของกิจกรรม
ออกเป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่ 1) กิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพทางร่างกายและจิ ต ใจ 2) กิ จกรรมส่ งเสริม
การพั ฒ นาทั กษะและการสร้างรายได้ 3) กิ จกรรมส่ งเสริมการเยี่ ยมเยี ยนพบปะสมาชิ กและผู้ สูงอายุ
ภายในชุ ม ชน 4) กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 5) กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความรู้ และ
6) กิจกรรมที่ทําในวาระโอกาสพิเศษ หรือวันสําคัญ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุมากที่สุด
คือ กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ (จุฑาพร แหยมแก้ว, 2560)
แต่การศึกษาของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2555) กล่าวว่า กิจกรรมที่ได้ผลดีกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
มากที่สุด คือ กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
จุฑาพร แหยมแก้ว (2560) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุข
ตําบลท้ายดง อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ได้ผลดีมากที่สุด คือ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการ
ของผู้สูงอายุ สําหรับการจัดหาบุคลากรที่ มีความรู้ในกิจกรรมประเภทส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสังคมของผู้สูงอายุวัย เนื่ องจากผู้สูงอายุต้องการกําลังใจ ต้องการความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแล
สุขภาพร่างกาย และจิตใจ
วรนาถ พรหมศวร และ ศุภรนิช วสุกาญจนเวช (2559) กล่าวว่า รูปแบบของการจัดกิจกรรม
เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิต ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อสืบสาน
ให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
ปิ่ น วดี ศรี สุ พ รรณ และคณะ (2560) อธิ บ ายว่ า กิ จ กรรมภายในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
ไม่จําเป็ น จะต้องเป็ นกิ จกรรมที่ คิดค้น ขึ้น มาใหม่ ทั้งหมด อาจจะเป็ นกิจกรรมที่ ผู้สูงอายุเคยทํ าร่วมกั น
อยู่ก่อนแล้วก็ได้ อาจมีการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการการทํางานร่วมกันจากสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจาก
การพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งหลากหลายของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ความต้องการและมีบริบทที่เฉพาะเจาะจง
ระยะเริ่มต้นของกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุอาจจะเป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้โดยง่าย
ไม่ เน้ น กิ จ กรรมที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เหมาะสมสํ า หรั บ ลั ก ษณะทางกายภาพและช่ ว งวั ย ของผู้ สู ง อายุ
เน้นกิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมร้องเพลง หรือ การรวมกลุ่มกันออกกําลังกายเบื้องต้น นอกจากนี้
ยังมุ่งเน้นกิจกรรรมที่สร้างเสริมทักษะเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ทํ าร่วมกั น ของคนภายในกลุ่ ม เช่น การจัดการประชุ ม ร่วมกั น หรือ แม้ กระทั่ งกิ จกรรม
ที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ร่วมกันกับคนกลุ่มอื่นภายในสังคม เช่น กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก
และเยาวชน เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มมีประสบการณ์ในการกิจกรรมให้กับกลุ่มคนมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุ
มีศักยภาพที่สามารถทํากิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมก็เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การบูรณาการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้ ากับการทํ างานของธนาคารความดี (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) ดังนั้น กิจกรรม
ของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เป็ น สิ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การสร้ างประโยชน์ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
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กิ จ กรรมอาจเป็ น สิ่ ง ที่ เสริ ม สร้ า งความรู้ และทั ก ษะ เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี หรื อ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ สูงอายุ ให้ ค วามสนใจ (กรมกิ จการผู้ สูงอายุ , 2559) เกิ ดจากการที่ พ วกเขาได้ เข้ า ร่วม
กิจกรรมภายใต้หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยคุณภาพชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านของร่างกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุ รวมไปถึงด้านสังคมและสภาพที่แวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษา
เรียนรู้ หลักสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ เอื้อต่อความสูงอายุ สร้างพลังให้กับ
ผู้สูงอายุ
5. กองทุน
กองทุ น ถื อ เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ นงานของโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ กองทุนเป็นปัจจัยที่กําหนดความยั่งยืนของการจัดตั้งและบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็ นตัวกําหนดและสนับสนุน การจัดกิจกรรม กองทุ นเป็น ตัวส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ กองทุนเป็นตัวผลักดันให้งานภายในโรงเรียนมีความก้าวหน้า กองทุนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการ
บริหารจัดการ โดยกองทุนอาจจะได้มาจากการสนับสนุนจากองค์การภาครัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับในการ
สนับสนุน หรือ อาจจะมาจากการสนับสนุนของสมาชิก (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2555) ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุจะต้องมีการเรียนรู้วิธีการสรรหางบประมาณ เพื่อลดภาระ
การพึ่งพิงและสามารถดําเนินงานด้วยตนเองได้ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ทําการจําแนกวิธีการหา
งบประมานเพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดตั้ง ออกเป็น 1) การเก็บค่าสมาชิก 2) การขอรับบริจาคจาก
ผู้มีจิตศรัทธา 3) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 4) การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงาน
จากองค์ประกอบ 5 ก. ข้างต้น ทําให้เห็นว่าลักษณะของการดําเนินงานและบริหารของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการ การจัดตั้ง และการดําเนินการของโรงเรียน
โดยสอดคล้องกับการอธิบายของ เมตต์ เมตต์การุณจิต (2547) ที่ได้ทําการแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน 1) เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ได้แก่
การมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรง และการมี ส่ ว นร่ ว มโดยอ้ อ ม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรงคื อ เป็ น การจั ด การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญของผู้บริหาร ผู้อํานวยการ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
เป็นการทํางานที่เกี่ยวกับงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการมีส่วนร่วมโดยอ้อม เป็นการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบ 5 ก. แต่ละส่วนล้วนแล้วแต่เป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ขาดหรือแยกออกจากกันไม่ได้
และหากองค์ประกอบ 5 ก. ทํางานด้วยกันได้เป็นอย่างดี ก็จะส่งผลให้การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นไป
อย่ างมี คุณ ภาพ ในทางเดี ยวกั น วั ตถุ ป ระสงค์ ของโรงเรียนผู้ สูงอายุ คื อ เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้สูงอายุมากที่สุด ดังนั้น การออกแบบลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุจึงเกิดความร่วมมือของกลุ่มทางสังคม
และองค์กรที่เกี่ยวข้องไปจนกระทั่ งผู้ สูงอายุในฐานะที่ เป็ น ผู้ เรียน การออกแบบลักษณะของโรงเรียน
ผู้สูงอายุจึงเป็นลักษณะแบบไม่เป็นทางการและมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
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ความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ รวมถึงด้านสังคม และปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบทั้ ง 5 ก. กลุ่ ม กรรมการ กติ ก า กิ จ กรรม และกองทุ น
จึ งเป็ น องค์ ป ระกอบหลั กในการจัด ตั้ ง บริห ารจั ด การ และการขั บ เคลื่ อ นโรงเรียนผู้ สูงอายุ ให้ มี ความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
2.3 ปัจจัยเงื่อนไขของการประสบความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) อธิบายถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จว่า เป็นการบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ มีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเทเสียสละและมีความมุ่งมั่น
ที่จะดําเนินงานของโรงเรียน มีเป้าหมายชัดเจน มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม มีเครือข่าย
ทางสั ง คมที่ เข้ ม แข็ ง มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี อ งค์ ก รปรกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม ประกอบกับ ปิยากร หวังมหาพร (2555) ให้ความเห็นว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดี
และยั่ งยื นระหว่างผู้ ที่ เกี่ ยวข้องเป็ น ปั จจัยสําคั ญ ทํ าให้ โรงเรียนผู้สูงอายุ ป ระสบความสํ าเร็จ กล่ าวคื อ
กระบวนการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุและองค์กรอื่นที่เกี่ยว เป็นปัจจัยสําคัญทําให้โรงเรียน
ผู้สูงอายุประสบความสําเร็จ เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุไม่สามารถดําเนินงานเพียงลําพังได้ แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ คือ การบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ จุฑาลักษณ์ แสนโท และคณะ
(2560) ที่กล่าวว่า การทําให้โรงเรียนผู้สูงอายุประสบความสําเร็จ ต้องมีการวางแผนในการดําเนินงาน
เพื่ อให้ การดําเนิ นงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ และการวางแผนนั้นจะต้ องครอบคลุมการพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และการเสริมสร้าง
รายได้ ทั้งนี้ วรนาถ พรหมศวร และ ศุภรนิช วสุกาญจนเวช (2559) ได้ให้ความเห็นว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่ประสบความสําเร็จต้องมีการดําเนินงานของคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมอย่างชัดเจน
และมีองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือเข้าร่วม
ในทางกลับกัน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และคณะ (2560) เสนอถึงข้อจํากัดของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ การวางแผนในการจัดกิจกรรม
ไม่ รอบคอบ เนื่องจากผู้สูงอายุมีเวลาที่ ไม่แน่นอน ได้แก่ ช่วงเวลาที่ ผู้สูอายุต้องดูแลหลาน หรือไปพบแพทย์
เป็ น ต้ น หรื อการวางแผนกการจั ดสรรงบประมาณของโรงเรียนผู้ สู งอายุ เนื่ อ งจากโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ
บางแห่งที่พึ่งเริ่มดําเนินการอาจจะยังไม่พร้อมในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน รวมถึง อุปสรรคทาง
ด้านสุขภาพ และการเดินทางมาโรงเรียนของผู้สูงอายุ
จากการศึ กษาข้ างต้ น พอสรุ ป ปั จจั ยเงื่อ นไขของการประสบความสํ าเร็ จของโรงเรียน
ผู้ สูงอายุ 1) ปั จจั ยภายใน ส่ งผลให้ ก ารดํ าเนิ น งานของโรงเรียนผู้ สู งอายุ ดํ าเนิ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีผู้นําหรือคณะกรรมการที่มีศักยภาพ เสียสละ มุ่งมั่น และมีความน่าเชื่อถือ
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มีการวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่ครอบคลุมความต้องการของสูงอายุ
ในทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และการเสริมสร้างรายได้ ทั้งนี้
การจั ด กิ จ กรรมต้ อ งคํ า นึ งถึ งช่ ว งเวลาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม สุ ข ภาพ และการเดิ น ทางมาโรงเรี ย น
ของผู้สูงอายุ อีกด้วย 2) ปั จจัยภายนอก คื อ การได้ รับการสนั บสนุ น จากภาคี เครือข่ ายและองค์ กรอื่ น
ที่ เกี่ ยวข้ อง เนื่ องจากโรงเรียนผู้ สูงอายุไม่สามารถดํ าเนิ น งานเพี ยงลําพั งได้ นอกจากนี้ ปั จจัยเงื่อนไข
ของการประสบความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ กระบวนการสร้างความร่วมมือ
การมีส่วนร่วม และการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยนี้ส่งผลให้ปัจจัยภายในและภายนอก
มีการประสานความร่วมมือร่วมกันเป็นอย่างดี ทําให้การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
Peterson (1979) อธิบายว่า การเรียนตลอดชีวิต เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ตลอดช่วงชีวิตของผู้นั้น อันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา และสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึ งไม่ ได้ ค รอบคลุ ม เฉพาะการศึ กษาของผู้ ใหญ่ แต่ เป็ นการศึ กษาสํ าหรั บ ทุ กๆ ช่ วงชี วิตตั้ งแต่ แรกเกิ ด
ไปจนถึงสูงอายุ หรือตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ซึ่งสอดคล้องกับ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) และ
สุนทร สุนันท์ชัย (2532) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การรับรู้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตั้งแต่
เกิดจนตาย จากบุ คคลหรือสถาบั นใดๆ โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ
โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้สามารถทําให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีการจัดและ
ไม่จัดตั้ง อาจมีการวางแผนและไม่มีการวางแผน แต่ถ้าต้องการที่จะเรียนรู้อย่างเป็นกิจจะลักษณะและ
เกิดผลจริงจัง ควรมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การวางแผนการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมควรเป็นไป
ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ ทําให้เกิดความต่อเนื่องในประสบการณ์ การเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ และการศึกษาของ สุบิน ไชยยะ และคณะ (2558) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย โดยการเรียนรู้เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่ างการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ยที่ มี รูป แบบ
หลากหลายและมีความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ มที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต ประกอบอาชี พ และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Cropley and Dave (1978) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
การศึกษาที่มีการผสมผสานกันสองมิติ คือ 1) มิติแนวตั้ง เป็นมิติที่มองว่าบุคคลควรได้รับการศึกษาทุก
ช่วงเวลาตลอดชีวิตของเขา การเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนจึงมีความสําคัญแก่บุคคลมาก และควรจะใช้
วิธีการที่หลากหลาย ส่วนมิติที่ 2 มิติแนวนอน เป็นมิติที่มองว่าการศึกษากับชีวิตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน
ดังนั้น การเรียนรู้ควรจะประสานกันหลายๆ ส่วน ทั้งในโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งแหล่งการ
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เรียนรู้ควรจะเป็นลักษณะเครือข่ายที่ผสมผสานรูปแบบ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน และควรมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตจริง ดังนั้น กิจกรรมการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมุ่งเน้นการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน อาจเป็นรูปแบบของการศึกษาหรือการฝึกอบรม
ที่หลากหลาย และเป็นการเรียนรู้ในภาพรวมที่สนองต่อความต้องการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความจําเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ หลายประการ
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ในอดีตที่ ผ่านมาประชากรในวัยเด็กมีจํานวนมาก
แต่ ปั จ จุ บั น จะเป็ น วั ย แรงงานและจํ า นวนผู้ สู ง อายุ ก็ จ ะมากขึ้ น เช่ น กั น เพราะคนมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างเช่นนี้ ทํ าให้การศึกษาเปลี่ยนทิ ศทางไป แทนที่จะมุ่งให้การศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน ก็ไปมุ่งให้การศึกษากับประชากรในวัยแรงงาน วัยเกษียณอายุ และผู้สูงอายุให้มากขึ้น
ตามลํ า ดั บ จากความจํ า เป็ น ของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
มีความสําคัญต่อการพัฒนาตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ และ
ของโลก เนื่ อ งจากการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ช่ ว ยให้ บุ ค คลหรื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาในรู ป แบบ
ที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวิตและการงานอาชีพพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย เนื่องจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิต ซึ่งบุคคลมีอิสระในการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงจนทําให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง บุคคล และองค์กรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
เมื่อนํ าแนวคิ ดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชี วิตเป็ น ตั วส่ งเสริมให้โรงเรียนผู้สูงอายุใช้ เป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ดีขึ้น โดยผ่านหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นสิ่งสําคัญ
ที่เป็นตัวเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมของผู้สูงอายุควรจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและเป็นสิ่งสําคัญ
ต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เนื้อหาของกิจกรรมจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยได้รับประโยชน์
ผ่านเนื้อหาจากการเรียนรู้ ดังนั้นเนื้อหาการเรียนรู้จึงกลายเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ที่จะเข้ารับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะเป็ นเนื้อหาที่ครอบคลุม เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของผู้ สูงอายุ การเรียนรู้ดั งกล่ าวยั งเป็ น ตั วเสริมสร้างพลังให้ กับ ผู้สู งอายุ ไม่ สร้างภาระให้ แก่ ลู กหลาน
เพราะพวกเขามีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ช่วงวัยสูงอายุเป็นวัย
ที่มีภาวะของการเสื่อมโทรมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมไปถึงเป็นช่วงวัยที่ได้รับความเสี่ยง
มากกว่าวัยอื่น เมื่อเขาได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองทุกรอบด้านก็จะเป็นการป้องกันปัญหา
เบื้องต้นได้ สิ่งสําคัญของการเรียนการสอนของผู้สูงอายุ คือ การให้บทบาทของผู้สูงอายุ ไม่เพียงแค่จัดให้
ผู้ สูงอายุ อยู่ ในตํ า แหน่ งของการเป็ น ผู้ รั บ เพี ยงอย่ างเดี ยว แต่ ให้ ดํ ารงอยู่ ในตํ า แหน่ งของการเป็ น ผู้ ให้
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คืนกลับสู่สังคมอีกด้วย คือ เป็นการให้ผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้กระทํา มากกว่าการเป็นผู้ถูกกระทําจาก
สังคม
จากการศึกษาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในวัดเขตตําบล
แม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประยงค์ จันทร์แดง, 2562) พบว่า รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พระพุ ท ธศาสนา ใช้ ห ลั กของแนวทางไตรสิ กขา คือ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา เข้ ามาเป็ น หลั กคิ ดในการดูแล
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ที่ คนไทยส่วนมากนั บถือกระจายอยู่ทั่ วประเทศ จึงส่งผลให้ เกิดการกระจายรูปแบบการดู แลผู้สูงอายุ
ตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และวัดบางแห่งมีสถานที่ที่พร้อมต่อการเป็น
ทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอีกด้วย
4. แนวคิดทุนทางสังคม
ปณิ ธี บราวน์ (2557) เสนอแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมว่า เครือข่ายทางสังคม
(Social Networks) หมายถึ ง ความสั มพั นธ์ ทางสั งคมระหว่ างบุ คคลชุ ดหนึ่ ง (a set of interpersonal ties)
ที่ เชื่ อมโยงบุ คคลต่ างๆ เข้าด้ วยกัน เพื่ อบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ร่วมกั น อาจจะอยู่ในรูป ของความสัมพั น ธ์
เชิงเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน หรือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน
ปัณณพงศ์ วงค์ณาศรี (2559) กล่าวว่า ทุนทางสังคม เป็นสินทรัพย์สาธารณะที่มีค่าของสังคม
อันเกิดจากการที่มนุษย์ได้หล่อหลอมสั่งสมขึ้นมาเกิดเป็นบรรทัดฐาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนขั้นพื้นฐานของสังคมที่ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉะนั้น กลไกการบูรณาการความรู้ ความคิด กับทุนทางสังคมจึงมีลักษณะเฉพาะ
เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
นั้ น ๆ ดั งนั้ น ทุ น ทางสั งคมจึ งเป็ น ปั จจั ยสํ า คั ญ ยิ่ งต่ อ การบู ร ณาการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในทุ ก ด้ า น
โดยส่วนมากแล้วทุนทางสังคมจะถูกมองผ่านแนวคิดเรื่องชุมชนในฐานะเป็นพลังในการประสานความร่วมมือ
โดยใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นทุนสําคัญในการดํารงชีวิต
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) มองว่าทุนทางสังคมมีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน
ทั้งด้านการสังเคราะห์ การเพิ่มโอกาส การพิทักษ์สิทธิ ซึ่งน่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การมอง
ระดับทุนทางสังคมจะต้องมองจากประเด็นพื้ น ฐานหลัก คือ พื้ น ฐานทางความคิดและอุดมการณ์ ของ
ระบบสวัสดิ การไทย พื้น ฐานทางความคิ ดขององค์กรเอกชนอิ สระในสังคมไทย และวิธีการสนับ สนุ น
องค์กรเอกชนอิสระในการปรับเปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สมัยใหม่ กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการตอบแทนกัน การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่างเป็นรูปแบบ
ของทุนทางสังคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิของคนอย่างเท่าเทียมกัน
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541) กล่าวว่า ทุนทางสังคมรวมถึง คุณภาพของคนในสังคมที่มีอนามัยดี
การศึกษาดี มีความสามารถในการผลิต และโอกาสการพัฒนา หรือ การปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้าตามความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดย ไมตรี อินเตรียะ (2559) กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ทุนทางสังคม คือ ชีวิตประจําวันที่
คนในชุมชนต้องมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่าครอบครัว มีการติดต่อ
สัมพันธ์ฉันญาติมิตรกับเพื่อนบ้าน การสะสมความสัมพันธ์ทางสังคมให้คนบรรลุถึงความต้องการทางสังคม
และชุมชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของสมาชิกทุกคน สมาชิกก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน
สุ พั ตรา คงขํา (2561) กล่ าวว่า ทุ น ทางสั งคมแบ่ งออกเป็ น หลายด้ าน ได้ แก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทุนสถาบัน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุนทั้ง 4 ด้านทํางาน
ร่วมกัน โดยทุนทางสังคมสามารถนําไปใช้บริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นเครื่องมือในการสร้าง
และพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แกนนําเข้าไปมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การทํ า กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชน เป็ น การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มผ่ านการสื่ อ สารร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ประชาชน โดยหลักของการสร้างความมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งคนภายในชุมชน และเครือข่ายสังคมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ทั้งนี้เป็น
การทําทุนทางสังคมมาใช้ในการมาใช้เพื่อเป็นการต่อยอด อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และเกิดพลังขับเคลื่อนชุมชน
จากคําอธิบายข้างต้นกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมดําเนินงานอยู่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นฐาน
เนื่องจากทุนทางสังคมถือเป็นทุนที่สําคัญในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสังคม ทําหน้าที่
หล่อหลอมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและนําไปสู่การสืบทอดประเพณี และการพัฒนาสังคมในชุมชน โดยทุน
ทางสังคมจะมีลักษณะของความเป็นเครือข่ายทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นของในพื้นที่ มี
การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุนทางสังคมจึงถือเป็นทุนที่สําคัญในการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม ซึ่งประกอบด้วยทุนฐานทรัพยากรธรรมขาติฐานวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ ความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน กล่าวได้ว่าทุนทางสังคมเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นสิ่งที่สร้างพลังขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
- ทางชีววิทยา
- ทางจิตวิทยา
- ทางสังคม
- ทางพฤฒาวิทยา
แนวคิดพฤฒพลัง
- มีสุขภาพที่ดี
- มีส่วนร่วมทางสังคม
- มีความมั่นคงหรือ
หลักประกันในชีวิต
แนวคิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- มิติแนวตั้ง : ได้รับ
การศึกษาทุก
ช่วงเวลาตลอดชีวิต
- มิติแนวนอน :
การศึกษากับชีวิต
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน
แนวคิดทุนทางสังคม
- ทรัพย์ที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ชุมชน กลุ่ม/
องค์กร
- ทุนที่ต้องบูรณาการ
เพื่อให้เกิดผลที่มี
คุณค่าสําหรับการ
พัฒนาบุคคล ชุมชน
กลุ่ม/องค์กร

การดําเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- กลุ่ม
- กรรมการ
- กติกา
- กิจกรรม
- กองทุน

การพัฒนารูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสานวิธี โดยมีการเก็บข้อมูลการสํารวจโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อศึกษาสภาพลักษณะ
โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ในประเทศไทยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและรู ป แบบ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ โดยการศึกษาภาคสนามโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบใน 4 จังหวัด
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
เพื่ อให้ ได้คําตอบของงานวิจัยตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ งระยะของการศึกษาออกเป็ น
3 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
ระยะที่ 3 การหาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยในแต่ละระยะของการทํ าวิจัย มี ป ระเด็ นของการเลือกพื้ น ที่ และกํ าหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ในการศึกษาระยะที่ 1 ผู้วิจัยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1.1 การเลือกพื้นที่ และการกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1.1 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย
ในระยะนี้ ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสํารวจโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีอยู่
ทั้งหมดในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุตามฐานข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2560
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุต้องมี
องค์ประกอบ 5 ก. ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน ซึ่งผู้วิจัยได้ให้คํานิยามในการคัดเลือก
โรงเรียนผู้สูงอายุไว้ ดังนี้
โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้
ตลอดชี วิต โดยมี ก ติ ก าในการจั ด กิ จ กรรม มี ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งาน และมี ก องทุ น
สนับสนุน
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เมื่อกําหนดลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุที่จะทําการสํารวจข้อมูล พบว่า มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุจํานวน 1,375 แห่ง ที่สอดคล้องกับขอบเขตที่ผู้วิจัยกําหนดไว้
1.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ ข้ อมู ลหลั กในการตอบแบบสํ ารวจ คือ ผู้ ที่ สามารถให้ คําตอบทุ กข้ อคํ าถาม
ในแบบสํารวจลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน หรือผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ตอบ
แบบสํารวจ
โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ตนเองเข้าร่วม
อย่างสม่ําเสมอ
2) เป็นผู้ที่ทราบบริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี
3) มี ความยิ น ดี ให้ ความร่วมมื อหากมี การสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ มตลอดการเก็ บ
ข้อมูลการวิจัย
1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในระยะนี้ คื อ แบบสํ า รวจสภาพลั ก ษณะโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
ในประเทศไทย โดยแบบสํารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นกายภาพของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ แบ่ ง เป็ น ด้ า นกายภาพ
ของโรงเรียน มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ด้านกายภาพของห้องเรียน/ห้องทํากิจกรรม มีข้อคําถามจํานวน
4 ข้อ ด้านกายภาพของห้องน้ํา มีข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ ด้านห้องรับประทานอาหาร มีข้อคําถามจํานวน
3 ข้อ และด้านห้องปฐมพยาบาล มีข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ มีข้อคําถามจํานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้วิจัยได้ นํ าแบบเครื่องมื อแบบสํารวจไปทดลอง (Try-out) กับ กลุ่ มตัวอย่ างที่ ดูแลงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดข้อคําถาม
การใช้ภาษา การเรียงลําดับคําถาม และความเข้าใจง่ายในทุกประเด็น แล้วจึงทําการทดสอบเครื่องมือ
แบบสํารวจอีกครั้งกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย และได้ทําการปรับปรุง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อได้แบบสํารวจที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงนําแบบสอบถามไปใช้
เก็บรวบรวมกับกลุ่มประชากรทั้งหมดทั่วประเทศไทย
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1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสํารวจ
1.3.1 ประชากร
จากข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุตามฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2560)
ระบุไว้ว่า มีโรงเรียนผู้สูงอายุจํานวน 1,375 แห่ง สามารถจําแนกข้อมูลภาคเหนือจํานวน 480 แห่ง ภาคกลาง
จํานวน 275 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 464 แห่ง และภาคใต้จํานวน 156 แห่ง ในการเข้าถึง
ประชากรของโรงเรียนผู้ สูงอายุในประเทศไทยให้ ได้ ข้อ มูลที่ มากที่ สุด จึงมี การจั ด เก็ บ ข้ อมู ล 3 ระยะ
เพื่อให้ครอบคลุมประชากรให้ได้ทั่วถึง ดังนี้
ตารางที่ 3.1 การจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการเก็บข้อมูล
การจัดเก็บ
ข้อมูล
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

กระบวนการเก็บข้อมูล

ระยะเวลา

1. ขอความอนุเคราะห์สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อในการเก็บข้อมูลของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภายในจังหวัดของตนทั้งหมด 76 จังหวัด จํานวน 1,929 ชุด
2. ส่งแบบสํารวจขอความอนุเคราะห์โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครให้ข้อมูลตอบกลับแบบสอบถามโดยตรง จํานวน
71 แห่ง
1. ส่งแบบสํารวจขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุให้ข้อมูลแบบสอบถามโดยตรง
จํานวน 32 จังหวัด จังหวัดละ 3 – 10 ชุด
2. ประสานงานติดตามการเก็บข้อมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่มีการติดต่อในระยะที่
1 ขอข้อมูลที่สามารถเก็บได้แล้วส่งกลับให้ทีมผู้วิจัย
1. ส่งแบบสํารวจขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุให้ข้อมูลแบบสอบถามโดยตรง
จํานวน 7 จังหวัด จังหวัดละ 1 – 10 ชุด
2. ประสานงานติดตามการเก็บข้อมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่มีการติดต่อในระยะที่
1, 2 ขอข้อมูลที่สามารถเก็บได้แล้วส่งกลับให้ทีมผู้วิจัยเพิ่มเติม
3. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) จังหวัดระยอง บึงกาฬ และชัยภูมิ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ติดตามโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ส่งกลับข้อมูล
จากระยะที่ 2
จํานวนแบบสํารวจทั้งหมด

เดือนมีนาคม
ถึงเดือน
กรกฎาคม
พ.ศ. 2562

จํานวน
แบบสอบถาม
2,000

เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562

164

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2562

50

รวม

2,214
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ระยะที่ 1 เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วเป็ น ข้ อ มู ล ในปี พ.ศ. 2560 ดั ง นั้ น ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ทีมผู้วิจัยจึงเพิ่มจํานวนการส่งแบบสอบถามจํานวน 2,000 ชุด ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562 โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ติ ด ต่ อ ประสานงานสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด
(พมจ.) เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ของโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด โดยอ้ างอิ งรายชื่ อ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุจัดเก็บไว้ในปี 2560 จํานวน 1,659 แห่ ง และเพิ่ มเติม
การสํารวจของ พมจ. ในพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บข้อมูลของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภายในจังหวัดของตน
2. จัดเตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือคําชี้แจง และเอกสารแบบสํารวจ
เพื่ อจัดส่งให้ กับ พมจ. ในการส่งต่ อให้ โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้น ที่ และส่งที่ จัดเก็บ เอกสารออนไลน์ ของ
แบบสํารวจในกรณีพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุมีความประสงค์ตอบกลับผ่านระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดยส่ง
เอกสารและข้อมูลทั้งหมดให้ พมจ. ทั้งหมด 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย จํานวน 1,929 ชุด
3. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือคําชี้แจง และแบบสํารวจ ขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลตอบกลับแบบสอบถามโดยตรง จํานวน 71 แห่ง
จากทั้งสิ้น 76 แห่ง ซึ่งในจํานวนที่เหลือ 5 แห่ง ไม่ปรากฏสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
จึงได้มีการส่งออกเพียง 71 แห่ง ในเดือนมีนาคม 2562
4. รวบรวมการตอบกลับของเอกสารและข้อมูลออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดยใช้ที่อยู่ใน
การจัดส่งเก็บข้อมูลคืนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่งข้อมูลผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุที่สะดวกตอบกลับออนไลน์ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562
5. จั ด ทํ าสรุป ผลการสํ ารวจข้ อ มู ล ระยะที่ 1 พบว่ ามี ก ารติ ด ต่ อ กลั บ และสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 43 จังหวัด จํานวนข้อมูลที่รับ 366 ชุด และข้อมูลจากโรงเรียนผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ชุด รวมในระยะที่ 1 ได้รับการตอบกลับข้อมูลทั้งสิ้น 376 ชุด
หมายเหตุ ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะที่ 1 ข้อมูลจาก พมจ. มีการเก็บไม่ได้ถึง
ปริมาณที่มีระบุในฐานข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2560 เนื่องด้วยผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ไม่ มีการตอบกลับ ให้ท าง พมจ. ข้อมู ลบางแห่ งไม่ ป รากฏการประกอบกิจกรรมหรือโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ทับซ้อน คือ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งเดียวกันแต่ปรากฏ
สองข้อมูล รวมถึงข้อมูลจากโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งมีจดหมายตีกลับ และทาง
ผู้รับ ผิดชอบดูแลแจ้งข้อมูลให้ท ราบว่าพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบไม่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 เนื่องด้วยยังขาดข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุอีก 33 จังหวัด ทางทีมผู้วิจัยได้ลงความเห็น
ว่าให้มีการส่งแบบสํารวจถึงโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ 32 จังหวัดโดยตรง ดังนี้
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1. ประสานงานติดตามการเก็บข้อมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่มีการติดต่อในระยะที่ 1 ขอข้อมูลที่สามารถเก็บได้แล้วส่งกลับให้ทีมผู้วิจัย รวมถึง
มีการประสานงานติดต่อสอบถามข้อมูลแบบสอบถามกับ 33 จังหวัด เพื่อสอบถามถึงการส่งกลับข้อมูล
ซึ่ งทางจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามประสงค์ จัด เก็ บ ด้ วยตนเองและจะดํ า เนิ น การส่ งคื น ภายใน
หนึ่ งอาทิ ต ย์ ทางที ม ผู้ วิจัยจึงดํ าเนิ น การส่ งแบบสอบถามโดยตรงกั บ โรงเรียนผู้ สู งอายุ ภ ายในจั งหวัด
ที่เหลืออีก 32 จังหวัด
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือคําชี้แจง และแบบสํารวจ ขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง 32 จังหวัด จังหวัดละ 1 – 10 ชุด รวม 164 ชุด โดยอ้างอิงตามฐานข้อมูล
กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 581 แห่ง และทางทีมผู้วิจัยได้ทํ าการจัดส่งในช่วงเวลาต้น
เดือนสิงหาคม ซึ่งระบุเวลาการส่งคืนภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
3. รวบรวมการตอบกลับของเอกสารและข้อมูลออนไลน์อินเทอร์เน็ ต โดยใช้ที่อยู่
ในการจัดส่งเก็บ ข้อมู ลคื น ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่ งข้อมูลผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุที่สะดวกตอบกลับออนไลน์ภายเดือนสิงหาคม
4. จั ด ทํ าสรุป ผลการสํ ารวจข้ อ มู ล ระยะที่ 2 พบว่ ามี ก ารติ ด ต่ อ กลั บ และสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้เพิ่มเติมอีก 27 จังหวัด จํานวนข้อมูลที่รับในระยะที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 106 ชุด
หมายเหตุ มีการติดต่อกลับมาจากโรงเรียนผู้สูงอายุโดยตรงว่า บางแห่งไม่ได้จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ และบางแห่งยกเลิกโครงการผู้สูงอายุไปแล้ว
ระยะที่ 3 ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุยังขาดข้อมูลอีก 11 จังหวัด ทางทีมผู้วิจัยจึงดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มเติม ดังนี้
1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือคําชี้แจง และเอกสารแบบสํารวจ ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุให้ข้อมูลแบบสอบถามโดยตรง จํานวน 7 จังหวัด จังหวัดละ
1 – 10 ชุด รวมจํานวน 50 แห่ง และทางทีมผู้วิจัยได้ทําการจัดส่งในช่วงเวลาต้นเดือนกันยายน ซึ่งระบุ
เวลาการส่งคืนภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
2. ประสานงานติดตามการเก็บข้อมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) ที่มีการติดต่อในระยะที่ 1, 2 ขอข้อมูลที่สามารถเก็บได้แล้วส่งกลับให้ทีมผู้วิจัยเพิ่มเติม
3. ประสานงานติดต่อกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.) จั งหวั ด ระยอง บึ งกาฬ และชั ยภู มิ เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ติ ด ตามโรงเรี ยนผู้ สูงอายุ ในพื้ น ที่
ให้ส่งกลับข้อมูลจากระยะที่ 2 เนื่องด้วยทีมผู้วิจัยได้ทําการส่งเอกสารแบบสอบถามโดยตรงไปครบถ้วน
ตามฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุในระยะที่ 2 แล้ว
4. รวบรวมการตอบกลับของเอกสารและข้อมูลออนไลน์อินเทอร์เน็ ต โดยใช้ที่อยู่
ในการจัดส่งเก็บ ข้อมู ลคื น ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่ งข้อมูลผ่านทาง
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุที่สะดวกตอบกลับออนไลน์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.
2562
5. จั ด ทํ าสรุปผลการสํ ารวจข้อ มู ลระยะที่ 3 พบว่า มี การติ ดต่ อกลั บ และสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้เพิ่มเติมอีก 7 จังหวัด จํานวนข้อมูลที่รับในระยะที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 44 ชุด
หมายเหตุ เกิดเหตุการณ์ สุดวิสัยในการส่งกลับข้อมูล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องด้วยภัยทางธรรมชาติอุทกภัย ส่งผลให้มีการส่งกลับข้อมูลล่าช้าและสูญหาย
รวมระยะเวลาการดํ าเนิน สํารวจข้อมู ลเดื อนมี น าคมถึ งเดื อนกัน ยายน พ.ศ. 2562 สามารถ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นจํานวน 526 ชุด (67 จังหวัด) คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 38.25 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด 1,375 แห่ง ตามฐานข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุปี พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏจังหวัดที่ไม่มี
การส่ ง กลั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง 3 ระยะ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตาก พะเยา อุ ต รดิ ต ถ์ ชลบุ รี ปราจี น บุ รี เพชรบุ รี
สมุทรสงคราม สระแก้ว ชัยภูมิ อุบลราชธานี และนราธิวาส
1.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลการตอบแบบสํารวจ แล้วคัดเลือกข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์สภาพลักษณะ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยค่าความถี่ (frequencies) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าร้อยละ (percentage)
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สําหรับ ข้ อมู ล ที่ เป็ น ลักษณะบรรยาย ผู้ วิจัยดํ า เนิ น การจั ดระเบี ย บข้ อ มู ล (data
organizing) เพื่ อ จั ด หมวดหมู่ ต ามประเด็ น ที่ ศึ กษา จากนั้ น นํ า ข้ อ มู ล มาประมวลผลและวิเคราะห์ ผ ล
เพื่อสร้างข้อสรุปในแต่ละประเด็น
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาระยะที่ 2 ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 การเลือกพื้นที่และการกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2.1.1 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย
การเลือกพื้นที่ใช้หลักการคัดเลือกจังหวัดตัวแทนจาก 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จํานวนภาคละ 1 แห่ง ดังนี้
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1) ตัวแทนภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ พื้ น ที่ ที่ ทํ าการศึ กษา คือ โรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง
2) ตัวแทนภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ วิทยาลัยผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา อําเภอบางมูลนาก
3) ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม
4) ตัวแทนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึกใต้
2.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จํานวนประมาณ 30 คนในแต่ละพื้นที่ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1).เป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ห รื อ ตั ว แทนผู้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
2) เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ และอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
3) กลุ่มผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน
ท้องถิ่น สาธารณสุข การศึกษาตลอดชีวิต นักบวชในศาสนา
4) กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ทํางานเพื่อผู้สูงอายุ เช่น จิตอาสาและเครือข่าย
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะนี้ คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อหาองค์ประกอบและ
รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ โดยมีประเด็นหลักในการสนทนากลุ่มดังนี้
1) บริบทการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีลักษณะอย่างไร
2) องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีอะไรบ้าง อย่างไร
3) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีอะไรบ้าง อย่างไร
4) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีอะไรบ้าง อย่างไร
5) แนวทางการพัฒนารูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีแนวทางอย่างไรบ้าง
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ คัดเลือก
โรงเรียนผู้สูงอายุที่ได้รับ รางวัลโรงเรียนต้นแบบ มีการดําเนินของโรงเรียนผู้ สูงอายุอย่างต่อเนื่องและ
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มีผลงานเชิงประจักษ์ โดยคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้จํานวน ภาคละ 1 แห่ง ใช้การสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนเป็นผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม รวมจํานวนภาคละประมาณ 30 คน
2.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อได้ ข้อมูลจากการเก็บ ข้อมู ลด้ วยการสนทนากลุ่มแล้ว ผู้ วิจัยดํ าเนิ น การจัดระเบี ยบ
ข้อมู ล (data organizing) เพื่ อจัดหมวดหมู่ ตามประเด็ น ที่ ศึกษา จากนั้ น นํ าข้อมูลมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ผลเพื่อสร้างข้อสรุปในแต่ละประเด็น และนําข้อสรุปในแต่ละประเด็นมาสังเคราะห์ในส่วนที่
โรงเรียนผู้สูงอายุประสบความสําเร็จ เพื่อสรุปเป็นร่างแนวทางต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์ประเมินคุณภาพข้อมูล
ของข้ อมูลเชิ งคุ ณภาพที่ ใช้ คือ ความถู กต้ อง/เชื่ อถือได้ (Trustworthiness) โดยใช้ เกณฑ์ ประเมิ นความวางใจ
(Credibility) และความรั บรอง (Confirm ability) ด้ วยวิ ธี การตรวจสอบข้ อมู ลแบบสามเส้ า (Triangulation)
ด้ า นข้ อ มู ล (Data triangulation) โดยตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากหลายแหล่ ง ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์
คนต่างกลุ่ม (ต่างจังหวัด และต่างอายุ) ในประเด็นเดียวกัน รวมทั้งในขณะที่สนทนาจะใช้การสังเกตร่วม
ด้วยเพื่อให้สามารถอธิบายข้อเท็จจริง (fact) ได้ครบถ้วนและลุ่มลึก
ระยะที่ 3 การหาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ในการศึกษาระยะที่ 3 ผู้วิจัยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ ตัวแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ ตัวแทน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ จั งหวั ด (สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด เทศบาล
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล สํ า นั กส่ งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย) ตั วแทน
ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุในโรงเรียน
กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุในโรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในโรงเรียนมา
นานกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข การศึกษาตลอดชีวิต หรือเป็นภาคีเครือข่ายที่ทํางานเพื่อผู้สูงอายุ เช่น
จิตอาสา เป็นต้น
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัยระยะนี้ คื อ ประเด็ น การสนทนารู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ยน
ผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในประเด็นแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานของประเทศไทย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การจัดเวทีเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียน
ผู้ สูง อายุ ในประเทศไทย กลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ วม ได้ แ ก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตลอดชีวิตและด้านผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุฝ่ายบริหารในโรงเรียนเป็น
ผู้เข้าเสวนา รวมจํานวนประมาณ 60 คน
3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) เพื่ อจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา
จากนั้นนําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ผล เพื่อสร้างข้อสรุปในแต่ละประเด็นและนําข้อสรุปในแต่ละ
ประเด็นมาสังเคราะห์สรุปเป็นแนวทางต่อไป
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลโดยมีกระบวนการขออนุญาตเพื่อเข้าทําการเก็บข้อมูล
ในพื้นที่วิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้
ผู้วิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนที่จะทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมของการวิจัยครั้งนี้ ดัง
นี้ฝ
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยกระบวนการในการทําวิจัยให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบ
2. การดํ าเนิ น การวิ จั ยได้ ป ฏิ บั ติ โดยคํ านึ งถึ งสิ ท ธิ ข องผู้ เข้ าร่ว มวิ จัย ทุ ก ขั้ น ตอน โดยเคารพ
ในการให้ ข้ อ มู ลอย่ างอิ สระ ปราศจากการข่ มขู่ บั งคั บ หรื อให้ สิ นจ้ างรางวั ล ผู้ ให้ ข้ อมู ลมี สิ ทธิ์ ถอนตั วออก
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จากโครงการวิ จั ยเมื่ อใดก็ ได้ โดยไม่ ต้ อ งแจ้ งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า และมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ก็ ได้
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
3. เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู้ ให้ ข้ อ มู ล ทุ ก คน รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของทุ ก คน
วางตัวเป็นกลาง มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลเพื่อเกิดความไว้วางใจ
4. ก่อนทําการเก็บข้อมูลผู้วิจัยต้องขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทําการบันทึกเสียง
การบั นทึ กภาพ หรือจดบันทึกการสังเกต และผู้วิจัยทํ าการเก็บ ข้อมูลไว้ในที่ ปลอดภั ย และไม่เปิ ดเผย
แก่ผู้อื่นหากไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งผู้วิจัยจะนําเสนอข้อมูล
ที่ได้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จัยเรื่อ ง การพั ฒ นารูป แบบโรงเรียนผู้ สูงอายุ โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
(1) เพื่ อสํ ารวจและศึ กษาสภาพลั กษณะโรงเรียนผู้ สูงอายุ ในประเทศไทย (2) เพื่ อวิเคราะห์ องค์ ประกอบและ
รูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และ (3) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป็น 3 ตอนได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุตามฐานข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2560) ระบุไว้ว่ามีโรงเรียน
ผู้สูงอายุจํานวน 1,375 แห่ง จําแนกเป็นภาคเหนือ 480 แห่ง ภาคกลาง 275 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
464 แห่ง และภาคใต้ 156 แห่ง ดังนั้นในการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ในการวิจัยครั้งนี้สามารถรวบรวมแบบสอบถามกลับ มาจํานวน 526 ชุด
(67 จังหวัด) คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 38.25 ของกลุ่ มเป้ าหมายที่ ต้องการ โดยข้อมูลผลการสํ ารวจ
สภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
1. ปีที่เริ่มดําเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ
น้อยกว่า 2 ปี
2 ปีถึง 4 ปี
5 ปีขึ้นไป

รวม
2. จํานวนนักเรียนผู้สูงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
3. ช่วงอายุนักเรียนผู้สูงอายุ
น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี ถึง 69 ปี
70 ปี ถึง 79 ปี
80 ปีขึ้นไป
4. ลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลักษณะเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ลักษณะมีชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมดําเนินงาน

จํานวน(แห่ง)

ร้อยละ

154
302
53
509

30.26
59.33
10.41
100.00

9,897
28,720
38,617

25.63
74.37
100.00

288
428
418
348

54.75
81.37
79.47
66.16

318
375

60.46
71.29
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ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเอง
ลักษณะมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ลักษณะอื่น ๆ
รวม

จํานวน(แห่ง)

ร้อยละ

208
437
49
526

39.54
83.08
9.32
100.00

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บ ายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ในประเทศไทย พบว่ า
การก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560
คิดเป็นร้อยละ 59.33 ส่งผลให้ปัจจุบันมีจํานวนรุ่นนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพียงนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก
นักเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวนเป็น 3 เท่าของเพศชาย และนักเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีช่วงอายุระหว่าง 60 ปี ถึง 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.37 นอกจากนี้โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีลักษณะ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอยู่คิดเป็นร้อยละ 83.08 อันเนื่องมาจากนโยบายของหน่วยงานราชการที่มี
นโยบายดูแลผู้สูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบางโรงเรียนผู้สูงอายุที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพตํ าบลเข้ ามาดู แ ลรับ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง มี ช มรมผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ เข้ ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 71.29 เพราะด้วยเหตุที่ว่าทุกพื้นที่มี
ฐานชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนั้นเมื่อสอบถามถึงวิธีการ
เดิ นทางมาโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ นั้ น นั กเรี ยนผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ เดิ นทางมาเรี ยนด้ วยตนเองตามความสมั ครใจ
เพื่อพบปะเพื่อนในวัยเดียวกัน
ตารางที่ 4.2 จํานวนความถี่และค่าร้อยละข้อมูลกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
1. ด้านกายภาพพื้นฐานของโรงเรียน
1) สถานที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหลักแหล่ง
มีสถานที่ถาวร
ไม่มีสถานที่ถาวร
รวม
2) สถานที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ
ตั้งอยู่ในศาลาอเนกประสงค์
ตั้งอยู่ในสถานที่สําคัญทางศาสนา
ตั้งอยู่ในอาคารเรียน หรือ โรงเรียนเดิมที่มีอยู่
ตั้งอยู่ในบ้านของผู้จัดตั้ง
รวม
3) ลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุ(เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว
อาคาร/ศาลาเอนกประสงค์มีหลังคา
เป็นห้องประชุม

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

421
105
526

80.04
19.96
100.00

410
51
39
22
4
526

77.95
9.70
7.41
4.18
0.76
100.00

261
145
68

49.62
27.57
12.93
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ข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นสถานที่โล่งใต้อาคาร
เป็นอาคารเรียนหลายชั้น
ลานโล่งไม่มีหลังคา
รวม
4) พื้นที่ในการอํานวยความสะดวกในเขตโรงเรียนผู้สูงอายุ(เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
ห้องเรียน/ห้องทํากิจกรรม
ห้องน้ํา
ลานอเนกประสงค์
ทางลาด หรือ ราวจับบันได
มุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
มุมพักผ่อน
เครื่องออกกําลังกาย
ห้องรับประทานอาหาร
มุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
มุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
อุปกรณ์ดับเพลิง
ห้องปฐมพยาบาล
จุดแสดงเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเบอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
ห้องสมุด
อื่น ๆ เช่น ที่จอดรถ, ห้องกายภาพบําบัด, มุมของเล่นประเทืองปัญญา

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

65
64
9
526

12.36
12.17
1.71
100.00

458
469
342
195
174
162
153
146
124
121
116
84
65
44
21

87.07
89.16
65.02
37.07
33.08
30.80
29.09
27.76
23.57
23.00
22.05
15.97
12.36
8.37
3.99

355
97
452

78.54
21.46
100.00

341
213
184
128
63
43
18

64.83
40.49
34.98
24.33
11.98
8.17
3.42

330
111
85
526

62.74
21.10
16.16
100.00

460
374

87.45
71.10

2. ด้านกายภาพของห้องเรียน/ กิจกรรม
1) ขนาดของความจุนักเรียนผู้สูงอายุของห้องเรียน/ กิจกรรม
รองรับนักเรียนผู้สูงอายุ 1 - 100 คน
รองรับนักเรียนผู้สูงอายุ 100 คนขึ้นไป
รวม
2) รูปแบบของห้องเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้
ห้องเรียนแบบปิดมีเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้จัดแบบห้องบรรยาย
ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้จัดแบบแบ่งกลุ่ม
ห้องเรียนแบบเปิดโล่ง ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้
ไม่มีห้องเรียน (เรียนนอกสถานที่)
อื่น ๆ
3) ห้องเรียน/กิจกรรม
มีห้องเรียน/ กิจกรรม 1 ห้อง
ไม่มีห้องเรียน/ กิจกรรมเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีห้องเรียน/ กิจกรรมมากกว่า 1 ห้อง
รวม
4) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียน/ กิจกรรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เก้าอี้
ไมโครโฟน
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ข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เครื่องเสียง
โต๊ะเรียน
จอและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
พัดลมปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์สําหรับสอน
กระดานดําพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
เครื่องดนตรี
โทรทัศน์
เครื่องเล่นซีดี
คอมพิวเตอร์สําหรับค้นคว้า
กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, ยางยืด,ตารางเก้าช่องสําหรับออกกําลังกาย, พัดลม
วิทยุ

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

360
329
293
250
240
191
177
154
106
102
42
32
33
18

68.44
62.55
55.70
47.53
45.63
36.31
33.65
29.28
20.15
19.39
7.98
6.08
6.27
3.42

472
54
526

89.73
10.27
100.00

230
232
16
478

48.12
48.54
3.35
100.00

352
350
144
154

66.92
66.54
27.38
29.28

83
188
413
151
234
26
44
526

15.78
35.74
78.52
28.71
44.49
4.94
8.37
100.00

113

21.48

3. ด้านกายภาพของห้องน้ํา
1) ห้องน้ําในโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีห้องน้ํา
ไม่มีห้องน้ํา
รวม
2) ที่ตั้งห้องน้ําโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตั้งอยู่ภายนอกอาคารเรียน
ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียน
อยู่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
รวม
3) ลักษณะห้องน้ําโรงเรียนผู้สูงอายุ
แยกห้องน้ําชาย
แยกห้องน้ําหญิง
ห้องน้ําสําหรับคนพิการ
ห้องน้ํารวมชาย - หญิง
4) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องน้ําโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีการแบ่งพื้นส่วนเปียกและแห้ง
ไม่มีการแบ่งพื้นส่วนเปียกและแห้ง
มีโถสุขภัณฑ์นั่งราบ (ชักโครก)
มีโถสุขภัณฑ์นั่งยอง
มีราวจับประคองกันลื่น
มีแผ่นยางกันลื่น
มีปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือ/ นกหวีด
รวม

4. ด้านกายภาพของห้องรับประทานอาหาร
1) การตรวจวัดคุณค่าทางโภชนาการอาหารก่อนรับประทาน
มี
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ข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ไม่มี
รวม
2) รูปแบบของห้องรับประทานอาหาร(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ได้แยกกับห้องเรียน
นั่งล้อมวงบนพื้นหรือใช้เสื่อปูรองนั่ง
มีโต๊ะและเก้าอี้นั่งแบบล้อมวง (โต๊ะจีน)
แยกเป็นสัดส่วนกับห้องเรียน
มีเฉพาะเก้าอี้ ใช้มือข้างหนึ่งประคองจาน
รูปแบบอื่น ๆ

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

413
526

78.52
100.00

97
145
164
264
41
42

50.19
27.57
31.18
18.44
7.79
7.98

92
434
526

17.49
82.51
100.00

204
322
526

38.78
61.22
100.00

5. ด้านกายภาพของห้องปฐมพยาบาล
1) มีห้องปฐมพยาบาลภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีห้องปฐมพยาบาล
ไม่มีห้องปฐมพยาบาล
รวม
2) มีตู้ยา/ กล่องปฐมพยาบาลภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีตู้ยาหรือกล่องปฐมพยาบาล
ไม่มีตู้ยาหรือกล่องปฐมพยาบาล
รวม

จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิ บ ายข้ อ มู ลด้ านกายภาพของโรงเรียนผู้ สูงอายุ ในประเทศไทย
โดยแบ่ ง ออกเป็ น ด้ า นกายภาพพื้ น ฐานของโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ด้ านกายภาพของห้ อ งเรี ยน/กิ จ กรรม
ด้ านกายภาพของห้ อ งน้ํ า ด้ านกายภาพของห้ อ งรับ ประทานอาหาร และด้ านกายภาพของห้ อ งปฐม
พยาบาล ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ด้ านกายภาพพื้ น ฐานของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ พบว่ า โรงเรียนผู้ สู งอายุ ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุถาวรเป็นหลักแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 80.04 และนิยมตั้งในสถานที่
ราชการมากที่สุดถึงร้อยละ 77.95 เพราะได้รับการสนับสนุนในการจากการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมาจาก
หน่วยงานราชการในพื้นที่ ส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลจัดสรรพื้นที่หรือปรับปรุงสถานที่บางส่วนให้เหมาะสม
กับสภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ดังนั้นอาคารส่วนใหญ่จึงเป็นอาคารชั้นเดียวที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้พื้นที่
ได้สะดวกสบายและปลอดภัยในการเข้าใช้สถานที่ ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วย
ห้องเรียน/ห้องกิจกรรม ห้องน้ํา และลานเอนกประสงค์ที่ใช้สําหรับทํากิจกรรม
ข้อมู ลด้ านกายภาพของห้ องเรียน/กิ จกรรมของโรงเรียนผู้ สูงอายุ ในประเทศไทย พบว่า ส่ วนใหญ่
โรงเรียนผู้สูงอายุมีขนาดห้องเรียนที่สามารถจุนักเรียนผู้สูงอายุได้ห้องเรียนละไม่เกิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
78.54 ทํ า ให้ โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารจํ า กั ด จํ านวนนั ก ผู้ สู ง อายุ ในแต่ ล ะรุ่ น ตามไปด้ ว ย และ
มี รู ป แบบห้ อ งเรียนที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ ายโต๊ ะ เก้ าอี้ ในห้ อ งเรี ย น/กิ จ กรรมได้ เพื่ อ ปรั บ สภาพห้ อ งให้ มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีในแต่ละวัน รวมทั้งมีห้องเรียน/กิจกรรม เพียง 1 ห้อง ใช้สําหรับการเรียน
การสอน ทํากิจกรรม และรับประทานอาหารในพื้นที่เดียวกันมากถึงร้อยละ 62.74 นอกจากนี้ รวมถึง
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ภายในห้องเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีสิ่งอํานวยความสะดวก อันดับแรก คือ เก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ
87.45 รองลงมาคือ ไมโครโฟน เครื่องเสียง และโต๊ะเรียน
ข้อมูลด้านกายภาพของห้องน้ําของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ มีท่ี ตั้งของห้ องน้ํ าซึ่งก่อสร้างทั้ งภายในอาคารและภายนอกอาคารปริมาณครึ่งต่อครึ่ง โดยมี
ห้ องน้ํ าในเขตพื้ นที่ ของโรงเรียน คิดเป็ น ร้อยละ 89.73 ซึ่งมี การแยกห้ องน้ํ าชาย-ห้ องน้ํ าหญิ ง คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 67 และมี โรงเรียนผู้สูงอายุเพียง 1 ใน 3 ของโรงเรียนทั้ งประเทศที่ มีห้องน้ํ าสําหรับ
คนพิ การ นอกจากนี้ ภ ายในห้ อ งน้ํ า มี อุ ป กรณ์ อํ านวยความสะดวกอั น ดั บ หนึ่ ง คื อ โถสุ ข ภั ณ ฑ์ นั่ งราบ
(ชั กโครก) ที่ เหมาะกั บการใช้ งานของนั กเรียนผู้ สูงอายุ คิ ดเป็ น ร้อยละ 78.52 รองลงมา คื อ มี ราวจั บ
ประคองกันลื่นให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัยขณะมีการใช้งานห้องน้ํา
ข้อมูลด้านกายภาพของห้ องรับ ประทานอาหารของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า
นักเรียนผู้สูงอายุมีจัดเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นด้วยตนเอง และ
มีบางโอกาสที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ ซึ่งอาหารที่มีการเตรียมมาเองนี้ส่วนใหญ่
ไม่มีการตรวจวัดคุณค่าทางโภชนาการอาหารก่อนรับประทาน มีเพียงบางโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการตรวจวัด
คุณค่าทางโภชนาการอาหารก่อนรับประทานเพียงร้อยละ 21.48 สําหรับการรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกันนั้นส่วนใหญ่รับประทานอาหารภายในห้องที่ใช้เรียน คิดเป็นร้อยละ 50.19
ข้อมูลด้านกายภาพของห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า โรงเรียน
ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่มีห้องปฐมพยาบาล และไม่มีตู้ยาหรือกล่องปฐมพยาบาลภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.3 จํานวนความถี่และค่าร้อยละข้อมูลการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ข้อมูลการดําเนินงาน
3.1 ด้านคุณลักษณะของนักเรียนผู้สูงอายุ
1) ระดับการศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุ
ไม่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
2) คุณลักษณะของกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ(เรียงลําดับ 1-5 ข้อ)
มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส
มีลักษณะทางกายภาพแข็งแรงและช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่มีโรค หรือมีโรคแต่ควบคุม
ได้
มีการเข้าร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจํา
มีความสามารถดูแลตนเองได้
เป็นผู้ที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้
เป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

24
282
201
5
1
513

4.68
54.97
39.18
0.97
0.19
100.00

444

84.41

380
311
266
261
255
222

72.24
59.13
50.57
49.62
48.48
42.21
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มีความสามารถในการพึ่งตนเองเท่าที่จะทําได้
มีความสามารถอ่านออกเขียนได้
มีความสามารถในการจําการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
มีความสามารถในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
เป็นที่เคารพของคนในชุมชน
รวม
3) สถานะทางเศรษฐกิจนักเรียนผู้สูงอายุ
รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับลําบาก
รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับดี
รวม

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

190
180
175
174
168
114
526

36.12
34.22
33.27
33.08
31.94
21.67
100.00

466
27
22
515

90.49
5.24
4.27
100.00

468
393
426
320
52

88.97
80.99
74.71
60.84
9.89

372
301
300
268
255
234
149
127
104
8

70.72
57.22
57.03
50.95
48.48
44.49
28.33
24.14
19.77
1.52

414
405
391

78.71
77.00
74.33

306
292
290
6

58.17
55.51
55.13
1.14

3.2 ด้านบุคลากรของโรงเรียน
1) ตําแหน่งบุคลากรภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ครูใหญ่/ประธาน /ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ
คณะกรรมการและแกนนําร่วมในการขับเคลื่อน
ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ทีมวิทยากรจิตอาสา
อื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล สภาเด็กและเยาวชน ภาคเอกชน
2) บุคลิกจําเป็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ (เรียงลําดับ 1-3 ข้อ)
เป็นผู้นําที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ก้าวหน้า
มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
เป็นผู้ให้ความสําคัญกับงานจิตอาสา
เป็นผู้ได้รับการนับถือจากคนในชุมชน
มีความสามารถในการตัดสินใจ
มีเทคนิคในการสื่อสารที่ดี
มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
เป็นผู้ได้รับการนับถือจากบุคคลภายนอก
เคยเป็นผู้นํา/ผู้บริหารองค์กรอื่นมาอยู่ก่อน
อื่น ๆ เช่น ร่วมคิดร่วมลงมือทํา

3.3 ด้านการดําเนินงานของโรงเรียน
1) การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
มีการเรียนรู้และพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งภายในกลุ่มและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของผู้บุคลากร
มีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเทเสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม
อื่น ๆ
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2) จุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
มีผู้นํา/ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
มีเครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็ง
มีการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้สมาชิก
มีการสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนการพัฒนาครู/วิทยากร
มีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
อื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุร่วมคิดหลักสูตรที่ต้องการเรียนด้วยตัวเอง
3) เครือข่ายที่ร่วมดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ผู้นําทางศาสนา
อาสาสมัคร
กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงานเอกชน / ภาคธุรกิจ
อื่น ๆ เช่น สถานอุดมศึกษา, ตํารวจ, ทหาร, ชมรมผู้สูงอายุ, ปราชญ์ชาวบ้าน, สภาเด็ก
และเยาวชน
4) แหล่งงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การเขียนโครงการขอการสนับสนุนจากกองทุน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
การขอรับบริจาค
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้สูงอายุ
ไม่ได้รับการสนับสนุน
กองทุนหมุนเวียนในพื้นที่
หารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก
สถาบันการศึกษา
5) การจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เรียน
มีข้อมูลส่วนบุคคลชื่อและที่อยู่
มีข้อมูลทางสุขภาพ
มีข้อมูลความสามารถพิเศษ / ความถนัด
มีสมุดประจําตัวผู้เรียน
มีประวัติครอบครัวสภาพความเป็นอยู่
อื่น ๆ เช่น บัตรประจําตัวนักเรียนผู้สูงอายุ

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

417
368
325
302
297
196
181
131
10

79.28
69.96
61.79
57.41
56.46
37.26
34.41
24.90
1.90

471
465
355
353
290
284
168
101
93

89.54
88.40
67.49
67.11
55.13
53.99
31.94
19.20
17.68

325
198
133
118
96
50
48
45
25

61.79
37.64
25.29
22.43
18.25
9.51
9.13
8.56
4.75

471
423
270
172
132
79
15

89.54
80.42
51.33
32.70
25.10
15.02
2.85
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จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายข้อมูลด้านการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลด้านคุณลักษณะของนักเรียนผู้สูงอายุ ข้อมูลด้านบุคลากรของโรงเรียน และข้อมูล
ด้านการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านคุณลักษณะของนักเรียนผู้สูงอายุ พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.97 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส คิดเป็นร้อยละ 84.41
รองลงมา คือ มีลักษณะทางกายภาพแข็งแรงและช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่มีโรค หรือมีโรคแต่ควบคุมได้
และมีการเข้าร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจําเป็นผู้ที่มีความสามารถดูแลตนเองได้ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้ อีกทั้งยังมีสถานะทางเศรษฐกิจรายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับ
ปานกลาง (พออยู่พอกิน) คิดเป็นร้อยละ 90.49
ข้อมูลด้านบุคลากรภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยครูใหญ่
หรื อ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.97 รองลงมามี ค ณะกรรมการและแกนนํ า
ในการขับเคลื่อน และที่ปรึกษาโรงเรียน รวมทั้งวิทยากรจิตอาสาที่ร่วมดําเนินงานภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุที่ ดีจําเป็น ต้องมีบุคลิกเป็ นผู้นํ าที่ มีแนวคิดที่ทัน สมัย ก้าวหน้า มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหาร และเป็นผู้ให้ความสําคัญกับงานจิตอาสาเป็นหลัก เพื่อใช้ในการกําหนด
การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 70
ข้อมูลด้านการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า การดําเนินงานของโรงเรียนส่วนใหญ่
มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
คิดเป็ นร้อยละ 79.28 เพื่ อให้โรงเรียนผู้สูงอายุป ระสบผลสําเร็จ โดยอาศัยเครือข่ายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงถึงร้อยละ 89.54 รองลงมา คือ โรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) คิดเป็นร้อยละ 88.40 เนื่องด้วยทั้งสองหน่วยงานราชการข้างต้น
มี ก ารดํ า เนิ น งานนโยบายเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต ส่ งผลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเข้ามีบทบาทสําคัญในการดูแลและร่วมดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
มากกว่าหน่ วยงานเครือข่ ายอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึ งการได้ รับ งบประมาณจากหน่วยงานองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 61.79 ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้สูงอายุ ได้ดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 89.54 โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อและที่อยู่สามารถติดต่อกลับได้
รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลทางสุขภาพร่วมด้วย
ตารางที่ 4.4 จํานวนความถี่และค่าร้อยละข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
1. หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
ไม่มีหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
รวม

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

383
143
526

72.81
27.19
100.00
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ข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
2. แหล่งที่มาของหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ
คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันวางแผนหลักสูตรขึ้นมาเอง
อื่น ๆ เช่น นําองค์ความรู้จากหลายแหล่งมาประยุกต์ใช้เป็นของตนเอง
นําหลักสูตรจากแหล่งอื่นมาแก้ไขให้เข้ากับโรงเรียนผู้สูงอายุของตนเอง
รับต้นแบบหลักสูตรจากแหล่งอื่น
ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่
เป็นไปตามความถนัดของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและวิทยากรท้องถิ่น
รวม
4. จํานวนการจัดการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ
1 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม
3. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุ
6 เดือนถึง 1 ปี
ต่ํากว่า 6 เดือน
มากกว่า 1 ปี
รวม
5. วันที่ทําการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์5
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม
6. ประเภทกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมประเภทส่งเสริมสุขภาพร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคมของผู้สูงวัย
กิจกรรมประเภทส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่
กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
กิจกรรมประเภทการส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการทําประโยชน์เพื่อ
ชุมชน
กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ
7. กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
กิจกรรมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
กิจกรรมด้านกฎหมายสิทธิ และสวัสดิการผู้สูงอายุ

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

231
81
65
63
41
25
506

45.65
16.01
12.85
12.45
8.10
4.94
100.00

295
94
46
435

67.82
21.61
10.57
100.00

225
175
24
424

53.07
41.27
5.66
100.00

24
58
125
109
133
24
12
526

4.56
11.03
23.76
20.72
25.29
4.56
2.28
100.00

490
428
418

93.16
81.37
79.47

384
352

73.00
66.92

484
414
401
397
366
350

92.02
78.71
76.24
75.48
69.58
66.54
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ข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
กิจกรรมจิตอาสา
การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
กิจกรรมด้านการออมการวางแผนการเงิน
อื่น ๆ เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ
8. กลุ่มวัยที่โรงเรียนผู้สูงอายุมีส่วนร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กลุ่มวัยเด็ก (แรกเกิดถึง 14 ปี)
กลุ่มวัยรุ่น (15 ถึง 21 ปี)
กลุ่มลูกหลานวัยทํางาน (15 ถึง 59 ปี)
กลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
รวม
9. แหล่งที่มาของวิทยากรของโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้นําทางศาสนา
ผู้เกษียณอายุจากภาครัฐ/เอกชน
ชมรมผู้สูงอายุ
คลังปัญญาผู้สูงอายุ
อื่น ๆเช่น ตํารวจ, ทหาร, สถานศึกษา, จิตอาสา
10. วิธีการถ่ายทอดความรู้ของครู/ วิทยากร (เรียงลําดับ 1-3)
การบรรยาย
การนํากิจกรรม
การแสดงเป็นตัวอย่าง
การใช้คลิปวีดิโอ
การใช้อินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติ, การแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
11. การประเมินผลวิทยากร /ครู
มีการประเมินผลวิทยากร /ครู
ไม่มีการประเมินผลวิทยากร /ครู
รวม
12. การสรุปผลการเรียน/ ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
จํานวนเวลาที่เข้าเรียน
การสนทนาพูดคุย/ถอดบทเรียนกับผู้เรียน

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

335
280
253
233
227
223
197
193
26

63.69
53.23
48.10
44.30
43.16
42.40
37.45
36.69
4.94

212
151
169
51
526

40.30
28.71
32.13
9.70
100.00

476
390
361
334
319
281
271
206
103

90.49
74.14
68.63
63.50
60.65
53.42
51.52
39.16
19.58

447
439
283
221
101
22

84.98
83.46
53.80
42.02
19.20
4.18

184
342
526

34.98
65.02
100.00

331
323
300
277

62.93
61.41
57.03
52.66
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ข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
การทดสอบหลังเลิกเรียน
ไม่มีการสรุปผลการเรียน/ประเมินผลการเรียน
อื่น ๆ เช่น การส่งใบงาน, สมุดการบ้าน

จํานวน (แห่ง)

ร้อยละ

122
57
43

23.19
10.84
8.17

จากตารางที่ 4.4 สามารถอธิบายข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุของประเทศไทย พบว่า
โรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่มีหลักสูตรในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 72.81 โดยการ
จัดทําหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุมาจากการที่คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันวางแผนหลักสูตรขึ้นมาใช้เอง
คิดเป็นร้อยละ 45.65 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนสอนสอนส่วนใหญ่ประมาณ
6 - 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 53.07 และจัดการเรียนการสอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 67.82
ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมประเภทส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ และสั งคมของผู้ สู งวั ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 93.16 รองลงมา คื อ กิ จ กรรมประเภทส่ งเสริม
ความสามารถด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาที่ ผู้ สู ง อายุ มี อ ยู่ และกิ จ กรรมประเภทการส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้กิจกรรมที่ควรมีภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
คิดเป็นร้อยละ 92.02 กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
ตามลํ าดั บ รวมทั้ งการทํ ากิ จ กรรมกั บ กลุ่ ม วั ยเด็ ก (แรกเกิ ด ถึ ง 14 ปี ) มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.30
คือ กิจกรรมถ่ายทอดคลังปัญญาให้กับนักเรียน กิจกรรมเล่านิทานให้กับศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ แหล่งที่มาของวิทยากร พบว่า บุคลากรที่เป็นวิทยากรส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางครั้งมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปราชญ์ ชาวบ้าน และผู้นําทางศาสนาเข้ามาให้ความรู้ตามตารางกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุของตน วิทยากรส่วนใหญ่นิยมใช้การบรรยายให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 84.98 รองลงมา คือ การนํากิจกรรม และการแสดงเป็นตัวอย่าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรม
ที่ทําการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลวิทยากร แต่มีการประเมินผล
การเรียนของนั กเรียนผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็ นหลัก
คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของทั้งหมด
สรุปผลการสํารวจสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
จากผลการสํารวจพบว่า ลักษณะการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่ดําเนินการ
มาแล้ว 2 - 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.33 ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2560 มีลักษณะการดําเนินงาน
ระหว่างชมรมผู้สูงอายุและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เนื่องด้วยทั้ งสองหน่วยงานมีการกําหนดนโยบายดูแลผู้สูงอายุและ
มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ผู้สูงอายุในพื้นที่นิยม
เข้าร่วมสม่ําเสมอ
ลั ก ษณะทางกายภาพของโรงเรี ย น พบว่ า โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ มี หน่ วยงานภาครั ฐดู แล
รับผิดชอบ ส่งผลให้มีการสร้างอาคารหรือใช้ห้องประชุมของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการดําเนิน
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กิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว แบ่งพื้นที่ ใช้งานเป็นสัดส่วน โดยมีห้ องเรียน/
ห้องกิจกรรม และห้องน้ําเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบที่สําคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เมื่อพิ จารณารายละเอียดข้อมูลกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถจําแนกรายละเอียด
ขององค์ ป ระกอบทางกายภาพ คื อ ห้ อ งเรี ย นส่ ว นใหญ่ จุ นั ก เรี ยนผู้ สู งอายุ ได้ ไม่ เกิ น 100 คนต่ อ ห้ อ ง
สามารถเคลื่ อ นย้ า ยโต๊ ะ เก้ า อี้ ได้ และภายในห้ อ งส่ ว นใหญ่ มี โต๊ ะ เก้ า อี้ ไมโครโฟน และเครื่ อ งเสี ย ง
ในส่วนของห้องน้ํามีการแยกห้องน้ําชาย-หญิง และเลือกใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการลุกนั่งของนักเรียนผู้สูงอายุ สําหรับห้องอาหารนิยมรับประทานภายในห้องเรียน/
ห้องกิจกรรม ไม่ได้แยกออกมาเป็นห้องรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการจัดสรรการใช้พื้นที่
ให้ คุ้ ม ค่ า ส่ วนใหญ่ นั กเรีย นเตรี ยมอาหารมารั บ ประทานด้ ว ยตนเอง มี บ างแห่ งที่ มี ห น่ วยงานภาครั ฐ
ทํ าอาหารมาให้ นั กเรียนผู้ สู งอายุ เพิ่ มเติ ม และในส่ วนของห้ อ งปฐมพยาบาลมากกว่าร้อ ยละ 80 ไม่ มี
ห้องปฐมพยาบาล รวมถึง ร้อยละ 60 ไม่มีทั้งตู้ยาและกล่องปฐมพยาบาลในโรงเรียนผู้สูงอายุ
สํ าหรั บ องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การและจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามหลั ก
ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่กําหนดให้โรงเรียนผู้สูงอายุประกอบไปด้วย 5 ก. คือ กลุ่ม กรรมการ กติกา
กิจกรรม และกองทุน จากข้อมูลผลการสํารวจสภาพลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทย พบว่า
กลุ่มที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่และกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มี จิตใจเบิ กบานแจ่ มใส สามารถดู แลตนเองได้ และนึ กถึ งประโยชน์ ส่วนรวม
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ สํ าเร็ จการศึ กษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา รายได้ ค รอบครั วอยู่ ร ะดั บ ปานกลางพอมี พ อกิ น
ในส่วนของกรรมการนั้นจะประกอบไปด้วย ครูใหญ่/ประธาน หรือผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ปรึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการในการขับเคลื่อน และทีมวิทยากรจิตอาสาที่เข้ามาร่วมกันวางแผนบริหาร
โรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมกันกําหนดกติกา เช่น การกําหนด
วันที่ใช้เรียน สําหรับกิจกรรมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และกิจกรรมนันทนาการ
เป็ น สํ า คั ญ โดยคณะกรรมการจะร่ ว มกั น วางแผนหลั ก สู ต รที่ ใช้ ซึ่ งนํ ามาจากหลากหลายแหล่ งที่ ม า
แล้ ว นํ า มาประยุ ก ต์ ใช้ บ ริ บ ทของผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ รวมถึ งองค์ ป ระกอบกองทุ น ส่ วนใหญ่ งบประมาณ
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้มาจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในรูปแบบของการเขียนขอโครงการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ
โดยรวมแล้วโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่ งเสริ ม สุ ขภาพตํ า บลในแต่ ล ะพื้ น ที่ เข้ ามาเป็ น ผู้ ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบ ทั้ งการมี ส่ ว นร่ วมในการดํ า เนิ น งาน
การให้งบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของตนสําหรับก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงก่อตั้งในสถานที่ราชการ ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว
มีห้ องเรียน/ห้ องกิจกรรม ห้ องน้ํ า และลานเอนกประสงค์ ที่ ใช้ สําหรับ ทํ ากิ จกรรมของคนจํานวนมาก
เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เนื่องด้วยมีการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน
ราชการที่ ดูแลรับ ผิ ดชอบ ทํ าให้ มีขนาดความจุของอาคารหรือห้ องเรียนไม่เพี ยงพอต่ อความต้ องการ
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ของนักเรียนผู้สูงอายุ และผลจากการพึ่งพางบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลให้
โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการจํากัดนักเรียนผู้สูงอายุในแต่ละรุ่น
ในปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่กําหนดให้มีครูใหญ่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และวิทยากร
จิตอาสาร่วมกัน ดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้ มีการขั บเคลื่อน โดยมี คณะกรรมการหรือแกนนํ า
เป็ นผู้กําหนดกติกาและคิดค้นสูตรการเรียนการสอนที่ คิดค้น ขึ้นมาใช้เอง แต่ผ่านการพั ฒ นาหลักสูตร
จากการศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุที่เปิดทําการมาก่อน หรือมีการปรับปรุงหลักสูตรจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของนักเรียนผู้สูงอายุ และความสามารถของวิทยากรให้มากที่สุด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์หารูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ โดยคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุตัวแทนจาก 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดพิจิตร
ตัวแทนภาคกลาง และจังหวัดกระบี่ตัวแทนภาคใต้ จํานวนจังหวัดละ 1 แห่ง
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทน
ผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวนจังหวัดละประมาณ 30 คน ซึ่งได้ผลการวิจัย
ด้านองค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ โดยอธิบายเป็นรายโรงเรียน
ในแต่ละจังหวัดได้ ดังนี้
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
1.1 บริบทการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 เปิดการเรียนการสอน
ทุกวันศุกร์ มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางของโรงเรียน ตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น. เริ่มต้นด้วยการจัด
กิ จ กรรมหลั งจากเคารพธงชาติ และออกกํ า ลั งกายแล้ ว การเรี ย นรู้ เน้ น เรื่อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี
การวางแผนเป็ นรายเดื อ น กิจกรรมที่ จัด ขึ้ น เกิ ดจากการลงความเห็ นตามความต้ องการของผู้ สู งอายุ
ในโรงเรียน การเรียนจะไม่มีการแบ่ งชั้น เรียน ไม่มีการทดสอบผู้เรียน เพราะไม่ ต้องการให้ ผู้เรียนเกิด
ความเครียด แต่มีการประเมินผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นประจํา
ทุกปี และทุกวันก่อนกลับบ้านผู้สูงอายุทุกคนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า มีนักเรียนผู้สูงอายุจํานวน 193 คน
เปิดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาคเรียน คือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมีนาคมมีการปิดภาคเรียน คือ ช่วงที่ตรงกับการปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป เพราะมีผู้สูงอายุ
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หลายคนที่ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูหลานในช่วงปิดเทอมจึงไม่สะดวกในการมาโรงเรียนผู้สูงอายุได้ ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2562 มีการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ในวันที่ 7 เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการออกกําลังกาย
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง
รวมทั้งเยี่ยมผู้พิการในชุมชน เช่น การดูแลและให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
การพูดเพื่อให้กําลังใจ เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2-3 ราย แต่ละเดือนออกเยี่ยมจํานวน 3 ครั้ง
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ทําให้มีรายได้เสริมแก่ผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุจาก
การฝึ ก อบรมแบ่ งเป็ น 9 หมวดวิ ชา คื อ งานใบตอง งานไม้ งานกระดาษ งานเย็ บปั กถั กร้ อย งานอาหาร
งานเกษตร ดนตรี/นาฏศิลป์ นันทนาการ คุณธรรมประจําตนและความรู้พิเศษ และงานที่สร้างรายได้และ
ขายในชุ มชน เช่ น พวงหรีด ดอกไม้ จันทน์ หรือของที่ ต้ องใช้ ในเทศกาลต่ างๆ เช่น ผางประที ปในเทศกาล
ลอยกระทง ดอกไม้แห้งในงานปอยหลวงก๋วยสลากในพรรษา ตุงในเทศกาลสงกรานต์
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสังคมให้กับผู้สูงอายุห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า การที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน
มีโอกาสได้มาพูดคุยกัน
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน เช่น การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
1.2 องค์ ป ระกอบสํ าคั ญ ของการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ าบลยุ ห ว่ า
จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนี้นําองค์ประกอบ 5 ก. ตามเกณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาเป็น
ตัวกําหนดลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุที่พึงมี เป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดตั้งและการบริหารของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ กติ กา กิ จกรรม และกองทุ น สําหรับองค์ ประกอบสํ าคัญของการดํ าเนิ นงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1. กลุ่ม
1) ปี พ.ศ. 2552 คนในชุมชนตําบลยุหว่ามีการรวมกลุ่ม ณ วัดกิ่วแลหลวง สําหรับทํากิจกรรม
ตามประเพณีหรือรวมกลุ่มประชุมงานต่าง ๆ ของชุมชน
2) ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนตําบลยุหว่ามีการรวมกลุ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุในตําบลยุหว่า เริ่มจาก
การรวมตัว 4-5 คน มาเป็นชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ แม่จันทร์ทิพย์ บุญธิมา แม่ครูบัวแก้ว กัณทวี พ่อถนอม
บุญทิ มา เป็ นที่ ปรึกษา และมีพ่อครูนิ เวช อาจหาญ เป็ นผู้นํ า และมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลท่าขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้นําแนวคิดการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุกลับมาใช้กับ
ชมรมผู้สูงอายุ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า เริ่มก่อตั้งในปีนี้
3) ครูใหญ่คนแรก คือ พ่อครูนิเวช อาจหาญ (ปี 2554-2556) และครูใหญ่คนปัจจุบัน
คือ แม่ครูบัวแก้ว กัณทวี ซึ่งเข้ามารับตําแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2557
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4) มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ และคณะกรรมการอื่ น ๆ
ประกอบไปด้วยประธานผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน และครูโรงเรียนผู้สูงอายุ 20 คน
5) ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
2. กรรมการ
ด้วยเหตุที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าก่อตั้งโดยชุมชนเอง และก่อตั้งภายใน
ชุมชน ไม่ได้ก่อตั้งในพื้นที่ของหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนทําให้ไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบดูแล
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า ชุมชนยุหว่าจึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเองในรูปของคณะกรรมการ
จากตัวแทนชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง
แม่บัวแก้ว กัณทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
แม่บุญวาทย์
ฝ่ายการเงิน
แม่จันทร์ทิพย์
ประธาน
แม่ครูบัวแก้ว นิเวชอาจหาญ
ฝ่ายบริหาร
แม่จันทร์ทิพย์
ฝ่ายทะเบียนและธุรการ
ครูศรีพิรุณ สุดใจคํา
ฝ่ายกิจกรรม
ร้อยตํารวจตรีอดิเรก ศรีธิวงศ์
ฝ่ายสถานที่
นายปรีชา เมฆสุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายดวงจันทร์ บุญเป็ง
ประธานนักเรียน เลือกโดยจิตอาสา วาระ 2 ปี
นายประพันธ์ สุนันต๊ะ
รองประธานนักเรียน
เจ้าอาวาสวัดหนองหวาย เจ้าคณะตําบลสันกลาง ที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง
ที่ปรึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการอื่น ๆ ประกอบไปด้วย ประธานผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ
20 คน เช่น
 ครูละออ รัตนพงษ์ เป็นผู้นํากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านใกล้โรงเรียน (ตัวแทนหมู่ 4)
เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียน
 ครูจันทร์ทิพย์ บุญธิมา ครูเกษียณอายุ ทํางานส่วนบริการ
 พระครูสิทธิพัฒนโกศล วัดหนองหวาย เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกิ่วแลหลวง
 นายแพทย์จากโรงพยาบาลสันป่าตอง
 อาสาสมัครชุมชน
 หมอแมว ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลสันป่าตอง จัดกิจกรรมตรวจฟันและส่งเสริม
การดูแลสุขภาพช่องปาก
 ครูสุทธิลักษณ์ วีนะศรี
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

 ครูศรีวิไล
 นิตกิ รเทศบาลตําบลยุหว่า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกฎหมาย เช่น การทําพินัยกรรม เป็นต้น

นอกจากมีการดําเนินงานด้านบริหารของคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของคนในพื้นที่
แล้วยังแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่ายังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ดังนี้
1) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีการดําเนินการ
เรื่องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ
2) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีครู กศน. ประจําตําบล
มาสอบงานอาชีพ มาอย่างน้อยเดือนละครั้ง มีงบมาให้โรงเรียน เข้ามาให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการนํา
หลักสูตรใหม่ๆ เข้ามา
3) สภาผู้สูงอายุ
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) บ้านธรรมปกรณ์ มีงบ 25,000 บาท เพื่อก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
6) โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านกิ่วแลหลวง นัดตรวจ
สุขภาพ ปีละ 2 ครั้ง
7) ผู้นําในชุมชน
8) อาสาสมัครสาธารณสุข
9) อาสาสมัครผู้สูงอายุ
10) วัดหนองหวาย
11) จิตอาสาอื่นๆ
3. กติกา
มีการกําหนดกติกาให้นักเรียนผู้สูงอายุใส่เสื้อประจําโรงเรียนมาโรงเรียนในวันที่มีการสอน
และการเข้าเรียน
4. กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุหว่ามีการกําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีการกําหนดหลักสูตรแบ่งตามหมวดวิชาได้ ดังนี้
1) ประเภทงานใบตอง ได้แก่ กรวยดอกไม้ ควักหมาก บายศรีปากชาม ขันผูกข้อมือ
เครื่องครัวสืบชะตา
2) ประเภทงานไม้ ได้แก่ ก๋วยสังฆทาน ของเล่น ของใช้ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้แกะสลัก
3) ประเภทงานกระดาษ ได้แก่ ตุงไส้หมู ตัดช่อ พันปลายช่อ ดอกไม้แห้ง พวงหรีด พับธนบัตร
พับผ้าพับกระดาษรูปต่าง ๆ
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4) ประเภทงานเย็บผ้า ได้แก่ ถักโคเช ถัดนิตติ้ง ถักฝ้ายข้อมือ ติ๋นกา (ไส้ผางประทีป) เทียนบูชา
ตามนักษัตร
5) ประเภทงานอาหาร ได้แก่ อาหารคาว อาหารหวาน แปรรูปอาหาร (ถั่วเนา) น้ําผลไม้
น้ําสมุนไพร
6) ประเภทงานเกษตร ได้แก่ เพาะเห็ด เพาะต้นไม้ ปักชําต้นไม้ น้ํายาเอนกประสงค์ น้ําส้มยางไม้
น้ําหมัก ปุ๋ยไส้เดือน
7) ประเภทดนตรี/นาฏศิลป์ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง ฟ้อนเล็บ ฟ้องเจิง รําสะล้อ
ค่าว จ๊อย ซอ เป็นต้น
8) ประเภทนันทนาการ ได้แก่ รําวงมาตรฐาน ลีลาส เต้นแอโรบิกล้านนา กิจกรรมเข้าจังหวะ
9) ประเภทคุณธรรมประจําตนและความรู้พิเศษ ได้แก่ ธรรมะบรรยาย ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
สําหรับสถานที่และอาคารในการดําเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
อยู่ ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่ ที่ 4 สวนสุ ขภาพ ร.9 พื้ นที่ โดยประมาณ 8 ไร่ ในส่ วนของพื้ นที่ โรงเรียน
ผู้สูงอายุใช้เพียง 4 ไร่ อีก 4 ไร่จัดสรรทําพื้นที่ประปาหมู่บ้าน (หมายเลข 12) ทั้งขุดสระ (หมายเลข 11)
เดิ ม มี เพี ยงอาคารเรียน (หมายเลข 1) ใช้ สําหรับ จั ดตั้ งกองทุ น หมู่ บ้ าน โครงการออมวัน ละบาท และ
ใช้สําหรับทํากิจกรรมของคนในพื้นที่ เช่น ประชุมหมู่บ้าน
ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าจึงจัดสรรแบ่งพื้นที่เพิ่มเติมใน
ส่วนของหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ใช้ประชุมของคณะกรรมการในพื้นที่ห้องประชุม (หมายเลข 4) มีการ
ใช้เก้าอี้พลาสติกให้ นักเรียนนั่ งสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีการติดตั้งพั ดลมแขวน 9 ตั ว และมี การสร้างห้ องน้ํ า
ในหมายเลข 3 จํานวน 2 ห้องภายในอาคาร ภายหลังสร้างเพิ่ มเติมอีก 2 ห้องภายนอกอาคาร ซึ่งเป็ นห้องน้ํ า
รวมทั้งภายนอกและภายในอาคาร
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2561 มี การก่อสร้างอาคารระวิวรรณ ปันทะวงค์ (หมายเลข 6) ให้มีพื้ นที่
เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุ ทําให้มีการย้ายทํากิจกรรมมาใช้พื้นที่อาคารแห่งนี้ และติดตั้งพัดลม
แขวนจํานวน 9 ตัว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่ามีเครื่องเสียงจํานวน 1 เครื่อง ไมโครโฟนจํานวน 2 เครื่อง
ในแต่ละวันจะเริ่มด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และออกกําลังกายในอาคารระวิวรรณ ปันทะวงค์ โดยหันหน้า
ไปทางเสาธง แล้วร่วมทํากิจกรรมรวมกันต่อภายในอาคาร หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปทํากิจกรรมย่อย
ตามที่ นั กเรียนผู้สูงอายุ สนใจ เช่น กลุ่มสานตอกทํ าหมวก (ใช้ พื้ นที่ หมายเลข 6) กลุ่มดนตรี (ใช้พื้ นที่ หมายเลข 6)
กลุ่มเย็บกระเป๋า (ใช้พื้นที่หมายเลข 10) กลุ่มทําพวงหรีด (ใช้พื้นที่หมายเลข 1) กลุ่มกีฬาเปตอง (ใช้พื้นที่
หมายเลข 8) เป็นต้น
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การเดิ น ทางไปร่ ว มกิ จ กรรมกั บ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลตํ า บลยุ ห ว่ า มี ค วามสะดวก
เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 4 สวนสุขภาพ ร.9 เป็นศูนย์กลางของ 14 หมู่ในพื้นที่ตําบลยุหว่า
และมีอาณาเขตห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยุหว่า 500 เมตร ห่างจากเทศบาลสันป่าตอง 6 กิโลเมตร
ห่างจากสถานีตํารวจสันป่าตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากวัดกิ่วแลหลวง 500 เมตร ห่างจากโรงเรียนชุมชน
กิ่วแลหลวง 500 เมตร ห่ างจากสํ านั กงานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยอําเภอสั นป่ าตอง
6 กิโลเมตร และห่างจากตลาดกิ่วแลหลวง 100 เมตร
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5. กองทุน
กองทุน หรือ แหล่งงบประมาณของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าสามารถแบ่งได้ 2
ประเภท ดังนี้
1. งบประมาณจากภายนอก มาจากการเขียนโครงการของบประมาณจากหน่วยงานราชการ
เช่น เทศบาลตําบลยุหว่า สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านธรรมปกรณ์
เป็นต้น ซึ่งมีเขียนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนผู้สงอายุ และส่งให้หน่วยงานที่ทาง
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าได้ขอไป มักได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป
2. งบประมาณจากภายใน มาจากการขายผลิตภัณฑ์ เช่น การทําพวงกุญแจจากผ้าญี่ปุ่น
มอบรายได้ให้นักเรียนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ทําร้อยละ 20-30 ของกําไรทั้งหมด การทํากระเป๋าผ้า มีการมอบอุปกรณ์
ทํากระเป๋าผ้าสองชุดเมื่อทําเสร็จส่งคืนโรงเรียนหนึ่งและเก็บไว้เองหนึ่ง มีการทําบุญทอดผ้าป่า เพื่อนําเงินมา
สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าอีกทางหนึ่ง มีการจัดตั้งกองทุนของชมรมผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุ กองทุนวันละบาท รวมถึงการหารายได้จากการประดิษฐ์พวงหรีดในราคาพวงละ 300 บาท ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน โดยการนําเงินที่ได้จากการขายพวงหรีดมาใช้เป็นต้นทุนหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และมีค่าตอบแทนให้ผู้ประดิษฐ์พวงหรีดละ 50 บาท
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เมื่ อมี การรวบรวมเงิน ทางโรงเรียนผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ าบลยุ ห ว่ าจะให้ ฝ่ายการเงิน เป็ น ผู้
รวบรวมและนํ าเงินฝากเข้ าบั ญชี ในขั้ นต้ น หากเป็ นงบที่ มี ขนาดใหญ่ จะนํ าฝากสหกรณ์ ครู ซึ่ งตั วแทนเป็ น
ข้าราชการครูเกษียณ และมองว่าการนําฝากสหกรณ์ครูได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการนําฝากชนิดอื่น
1.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่
จากการสนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ตั ว แทนผู้ ป ฏิ บั ติ งานในโรงเรี ย น
ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยความสําเร็จของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า คือ
“สามัคคี เสียสละ และจิตอาสา”
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยชุมชน
และพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืนด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนตนเอง
เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน คือ ให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี เป้าหมายของโรงเรียน
คือ ให้ผู้สูงอายุมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทํากิจกรรมช่วยกัน เกิดความรัก ความสามัคคี และทําให้ผู้สูงอายุมีความสุข
“การสร้างความสุขของผู้สูงอายุ คือ การที่จะทําอะไรในโรงเรียนก็ตาม ต้องดูว่า
ทําแล้วผู้สูงอายุจะมีความสุขหรือไม่ จะไปเก็บเงินค่าเรียน ไม่เอาให้เค้าได้มาทํากิจกรรม
ด้วยกัน ดูว่าเค้ายิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะมีความสุขเวลามาเจอกัน เราเห็นตรงนี้สําคัญกว่า
ไม่อยากเบียดเบียนเงินใคร แม่ไม่เอา”
แม่ครูบัวแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า

2. การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุจะต้องตอบสนองกับการมี ความสุข การมีคุณ ค่า
ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสิทธิ์เลือกในการทํากิจกรรม ผู้สูอายุเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้ไม่ใช่เพียงผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว
ดังนั้น นักเรียนผู้สูงอายุที่ผ่านการเรียนผู้และมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ จะกลายมาเป็นวิทยากรสอน
กิจกรรมในเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญต่อสมาชิกใหม่ได้
3. สถานที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุยุหว่าถือเป็นจุดแข็งที่เปิดให้คนเข้ามาได้ง่าย โดยขอความร่วมมือ
ขอเข้ามาใช้พื้นที่ดําเนินกิจกรรมตามความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา เมื่อใช้สถานที่แล้วเสร็จ
ให้จัดการพื้นที่ใช้สอยให้เรียบร้อยพร้อมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการและ
นักเรียนที่บ้านใกล้โรงเรียนจะวนเวียนมาช่วยกันดูแลทําความสะอาด (หมู่ 4) เป็นการบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วม
และรู้สึกของความเป็นเจ้าของ
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4. การกําหนดหลักสูตรขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนผู้สูงอายุเป็นหลักสําคัญ ดังนั้น การเรียน
การสอนกิจกรรมต้องเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ สุขภาพ และนันทนาการ ไม่มุ่งเน้นเรื่องวิชาการ เช่น การทอผ้าฝ้าย
การทําขนม เป็นต้น
5. การสร้างจิตสํานึ กร่วมให้ผู้สูงอายุช่วยกันดูแลสมบัติและสถานที่ของโรงเรียนเพื่ อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น หากผู้สูงอายุคนใดมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาจะช่วยกันจัดสถานที่ ไม่ได้กําหนดหน้าที่
ของนักเรียนคนใด มีการช่วยกันเตรียมอาหารกลางวัน ช่วยกันล้างจานและเก็บจานเข้าที่ เป็นต้น
6. ผู้นํา คณะกรรมการ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก และบุลากรที่สนับสนุนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง
มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมระหว่างกัน มีความศรัทธาวิทยากร มีการเรียนรู้การติดตามและประเมินผล
(โดยใช้วิธีการสังเกต) และการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในตําบลยุหว่าทั้ง 14 หมู่บ้าน มีความสม่ําเสมอ
8. มี เครือข่ายสนั บ สนุ นและให้ความร่วมมือ ได้แก่ ผู้นําชุมชน แกนนําทั้งประธานชมรม
ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในเทศบาลตําบลยุหว่า 14 หมู่บ้าน วัดสันป่าตอง โรงพยาบาลสันป่าตอง สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตําบลยุหว่า สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ทุนทางสังคมในพื้นที่
9. งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลยุหว่าเกิดจากการเขียนโครงการของบประมาณจากหน่วยงานราชการ การจัดทําบุญทอดผ้าป่า การได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายการทํางานด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ บ้านธรรมปกรณ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และจากเทศบาลตําบลยุหว่ากําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉลี่ยปีละ
50,000 บาท และจากภาคเอกชน คือ บริษัทเชียงใหม่ และโฮลดิ้ง สนับสนุนประมาณปีละ 2 แสนบาท
10. มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การอนุ รักษ์วัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมที่ ทํา ได้แก่
ทําอาหาร ทําขนม ทําพ่วงหรีด ทําน้ํายาเอนกประสงค์ ทําจักสานใบตอง
1.4 ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลตํ า บลยุ ห ว่ า จั ง หวั ด
เชียงใหม่
จากการสนทนากลุ่ มร่ วมกั บผู้ ให้ ข้ อมู ลสํ าคั ญ ได้ ยกตั วอย่ างของปั ญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของโรงเรียนผู้สูอายุตําบลยุหว่า เช่น
ปั ญ หาที่ 1 คื อ การเดิ น ทางมาโรงเรียนของนั กเรียนผู้ สูงอายุ โดยทางโรงเรียนไม่ มี รถ
บริการรับส่ง ส่งผลให้นักเรียนผู้สูงอายุต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุส่วนหนึ่งสนใจการมาร่วม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุแต่อยู่ห่างไกลกับโรงเรียน และมีการเรียนการสอนในวันศุกร์แต่ลูกหลานต้องเดินทาง
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ไปทํางานจึงไม่สะดวกมารับส่ง ผู้สูงอายุส่วนนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งที่อยากมาเรียนกับเพื่อน ๆ
ในรุ่นเดียวกัน
แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้นักเรียนผู้สูงอายุเดินทางมาและกลับพร้อมกับนักเรียน
ผู้สูงอายุที่ อยู่ใกล้เคียงหรือผ่านทางบ้ านของตน การแก้ ไขปั ญหาระยะยาวทางโรงเรียนกําลังของบประมาณ
จากเทศบาลตําบลยุหว่าเพื่อจัดสรรซื้อรถสําหรับรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุ
ปัญหาที่ 2 คือ การเรียนการสอนที่ ซ้ําซาก ไม่มีการเรียนการสอนวิชาใหม่ ๆ การทํากิจกรรม
ในแต่ ละครั้งมั กใช้กิจกรรมเดิ ม เนื่ องด้วยใช้วิทยากรจิตอาสาจากนั กเรียนผู้สูงอายุคนเดิมสอน ไม่ มีวิทยากร
จากที่อื่นมาสอน ทั้งนี้ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ส่งวิทยากรมาบ้างแต่
ไม่เป็นประจํา
แนวทางการแก้ ปัญหาได้ มีการจัดกลุ่มนั กเรียนที่ มีความสนใจกิจกรรมเดี ยวกั นรวมกลุ่ม
เพื่ อทํ ากิจกรรมร่วมกันโดยให้ วิทยากรที่มีความถนั ดหรือเชี่ยวชาญนํากิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
กลุ่มงานประดิษฐ์ งานฝีมือ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมาจัดกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุร่วมกัน เช่น การสอนการใช้แอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
ปั ญ หาที่ 3 คือ งบประมาณในการดํ าเนิ น งานยั งไม่ เพี ยงพอสํ าหรับ การจัด ซื้ อ อุ ปกรณ์
เพื่อใช้ในแต่ละกิจกรรม
แนวทางการแก้ปัญหาครูใหญ่เป็นผู้จัดการเขียนโครงการของบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ และปันงบประมาณส่วนหนึ่งจากงบโครงการต่าง ๆ มาเก็บไว้เป็นกองกลางของโรงเรียน
ผู้สูงอายุสําหรับใช้จ่ายนอกเหนือโครงการ
1.5 แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการจัดการบริหารกันเองของ
คนภายในชุมชนตําบลยุหว่าที่มารวมตัวกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 4 ภายในพื้นที่สวนสุขภาพ ร.9
ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ท่ีชุมชนใช้จัดกิจกรรมของคนในชุมชนและชมรมผู้สูงอายุ เมื่อมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในท้ายที่สุด มีแกนนําเป็นข้าราชการเกษียณ โดยเฉพาะข้าราชการครู
ที่รับหน้าที่เป็นผู้นํากิจกรรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามความต้องการของผู้สูงอายุเอง และมีการวางแผน
เป็ น รายเดื อ น สํ าหรั บการเรี ยนรู้ จากวิ ทยากรภายนอก เกิ ดจากการสอบถามความต้ องการของผู้ สู งอายุ
ในโรงเรียนเป็นอันดับแรก และสอบถามจากเครือข่ายว่ามีวิทยากรเฉพาะตามหัวข้อที่ผู้สูงอายุสนใจหรือไม่
เพื่อขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญมาให้ความรู้ซึ่งเป็นการมาสอนโดยใช้การเป็นจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน
เนื่องจากการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุยุหว่าเป็นการเรียนฟรีของผู้สูงอายุ จึงไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากร
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โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่ายังเป็นสถานที่ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นพื้นที่ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น เป็นสํานักงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โซนใต้ 8 อําเภอ
เป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้สูงอายุ เช่น ให้ความรู้การป้องกันปัญหาโรคเข่าเสื่อม การวัดสายตา
การนวดแผนไทย เป็นศูนย์โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม โดยมีกิจกรรมพัฒนาอาชีพต่าง ๆ
เพื่อให้ความรู้และสร้างอาชีพเสริม เป็นต้น
จากการลงพื้นที่สามารถสรุปองค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ยุหว่าที่ประสบความสําเร็จได้ดังนี้
องค์ประกอบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จมีดังนี้
1. กิ จ กรรมโรงเรี ย นจํ า เป็ น ต้ อ งมี กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ สู อ ายุ
โดยกิจกรรมนั้นควรนําพามาซึ่งรายได้เสริมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และทําให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าในตนเอง แม้ว่ารายได้จะไม่ได้สูงมากแต่การได้ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนในวันเดียวกันทําให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา และทําให้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการพบประพูดคุยทํางานร่วมกัน
2. งบประมาณและการวางแผนการจัดการ งบประมาณที่ใช้ในโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญมาก
เนื่องจากในการดําเนินงานต่าง ๆ ต้องมีทุนสนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่ามีการหาทุน
จากแหล่งต่าง ๆ โดยมีครูใหญ่ดําเนินการยืนโครงการเพื่อเสนองบประมาณอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ ประสบความสํ าเร็จ ขึ้นอยู่กับการดําเนิ นงานและการจั ดการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความสุข และสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุได้ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุ
หว่าดําเนินงานโดยชุมชนเอง ผู้นํา คณะกรรมการ และผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็งและมีรู้สึกของความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันมีเครือข่ายสนับสนุนและให้ความร่วมมือ การมาร่วมกิจกรรมของชุมชนมีความสม่ําเสมอ ไม่มีการ
เก็บค่าเรียนจากผู้เรียนด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการเบียดเบียนเงินจากผู้สูงอายุ แต่ใช้วิธีการแจ้งความต้องการ
การเรียนรู้ของตนเองกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการหาวิทยากรจิตอาสา ส่วนโครงการ
ต่างๆ ที่ ม าจากภายนอกเป็ น การเข้ ามามี ส่วนร่วมในการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของผู้ สูงอายุ ในโรงเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น จึงไม่มีการปฏิเสธภาครัฐ เพราะถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
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2. วิทยาลัยผู้สูงอายุ สาขาตําบลลําประดา ตําบลลําประดา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
(ภาคกลาง)
2.1 บริบทการดําเนินงานของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา
วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ได้รับ หลักสูตรการเรียนการสอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยหลักสูตร
“วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ” จํากัดจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุครั้งละ 30 คน
ต่อหนึ่งโครงการ ใช้เวลาโครงการละ 9 เดือน โดยแบ่งเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ใช้เวลาอบรมครั้งละ 6 ชั่วโมง
แต่ทางวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิ จิตร สาขาตําบลลําประดา ได้ ทําการปรับเป็น เรียนทุกวันพฤหั สบดี
ของเดือน วันละ 3 ชั่วโมง คือ เวลา 9.00 - 12.00 น. เพื่ อลดภาวะตึงเครียดจากทฤษฎีให้ แก่ผู้สูงอายุ
จึงทํ าการเพิ่ มส่วนสันทนาการเข้ามาสอดแทรก นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมที่ เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
ต้องเป็นคนเดียวกันตลอดทั้งหลักสูตร (9 เดือน) และต้องเข้ารับการเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ถึงจะมีสิทธิ์
ได้รับมอบวุฒิบัตรจากวิทยาลัยฯ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีการสอบวัดผลประเมินผลความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีการทําพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สําเร็จการอบรมตามหลักสูตร ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัด
พิ จิ ต ร (ส่ ว นกลาง) รวมทั้ งในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2562 มี ก ารจั ด การแข่ งขั น มหกรรมกี ฬ าและ
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพิจติ ร
ปัจจุบันวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ดังนี้
1. เยี่ยมสมาชิกในยามเจ็บป่วย ยามได้รับความทุกข์ยาก ให้กําลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
2. สมาชิกของชมรมต้องมีความสามัคคี ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. สมาชิกของชมรมต้องมีอัตลักษณ์ สร้างสุข ในการมีความเมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
4. ให้ ค วามรู้ แ ละกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต โดยชมรม
ร่วมประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําประดา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลลําประดาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาลําประดา ประกอบด้วย
1. ปลูกจิตสํานึกความเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา
2. เป็นตัวอย่างในการรู้จักออม “ส่งเสริมพัฒนาการดําเนินโครงการวันละบาท” การทํา
บัญชีครัวเรือน
3. สมาชิกต้องเอื้ออาทรต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็น และร่วมกับกิจกรรม
ที่ชมุ ชนจัดขึ้นทั้งในตําบลและนอกเขตตําบล
4. ทุก ๆ เดือนต้องมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเดือนละครั้งหรือมากกว่านั้น ถ้ามีเหตุ
จําเป็นและประชุมใหญ่ปีละครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในเดือนมกราคมของทุกปี
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5. เราจะทํ า งานด้ ว ยจิ ต อาสา มิ ได้ ห วั งค่ า ตอบแทนใดๆ โดยยึ ด หลั ก เมตตา เสี ย สละ
รับผิดชอบ เป็นอัตลักษณ์ของชมรม
6. สมาชิกของชมรมต้องรักษาชื่อเสียงของชมรม และให้ชมรมอยู่คู่กับตําบลลําประดาต่อไป
7. ชมรมจะรับฟังคําติชม ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าคําชม และนําสิ่งที่ดี
ของชมรมอื่นที่ไปศึกษาดูงานมานําเสนอสมาชิกเพื่อพัฒนาองค์กร
8. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่ทางชมรมกําหนดขึ้น
9. ชมรมจะส่งเสริมเยาวชนเข้าวัดทําบุญ กิจกรรมทางศาสนาให้มากขึ้น โดยสมาชิกชมรม
เป็นผู้นําเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน
2.2 องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบล
ลําประดา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนี้นําองค์ประกอบ 5 ก. ตามเกณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาเป็น
ตั วกํ าหนดลั กษณะของโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ที่ พึ งมี เป็ นสิ่ งสํ าคั ญต่ อการจั ดตั้ งและการบริ หารของโรงเรี ยน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน สําหรับองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา พบว่า
1. กลุ่ม
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตําบลลําประดา มีความเป็นมาดังนี้
1) นายทรงพล เลิศสถิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตําบล ริเริ่มการรวมกลุ่มชุมชนและผู้มีอายุ
ในท้องถิ่น โดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อให้ ผู้มีอายุมากแล้วได้แลกเปลี่ยนความรู้จัดกิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งประสบการณ์ของผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านนั้นมีหลายสาขา หากเอามาแลกเปลี่ยนช่วยกันคิด
ช่วยกันทํา ก็จะเกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลัง
การจัดตั้ง “กลุ่มผู้สูงอายุ” มีนายเคน ก้อนแก้ว เป็นหัวเรือใหญ่ในการรวบรวมสมาชิก
และเป็นประธานในการบริหาร เริ่มต้นร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางศาสนา การรักษา แบบสมุนไพร
ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิก 10 หมู่บ้านประมาณ 20 คน
2) ปี พ.ศ. 2541 หมอทรงพล เลิศสถิต เห็นว่า นายประสิทธิ์ เหลือจาด ซึ่งออกจาก
ราชการ เพราะเกษียณอายุจึงชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุและเวลาที่มีอยู่ในกิจกรรมนี้ ในที่สุด
ทางตัวแทนและคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านจึงได้เลือก นายประสิทธิ์ เหลือจาด เป็นประธาน ต่อจาก
นายเคน ก้อนแก้ว หลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน จนมีการตั้งชื่อชมรมว่า “ชมรม
ผู้สูงอายุตําบลลําประดา”
3) การปฏิบัติงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา ได้ดําเนินการบริหารงาน โดยการ
เลือกตัวแทนแต่ละหมู่ มาหมู่ละ 2 คน เมื่อมีคณะกรรมการแล้วก็ตั้งรูปแบบการบริหารงาน มีคณะทํางาน
บริหารและคณะกรรมการ
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4) ปี พ.ศ. 2557 จากการบริหารงานและเป็นชมรมต้นแบบของอําเภอ ทางอําเภอจึงพิจารณา
ให้ชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดาเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
5) ปี พ.ศ. 2559 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คํานวนณศิลป์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยส่งเสริมการปกครอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรมีความเข้มแข็ง
และมีแนวความคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ จึงได้ทําการหารือกับหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุร่วมดําเนินงาน
โครงการผู้ สู งอายุ ในรู ปแบบต่ อเนื่ อง มี การจั ดการประชุ มประกอบไปด้ วย 5 หน่ วยงานหลั ก คื อ มหาวิ ทยาลั ย
ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร เพื่อร่วมกันพิจารณาเลือกพื้นที่
ศู นย์ พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและส่ งเสริ มอาชี พผู้ สู งอายุ จั งหวั ดพิ จิ ตรทั้ ง 15 แห่ ง และเนื่ องด้ วยเหตุ ที่ อํ าเภอ
บางมูลนากยกย่องชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดาเป็นชมรมต้นแบบ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
สาขาตําบลลําประดา (ศพอส. ตําบลลําประดา) ขึ้นมา
2. กรรมการ
การบริหารจัดการวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา มีการคัดเลือก
คณะกรรมการ คณะกรรมการบางส่วนมาจากการสมัครใจเข้ามาบริหารจัดการ บางส่วนมาจากการเสนอ
ชื่อเข้ามา เช่น มีครูใหญ่เป็นแกนนําที่เป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับ
และศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน คือ นายประสิทธิ์ เหลือจาด ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลลําประดาทําให้ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ หรือการแต่งตั้งนางสาวรัตนา ฝาเงิน ดํารงตําแหน่ง
เลขานุ ก าร ดู แ ลจั ด การเอกสารและทํ า รายงานผลการดํ าเนิ น กิ จ กรรมในแต่ ล ะรุ่ น เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
และแกนนําร่วมขับเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
โดยคณะกรรมการวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นายสมบัติ ประโยชน์ดี
นายสุวิท เมืองทอง
นายทรงพล เลิศสถิตย์
นายประสิทธิ์ เหลือจาด
นายสุวีร์ พันนวน
นายธนวรรธน์ ปิ่นสุข
นายวิรัช แก้วแกมแข
นายมนัส ชื้อแป้ง
นายบุญลือ ก้อนแก้ว
นายฉอ้อน หว่างพัฒน์
นายแสวง ปกสุข
นายสํารวย สังวาลย์

ตําแหน่ง
นายก อบต./ที่ปรึกษาศูนย์ ศพอส.
กํานัน/ที่ปรึกษาศูนย์ ศพอส.
ผอ.รพสต./ที่ปรึกษาศูนย์ศพอส.
ประธานศูนย์ ศพอส.
รองประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/รองประธาน
ปลัด อบต. ลําประดา/กรรมการ
วัฒนธรรมตําบลลําประดา/กรรมการ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/กรรมการ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/กรรมการ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/กรรมการ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/กรรมการ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/กรรมการ
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ลําดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นางเฉลียว หนูจิ๋ว
นางเพ็ญศิริ มาตีบ
นางจรินทร์ แสงรส
นางสาวกัญญาวีร์ ไชยโม
นางบุญเหลือ พุทธวงศ์
นางหทัยภัทร เรืองรอน
นางทวี บุญมี
นายชัยพงศ์ ดียิ้ม
นางสาวภูษณิศา โพล้งจั่น
นางสาวมุกดา นาวะระ
นางวิราวรรณ์ ยกแก้ว
นายณรงค์ศักดิ์ กลัดอิ่ม
นางสาวรัตนา ฝาเงิน

ตําแหน่ง
ประธานชมรมอาสาสมัครตําบลลําประดา/กรรมการ
อาสาสมัครตําบลลําประดา/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดลําประดาใต้/กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุข/กรรมการ
ครู กศน. ตําบลลําประดา/กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ/กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดา/ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคีเครือข่ายของวิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาลําประดา ได้แก่
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
2. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สภาผู้สูงอายุ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
5. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
8. ผู้นําในชุมชน
9. อาสาสมัครสาธารณสุข
10. อาสาสมัครผู้สูงอายุ
11. ลูกเสือชาวบ้าน
12. วัด
13. จิตอาสา อื่น ๆ
3. กติกา
กฎกติกาภายในวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา คณะกรรมการ
และนักเรียนผู้สูงอายุ ได้ร่วมกับกําหนดไว้ ดังนี้
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1) จัดกิจกรรมการเรียนทุกวันพฤหัสบดี
2) ลาได้ไม่เกิน 10 ครั้ง
3) การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อนักเรียนของแต่ละรุ่น
4. กิจกรรม
กิจกรรมหลักสูตรของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ใช้หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพและเศรษฐกิ จชุ ม ชนสํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยกิ จ กรรม
หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งตามหน่วยวิชา มีดังนี้
รายวิชา

จํานวน
(ชั่วโมง)

เนื้อหา

วิทยากร

1. ความจําเป็นในการดูแล
ผู้สูงอายุในสังคมไทย

6

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา

รพ.สต./ สสจ./ ปราชญ์
ภูมิปัญญาฯ

2. การเสริมสร้างสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

12

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา

รพ.สต./ สสจ./ ปราชญ์
ภูมิปัญญาฯ

3. การมีบทบาทต่อกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ

12

การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดย
ครอบครัว
1. ข้อควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
2. หลักการปฏิบัติตัวให้ผู้สูงอายุมี
ความสุข
3. การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดย
ชุมชน

ครู กศน./ ลส.ชบ./ อปท./
ปราชญ์ภูมิปัญญาฯ

4. การจัดการความเครียดและ
อารมณ์

12

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา

ครู กศน./ ลส.ชบ./ อปท./
พระสงฆ์

5. ความมั่นคงแห่งชีวิตและ
สวัสดิการของ

12

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา

พมจ./ อปท./ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

6. เศรษฐกิจชุมชนสําหรับ
ผู้สูงอายุ
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กิจกรรมที่ดําเนินการ เช่น
วิทยากรจาก อปท. หรือ
การทําดอกไม้จันทน์ การทําน้ําพริก การ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทําขนม การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
ทําเปเปอร์มาเช่ การทําดอกไม้จากถุง
น่อง เป็นต้น
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สําหรับอาคารและสถานที่สําหรับดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
สาขาตําบลลําประดา มีสถานที่ ตั้งถาวรตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําประดาแต่เดิม
ใช้พื้นที่อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหมายเลข 6 ทําการประชุม หรือรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างบ้านแก้วฟ้า (หมายเลข 4) จึงย้ายที่ทําการไปยังบ้านแก้วฟ้า
เมื่อมีการก่อตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดาจึงใช้บ้านแก้วฟ้าเป็นสถานที่เรียน
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ้านแก้วฟ้าเป็นอาคารไม้ยกพื้น 1 หลัง มี 1 ห้อง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร
สามารถจุนักเรียนผู้สูงอายุได้ประมาณ 40 คน ภายในห้องมีโต๊ะเก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้ มีจอและเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์จํานวน 1 เครื่อง ไมโครโฟน 3 อัน เครื่องเล่นซี 1 เครื่อง เครื่องเสียง 1 เครื่อง และกระดานว์บอร์ด
พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเขียน 1 ชุด มีการใช้สนามหญ้ า (หมายเลข 7) ในการทํากิจกรรมตอนเช้า คือ การเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง และออกกําลังกายยืดเส้นยืดสาย ทางวิทยาลัย
ผู้สูงอายุสาขาตําบลลําประดาไม่มีห้องน้ําเป็นของโรงเรียนตนเอง อาศัยห้องน้ําของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตํ าบลในหมายเลข 2 และ 3 สําหรับ การรับ ประทานอาหารทางวิทยาลัยผู้สูงอายุ สาขาตํ าบล
ลําประดาจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ในพื้นที่อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และมีบางส่วน
ที่ผู้เรียนจัดเตรียมมาเอง การรับประทานอาหารสามารถทานในห้องเรียนได้เลย และมีบางส่วนนั่งล้อมวง
ในพื้นที่ของสนามหญ้าและอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําหรับรับประทานอาหารร่วมกัน
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สําหรับการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาลําประดา
มีอาณาเขตห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลลําประดา 500 เมตร ห่างจากสายตรวจตําบลลําประดา (สถานี
ตํ ารวจ) 600 เมตร ห่ างจากวั ดลํ าประดาใต้ 600 เมตร ห่ างจากโรงเรียนวัดลํ าประดาใต้ 500 เมตร ห่ างจาก
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลลําประดา 600 เมตร ห่างจาก
ตลาดชุมชน 600 เมตร จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา เป็นศูนย์กลาง
ของสถานที่สําคัญๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน และเนื่องด้วยก่อตั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจึงมีการจัดการปัญหาเรื่อง
สุขภาพของผู้สูงอายุได้รวดเร็วและเจ้าหน้าที่พื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยังเป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อสุขภาพของผู้สูงอายุส่งผลให้นักเรียนผู้สูงอายุเข้าใจการเรียนการสอนและนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้
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5. กองทุน
วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ได้จัดทํากองทุนที่ใช้สนับสนุน
การดําเนินงานภายในโรงเรียนผู้สูงอายุของตน คือ
1) กองทุนเงินภายใน จากกองทุนออมวันละบาท และ ค่าบํารุง 30 บาท
2) กองทุนเงินภายนอก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สนับสนุนงบประมาณ
รวมปีละ 1 ล้านบาท โดยเฉลี่ยให้วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ศูนย์ละ 60,000 บาท เงินจากการบริจาค
และงบประมาณจากการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาสังคม
2.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา
จากการสนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ตั ว แทนผู้ ป ฏิ บั ติ งานในโรงเรี ย น
ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยความสําเร็จของวิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาลําประดา คือ
“ตําบลจัดการตนเอง 4 มิติ
มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านเศรษฐกิจ”
1. ผู้นําให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสําคัญของส่วนร่วม
2. นักเรียนสมัครใจมาเรียน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ คนในท้องถิ่นให้การสนับสนุน การมีจิตอาสาของวิทยากร
และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
4. งบประมาณที่ ได้ การสนั บสนุ นจากองค์ การบริหารส่วนจังหวัด เงินบริจาค และการบูรณาการ
งบประมาณร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
5. อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมที่มีอยู่ในวิทยาลัยเอื้ออํานวยในการจัดกิจกรรม
6. กระบวนการทํางานมีการวางแผนการเรียนการสอน มีการจัดสรรบุคลากรในการเรียน
การสอน และมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายในพื้นที่
7. มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนจาก “เวทีประชาชน”
2.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา
จากการสนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ได้ ย กตั วอย่ างของปั ญ หาและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา เช่น
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ปัญหาที่ 1 ปัญหาด้านคณะกรรมการและเครือข่าย พบว่า ในการทํางานเป็นการทํางาน
ร่ ว มกั น ในทุ ก ฝ่ า ยไม่ ได้ มี ก ารแบ่ ง ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรง อี ก ทั้ งยั ง มี อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานด้านผู้สูงอายุ จึงไม่มีการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
แนวทางการแก้ไขปัญหา กําหนดให้ใช้คณะกรรมการของศูนย์พั ฒนาคุณ ภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ ผู้ สูงอายุ และชมรมผู้ สูงอายุ เข้ามาร่วมช่ วยบริห ารงานร่วมกั น และจั ดให้ มี การประชุม
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นประจํา
ปัญ หาที่ 2 ปั ญ หาด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่มีปัญ หาด้านสุขภาพเป็น อุปสรรคในการ
เดินทางมาเรียน
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อลดปัญหา
อุปสรรคด้านการเดินทาง โดยการจัดในบ้านของนักเรียนที่มีความรู้ด้านปราชญ์ชาวบ้าน
ปั ญ หาที่ 3 ปั ญ หาด้ า นงบประมาณ พบว่ า แม้ จ ะมี เงิ น อุ ด หนุ น จากองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดในการจัดกิจกรรม แต่ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการในโรงเรียน
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ จัดให้มีการออมเงินของนักเรียนเพื่อนําดอกเบี้ยจากการฝาก
มาบริหารจัดการโรงเรียน ขอรับการสนับสนุนเงินจากหน่วยงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนบางกิจกรรมหรือ
การจัดซื้ออุปกรณ์ และจัดสรรงบประมาณด้านอาหารแบบทําเป็นหม้อแล้วแบ่งปันนักเรียนรุ่นอื่น
ปั ญ หาที่ 4 ปั ญ หาด้ า นหลั ก สู ต ร กิ จ กรรม และวิ ท ยากร พบว่ า เนื้ อ หาของกิ จ กรรม
ไม่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ และขาดวิ ท ยากรให้ ความรู้ ในการสอนกิ จกรรม
บางอย่างที่มีการกําหนดตามหลักสูตร
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ สอบถามผู้เรียนเพื่ อปรับ
เนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศึกษาจาก YouTube เพื่อจะได้นํามาสอน
ให้ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร
2.5 แนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา
จากข้ อมู ลการลงพื้ น ที่ ศึกษาวิจัยวิท ยาลัยผู้ สูงอายุจังหวัดพิ จิตร สาขาตํ าบลลํ าประดา
พบว่า วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา เดิมเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่เกิดจากการรวมตัว
ของคนในชุมชนที่เข้มแข็งแล้วพัฒนาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีสถานที่ถาวรในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลลําประดา ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําประดา และ
มีผู้สนั บ สนุ นส่วนกลางจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและองค์การบริห ารส่วนตําบลลําประดา
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนและคอยสนับสนุนการดําเนินงานจนเกิดเป็น
วิทยาลั ยผู้ สู งอายุ จังหวัดพิ จิตร สาขาลํ าประดาโดยมี กลุ่ ม นั กเรี ยนผู้สู งอายุ ที่ เข้า มามี บ ทบาทสํ าคั ญ คื อ
กลุ่ ม จากชมรมผู้ สู ง อายุ ตํ า บลลํ า ประดา มี ผู้ ก่ อ ตั้ งเป็ น ข้ า ราชการเกษี ย ณที่ ก ลั บ มาเป็ น ผู้ นํ า ในพื้ น ที่
จนกลายเป็นครูใหญ่ของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ด้วยเหตุที่ชุมชนทํางาน
ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นถิ่ น คณะกรรมการจึ ง มี ค นจากหน่ ว ยงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
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โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพตํ าบล และชาวบ้ านในชุ มชนเป็ น ตั วแทนทํ าหน้ าที่ คณะกรรมการต่ าง ๆ
ปฏิ บัติหน้าที่ตามความสามารถของบุคคล ร่วมกันกําหนดกติกาใช้ร่วมกันภายในโรงเรียน การเรียนการสอน
ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ยังได้ ความร่วมมื อจากภาคีเครือข่ายมาเสริม จึ งทํ าให้ วิทยาลัยผู้ สูงอายุ จังหวัดพิ จิตร สาขาตํ าบลลํ าประดา
ประสบความสําเร็จและดําเนินงานมาได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา คือ
1. คณะกรรมการของวิทยาลัยไปศึกษาดูงานต้นแบบที่วทิ ยาลัยอื่น
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. โครงสร้างของคณะกรรมการได้รับความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครหมู่บ้าน และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. บูรณาการคนทุกกลุ่มวัยในการร่วมเรียนรู้
5. พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับพื้นที่ข้างเคียง
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3. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3.1 บริบทการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดทําการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านออกมาสู่สังคม ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะมี
ชีวิตอยู่ยาวนานขึ้น และให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การสร้างทักษะชีวิต
นักเรียนในรุ่นแรกมีจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุ 130 คน สําหรับนักเรียนผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายทางโรงเรียนผู้สูงอายุให้มาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โดยแบ่งเป็นสามช่วงชั้นปี คือ ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเดชอุดม ลักษณะการแต่งกายมีชุดนักเรียน
และชุดพละสีเขียนคอปกสีดํา ด้านหลังมีลายชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งในการแต่งกาย
จะแล้วแต่นักเรียนผู้สูงอายุตกลงใส่ร่วมกันในแต่ครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน
มีแผนการเรียนการสอนหลักสู ตรการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ
เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมสัปดาห์ละ
1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง (ทุกวันศุกร์ช่วงเช้า) จะไม่เน้นสอนวิชาการ เน้นคุณภาพชีวิต ความสุข ความสนุกสนาน
การมีส่วนร่วม การพบปะ การออกกําลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก เพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมี
องค์ความรู้อยู่ในตนเองสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสอนกันเองในหมู่นักเรียนผู้สูงอายุได้ วิทยากร
ที่ ทํ าการสอนส่ ว นใหญ่ จึ งเป็ น ปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ และข้ า ราชการเกษี ย ณ
ภายหลังจบการศึกษาแล้วจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเรื่องการจัดหา
บุ คลากรและจัดกิจกรรมร่วม สัปดาห์เว้น สัปดาห์ คื อ การจัดการเรียนการสอนในหนึ่ งเดือนมี 4 ครั้ง
โดยจะร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของเทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม 2 ครั้ ง และการเรี ย นการสอน
ของสํ านั กงานการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานอํ าเภอเดชอุ ด มอี ก 2 ครั้ง ระยะเวลา
หลักสูตร 2 ปี ดังนั้น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมจึงใช้รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน
จาก กศน. และเทศบาล ร่วมกันวางแผนและจัดเตรียมการเรียนการสอนร่วมกัน
3.2 องค์ป ระกอบสําคัญ ของการดํ าเนิ น งานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ เทศบาลเมืองเดชอุ ดม
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนี้นําองค์ประกอบ 5 ก. ตามเกณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาเป็น
ตัวกําหนดลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุที่พึงมี เป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดตั้งและการบริหารของโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ กลุ่ ม กรรมการ กติ ก า กิ จ กรรม และกองทุ น สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของการ
ดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
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1. กลุ่ม
ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม มีการดําเนินการดังนี้
1) ปี พ.ศ. 2557 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้กับ
พื้นที่ของเทศบาลเมืองเดชอุดม จนได้ก่อตั้งเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ภายใต้การดําเนินงานของกองสาธารณสุข เทศบาลเมือง
เดชอุดม อาคารศูนย์ฯ แหล่งนี้จึงใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
2) ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอเดชอุดม
ร่วมกับเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดโครงการบัวบานไม่รู้โรย เตรียมการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เดชอุดม โดยรวมตัวผู้สูงอายุให้ได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่มีแบบแผน
และต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม ได้ เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งานที่ โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ แ ห่ งแรกในจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุพิบูลมังสาหาร และได้นําการดําเนินงานตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนมาปรับ
ใช้ให้เข้ากับบริบทของผู้สูงอายุพื้นเทศบาลเมืองเดชอุดม
3) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) อํ า เภอเดชอุ ด ม
ให้ความสําคัญ ในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ สูงอายุมาเรียนรู้การสร้างทั กษะชีวิต โดยนายอุกฤษฏ์
รินทรามี ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเดชอุดม ให้ความเห็นว่า “ในอนาคตสังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ และจะเป็ น ปั ญ หาระดั บ ประเทศและระดั บโลก” จึงจั ดให้ มี การเรียนการสอนให้ แก่ ผู้สูงอายุ
และจากการที่ผู้สูงอายุแต่ละคนมีองค์ความรู้อยู่ในตนเองมาก ก็ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดย มีครู กศน.
เป็นผู้ดึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละคนออกมาถ่ายทอดซึ่งกันและกันทําให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและภูมิใจ
ในตัวเองมากขึ้น
4) การร่วมมือของเทศบาลเมืองเดชอุดมกับ กศน. อําเภอเดชอุดม ในการดูแลโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ เทศบาลมี แ นวคิ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะจั ด ตั้ งโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ อ ยู่ แ ล้ ว ประจวบเหมาะกั บ ทาง กศน.
มี แ นวคิ ด ที่ จะสนั บ สนุ น เรื่ อ งการศึ กษาผู้ สูงอายุ ด้ว ยจึ งมี การบู รณาการร่ วมกั น ทํ าให้ การดํ า เนิ น การ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุประสบความสําเร็จด้วยดี
2. กรรมการ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมมีคณะกรรมการ และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน ดังนี้
1) สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดชอุดม
2) เทศบาลเมืองเดชอุดม
3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
4) ผู้แทนนักศึกษา
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รายชื่อคณะกรรมการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นางเพทาย เกษียร
นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีลังวาลย์
นางสุวจี พรมลาย
นางสาวปิยธิดา คงหินตัง
นางอรทัย ชมภูพื้น
นางสาวจันทรรัตน์ รุ่งเรืองทองคู่
นางร่วมพร บัวเผื่อน
นางประเพ็ญ เหล่าสิงห์
นางสุวิมล ทองมาก
นางสมาน อัคคปัสสา
นางเกยูร กุจะพันธ์
นางสาวฝนทิพย์ ภูติยา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กรรมการ/ เลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ/กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนผู้สูงอายุ/กรรมการ
ผู้แทนผู้สูงอายุ/กรรมการ
ผู้แทนผู้สูงอายุ/กรรมการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/กรรมการ
ผู้แทนผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน/ กรรมการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมแห่ง
ที่ 1/กรรมการ
ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข/กรรมการ

3. กติกา
เมื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะกรรมการได้มีความเห็นชอบ
ร่วมกันในผลการประชาพิจารณ์ถามความเห็นจากผู้สูงอายุ ให้มีการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เลือกวันพบกลุ่ม
และตกลงให้มีการเรียนการสอนในทุกวันศุกร์ช่วงเช้า มีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตน
ออกกําลังกาย และจึงเริ่มเข้าเรียนภายในอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
4. กิจกรรม
กิจกรรม หรือ หลั กสู ตรการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมื องเดชอุ ดม และ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเดชอุดม มีรายละเอียด ดังนี้
1) หลักสูตรการสอนจากเทศบาลเมืองเดชอุดม
มีแผนการเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตัวอย่างกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เรื่องอาหารและยาในผู้สูงอายุ เป็นต้น
- กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานปีละ 2 ครั้ง
- กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมสวดมนต์เช้าและนั่งสมาธิในห้องเรียน
- กิจกรรมการทําแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอรี่
- กิจกรรมนางงามผู้สูงอายุประจําปี
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- กิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา
2) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเดชอุดม
การเรียนการสอนใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเดชอุดม
พ.ศ. 2551 แบ่งเป็นสามช่วงชั้นปี คือ ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
- สาระทั กษะการเรียนรู้ เป็ นสาระเกี่ยวกั บการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ แหล่ งเรียนรู้
การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
- สาระความรู้ พื้ น ฐาน เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ ภาษาและการสื่ อ สาร คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมและการพัฒนาอาชีพให้มั่นคง
- สาระทักษะการดําเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
- สาระการพั ฒนาสังคม เป็ นสาระที่เกี่ยวกั บภู มิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมื อง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้ าที่พลเมือง และการพั ฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม
โครงการสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สาระการเรียนรู้
จํานวนหน่วยกิต
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก
1 ทักษะการเรียนรู้
5
5
5
2 ความรู้พื้นฐาน
12
16
20
3 การประกอบ
8
8
8
อาชีพ
4 ทักษะการดําเนิน
5
5
5
ชีวิต
5 การพัฒนาสังคม
6
6
6
36
12
40
16
44
32
รวม
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
ที่

วิทยากรที่ทําการสอน สําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ คือ ครู กศน. เป็นผู้ดึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
แต่ ละคนออกมาถ่ ายทอดซึ่ งกันและกัน ส่งผลทํ าให้ ผู้สูงอายุเห็ น คุ ณ ค่ าและภู มิใจในตัวเอง เมื่ อสํ าเร็จ
การศึกษาทาง กศน. จะมอบวุฒิบัตรตามวุฒิการศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาล
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สํ า หรั บ อาคารและสถานที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลเมื อ งเดชอุ ด มในการ
จัดกิ จกรรม เป็ นอาคารเดิ ม ของศู นย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ ผู้ สูงอายุให้ ใช้ พื้ น ที่ ในการ
จัดทําโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นอาคารชั้นเดียวยกสูง ลักษณะห้องเอนกประสงค์โล่งยาวประมาณ 16 เมตร
กว้าง 8 เมตร ลักษณะบันไดทางขึ้นเป็นขั้นบันไดสามขั้นและมีทางลาดชันสําหรับทางรถเข็ญ เพื่อความสะดวก
สําหรับนักเรียนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้ รวมถึง มีห้องเก็บของ ห้องสุขาภายในตัวอาคารสองห้อง
แยกชายหญิ ง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องเสียง ลําโพง เก้าอี้นั่ง
กระดานไวท์บอร์ด จอและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องดนตรี เป็นต้น

สําหรับการเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี มีสถานที่ตั้งถาวร ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีอาณาเขต
ห่างจากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดชอุดม 500 เมตร
ห่ างจากเทศบาลเดชอุ ดม 500 เมตร ห่ างจากสถานี ตํ ารวจอํ าเภอเดชอุ ดม 400 เมตร ห่ างจากวั ดเวตะวั น
วิทยาราม 50 เมตร ห่ างจากโรงเรี ยนวัดเวตวันวิ ทยาราม 100 เมตร ห่ างจากโรงพยาบาลสํ าเด็ จพระยุ พราช
เดชอุดม 500 เมตร และห่างจากตลาดชุมชน 300 เมตร แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เดชอุดมตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานที่เข้าถึงได้ง่ายสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงตั้งอยู่ในบริเวณของ
หมู่บ้านอยู่ติดกับถนนทําให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาโรงเรียนได้
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5. กองทุน
กองทุน หรือ งบประมาณในการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม
มีแหล่งรายได้ 3 ส่วน ดังนี้
1) งบประมาณที่ได้มาจาการบริหารงาน เป็นงบประมาณของ กศน. เดชอุดม หลักๆ มาจาก
ค่าใช้จ่ายรายหัวที่ได้รับการจัดสรรจากการที่ให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสมัครเป็นนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน ระดับประถมศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวปีละ 1,900 บาทต่อคน ค่าหนังสือเรียน 580 บาท
ต่อคนต่อปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 280 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเมื่อรวมจํานวนผู้เรียนแล้วทางโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองเดช สามารถบริหารตัวเองได้ เพราะมียอดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ และสามารถ
จ้างครูประจํากลุ่ม (ครู ศรช.) ได้ 1 คน ดูแลเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุ
2) งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเดชอุดม ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ
3) เงินบริจาค เช่น ทุ นการศึ กษาจากกิจกรรมรําวงย้อนยุ ค เพื่ อระดมทุ นการศึ กษาให้
นักศึกษาผู้สูงวัย
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3.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดํารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม เป็นแรงผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน
3. ขั้นตอนการดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีดังนี้
- ประชุมประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่
- คัดเลือก และแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
- จัดทําแผนขั้นตอนในการดําเนินงาน
- จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ด้วยเหตุผลข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการ การสร้างความตระหนักต่อการเตรียม
ชุมชนของตนเองใน การรับมือกับสังคมสูงอายุในกระบวนการประชาคม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของชุมชน
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทําให้
เกิ ดการพั ฒนา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการเรียนรู้ในตนเอง เกิ ดการตระหนั กและการตัดสินใจเลื อกแนวทาง
การพัฒนาของตนเอง
ปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จ ประกอบด้วย
1. ชุมชน หรือองค์กร มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง
2. วิ ท ยากร หรือ บุ คลากรที่ มี ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการจั ดการ
กระบวนการ และการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง
3. ชุมชนใช้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
4. เนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
5. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ
7. บริบทของชุมชน มีลักษณะเป็นเครือญาติที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน
8. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสําคัญ และต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
3.4 ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขของโรงเรี ยนผู้ สู ง อายุ เทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม จั งหวั ด
อุบลราชธานี
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ประสานงาน ปัญหาการสื่อสาร เป็นต้น
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แนวทางการแก้ไขปั ญหา คื อ ขอความร่วมมื อนั กเรียนผู้ สูงอายุ ให้ เข้ามาช่วยเหลื อภาระงาน
ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการแก้ปัญหาการสื่อสารที่ผู้สูงอายุไม่เข้าใจระหว่างการสื่อสารจึงมีการปรับ
เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนผู้สูงอายุได้
3.5 แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. มีผู้นําการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้นําทางด้านจิตใจ เช่น
พระภิ กษุ เพราะมี ผ ลโดยตรงต่ อการสร้ างศรัท ธาให้ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งแก่ ผู้ สูงอายุ ที่ เป็ น สมาชิ กของโรงเรี ยน
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือและการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
2. มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถือ
เป็นการกําหนดทิศทางการทํางานที่สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่คณะกรรมการหรือแกนนํา เป็นพลังที่
เข้มแข็งในการทํางานร่วมกัน และการจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ถือเป็นกลไกในการเชื่อมร้อย
ความเป็น กลุ่ ม และความเป็ น ชุมชนของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. มีส่วนร่วม ทําให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นกลไกที่ทําให้
สมาชิกมีเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมประจําเดือน การสร้างเวที
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการร่วมกันดําเนินงาน
4. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง อาจพิจารณา ได้
2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น
ในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือ การมีตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน และการให้ความสําคัญกับการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกเพื่อประสานพลังในการทํางานร่วมกัน
5. มีการเรียนรู้และพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนตนเองและสรุป
บทเรีย นในการทํ างานเป็ น ระยะๆ เรี ย นรู้ จุด แข็ ง จุ ด อ่ อ น ข้ อ ที่ ค วรพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น และนํ ามาพั ฒ นา
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
6. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การประสานเครือข่าย เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้การเคลื่อนงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นได้และดําเนินการไปอย่างราบรื่น
สรุปรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม ก่อตั้งในพื้นที่ของศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม เมื่ อ มี ก ารเข้ า มาใช้ พื้ น ที่
ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อชักจูงให้ผู้สูงอายุที่มี
ปั ญ หาติ ดบ้ านได้ พ บปะกัน และมี การบู รณาการงานร่วมกั บศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ยอํ า เภอเดชอุ ด ม โดยมี แ ผนการดํ าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาระดั บ การศึ กษาของผู้ สู งอายุ ผ่ า น
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แบบเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดชอุดม และพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุผ่านแบบเรียนของเทศบาลเมืองเดชอุดม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในผู้สูงอายุ
การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ข องนั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ มี ก ารแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการเกษี ย ณที่ มี ค วามชํ า นาญ
เป็นวิทยากรจิตอาสา เป็นผู้นํากิจกรรม วิทยากรจิตอาสาของคนในพื้นที่จึงมีข้าราชการครูเกษียณ แพทย์
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน นักธุรกิจ สื่อมวลชน และปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่จึงถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนผู้สูงอายุได้ดี
ดังนั้นรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมจึงเป็นการทํางานแบบบูรณาการ
ระหว่างเทศบาลเมืองเดชอุดมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต ทั้งในด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การออมเงิน การดูแล
สุขภาพ เป็นต้น และบู รณาการกับการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดชอุดม

4. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้)
4.1 บริบทการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ประกอบไปด้วยกลุ่มของนักเรียนผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้สูงอายุ ที่ อยู่ในตํ าบลอ่ าวลึ ก แต่ไม่จําเป็ น จะต้ องเป็ นสมาชิกในชมรมผู้ สูงอายุ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกในรุ่นที่ 1 มีจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 105 คน แยกเป็นชายจํานวน 12 คน
และหญิงจํานวน 93 คน รวมเป็นจํานวน 105 คน ในความเป็นกลุ่มของนักเรียนผู้สูงอายุได้มีการสร้าง
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ งอั ต ลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม จากการมี เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ได้ แ ก่ ชุ ด ผ้ า ปาเต๊ ะ ซึ่ ง แสดงถึ ง
วัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ โดยชุดดังกล่าวนักเรียนจะนํามาเองจากที่บ้าน และอีกชุดหนึ่งคือชุดที่ทาง
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เทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเสื้อโปโลสีเขียว นอกจากนี้นักเรียนผู้สูงอายุยังได้รับกระเป๋า สมุดบันทึก
ยาสี ฟั น แปรงสี ฟั น การเป็ น กลุ่ มถู กรวมตั วกั น ผ่ านการกระจายข่ าวสารเกี่ ยวกั บการทํ ากิ จกรรม หรือ
ข่าวสารเกี่ ยวกั บโรงเรียนและนั กเรียนผู้สูงอายุ นอกจากจะทํ าผ่ านการบอกปากต่ อปากแล้ว ยั งมีการติ ดต่ อ
สื่ อสารผ่ านทางไลน์ กลุ่ ม โดยทางโรงเรี ยนจะมี ไลน์ กลุ่ มของนั กเรี ยนโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ที่ มี การรวมตั วกั น
ทั้งนักเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
มีเฟสบุ๊คประจําโรงเรียน โดยเนื้อหามีการทําการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการทํากิจกรรมโรงเรียนแล้วยังมี
การกระจายข่าวสารและประกาศสําคัญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ มีดังนี้
1. เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
5. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคม
7. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
8. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดํารงสืบทอดต่อไปกลุ่มเป้าหมาย
4.2 องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนี้นําองค์ประกอบ 5 ก. ตามเกณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาเป็น
ตัวกําหนดลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุที่พึงมี เป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดตั้งและการบริหารของโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ กลุ่ ม กรรมการ กติ ก า กิ จ กรรม และกองทุ น สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของการ
ดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ พบว่า
1. กลุ่ม
1) เดิมทีพื้นที่ตําบลอ่าวลึกมีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยมีโรงพยาบาลอ่าวลึกเป็นผู้ริเริ่ม
มีเรียกเก็บค่าสมัครแรกเข้า และจ่ายค่าฌาปนกิจคนละ 100 บาท
2) ปี พ.ศ. 2555 มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยมีเทศบาลตําบลอ่าวลึกเป็นผู้ริเริ่ม ไม่มี
การเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีการใช้พื้นที่โรงเรียนอ่าวลึกใต้ในการประชุมและดําเนินงาน สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้มีสมาชิกประมาณ 100 คน ต่อมานายกเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ นายสุขุม ขี่ทอง
เล็งเห็นว่าควรตั้งชมรมผู้สูงอายุเป็นมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้ แต่หลายฝ่ายรวมถึงสมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุคัดค้าน ให้ใช้ชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ เท่านั้น
เริ่มแรกการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร นายกเทศบาลเป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ
ประมาณ 30 คน จากสมาชิก 100 คน มีการนัดประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้ง ด้วยเหตุที่คณะกรรมการ
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ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ส่งผลให้การทํางานของแต่บุคคลมีทิศทางในการดําเนินงานต่างกันไป ชมรมผู้สูงอายุ
จึงขาดแนวทางการดําเนินงาน นอกจากนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุยังขาดความเชื่อมั่นและขาดการยอมรับ
โดยเฉพาะสมาชิ กที่ เป็ น ข้ าราชการเกษี ยณ ต่ อ มานายจารึก โกษาพงศ์ ซึ่ งเป็ น แกนนํ าได้ ป รับ เปลี่ ยน
คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ มีทั้งคณะกรรมการชุดเดิมและคัดสรรคณะกรรมการใหม่ เริ่มกันคิดกติกา
การรวมกลุ่มทํ ากิจกรรม ทั้ งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มลูกเสือชาวบ้ านมาช่วยสร้างสีสันด้านนันทนาการ
ให้แก่ผู้สูงอายุด้วย เมื่อมีการจัดกิจกรรมแบบมีแบบแผนมากขึ้น จนมีจํานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมมีจํานวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ
4) ปี พ.ศ. 2556 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเรื่ อ ยมาและเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมและวิท ยากรให้ มี
ความหลากหลายทั้งด้านสุขภาพ การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ขึ้นอยู่กับความสนใจของสมาชิก
เป็นสําคัญ และมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2555 มาเข้าร่วมกับผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมภายหลังทํากิจกรรมร่วมกัน
5) ปี พ.ศ. 2557 มี ก ารก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ งเสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ
(ศพอส.) ตามนโยบายรัฐบาล หนึ่งอําเภอหนึ่ง ศพอส. ให้งบประมาณสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์
1 ล้านบาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นว่าชมรมผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้
เป็นชมรมต้นแบบ จึงมอบงบประมาณให้เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียน
อ่า วลึ กใต้ ซึ่ งมี อ าคารเดิ ม อยู่ แล้ ว เทศบาลตํ าบลอ่ างลึ กใต้ จึงนํ างบสนั บ สนุ น ในการก่ อ ตั้ งศู น ย์ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มาใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประมาณ 3 แสนบาท
และใช้จัดกิจกรรมเมื่ออาคารดังกล่าวเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ
6) ปี พ.ศ. 2559 ทางชมรมผู้สู งอายุ อ่ าวลึกใต้ และเทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ กใต้ มีความพร้ อม
ทั้งวิทยากรและสมาชิกชมรม จึงมีการหาพันธมิตรกับภาครัฐ คือ พัฒนาสังคมและความของมนุษย์จังหวัด
กระบี่ สํ านั กงานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยอ่ าวลึ ก แรงงานจังหวัดกระบี่ และ
พันธมิตรภาคธุรกิจ คือ ห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการของชมรมผู้สูงอายุอ่าวลึก
ใต้ กับ เทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ กใต้ นอกจากนี้ มีการเข้ าประกวดได้ รางวัลธรรมาภิ บ าล ได้รับ งบประมาณ
สนับสนุนการสร้างลานคนเมืองและศูนย์ออกกําลังกายพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ จํานวน 4 แสนบาท
7) วั นที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มี การสร้ างเครื อข่ ายการทํ างานของเทศบาลอ่ าวลึ กใต้
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นําโดย ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Oneday Learning ณ พื้นที่เทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้ ได้จุดประกายการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้ น ที่ ทางคณะกรรมการของชมรม
ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้จึงมีแนวความคิดก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา จนมีการ
จัดทําหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้และก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. 2561
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8) ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนผู้ สู งอายุ ทํ าการเรี ย นการสอนครั้ งแรกในเดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2561 มีนั กเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วม รุ่นที่ 1 จํานวน 105 คน มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลัก คือ
กิ จกรรมรําไทเก๊ก รํารองเง็ง และรํากลองยาว ปัจจุ บั นในปี พ.ศ. 2562 ทางคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ได้วางแผนการรับนักเรียนรุ่นที่ 2 คัดเลือกจาก 8 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้จํานวนชุมชนละ 10 คน รวม 80 คน คาดว่าจะทําการเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
2. กรรมการ
คณะกรรมการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ มีดังนี้
1) ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – นามสกุล
นายชัยวุฒิ บัวทอง
นายกิตติ อินทรกุล
พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์
นายวาริน สองเมือง
นางสาวรัชนี ใจห้าว
นายศตธรรม เรืองรอง
พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ
นางจุรัตน์ สงพะโยม
นายก่อเดช ยะลา
นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง
นายสุขุม ขี่ทอง
นายนวกร สังข์แก้ว
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
นางศมน แซ่เซี้ยน
นายพิชิต สมสุข
นางสุทธิพร เพชรล้วน
นายทนาพร พุฒิกรดุรงค์
นางศิริรัตน์ อินทรนิมิต
นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา

ตําแหน่ง
นายอําเภออ่าวลึก
พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่
แรงงานจังหวัดกระบี่
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอ่าวลึก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก
สาธารณสุขอําเภออ่าวลึก
หัวหน้าอุทยานธารโบกขรณี
นายกเทศมนตรีตําบลอ่าวลึกใต้
ประธานสภาเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวลึก
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลรามเดชา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้
รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ่าวลึก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2) ครูใหญ่ /ประธาน/ผู้อํานวยการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ครูใหญ่ : นายสุขุม ขี่ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
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3) คณะกรรมการและแกนนําร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – นามสกุล
1. ฝ่ายบริหาร
นายบัญชา คงแก้ว
นายอธิพัชญ์ พันธ์จินาธนกุล
นางสาวเหมวรรณ หนูเอียด
นายทนาพร พุฒิกรดุรงค์
นางณัฐปนิชา สุขสวัสดิ์
นางสาวจิราพร เอี่ยมเพ็ง
2. ฝ่ายอาคารสถานที่
นายวิศิษฐ์ คงนคร
นางภัทรพรรณ จันทวี
นายสุภาพ ช่วยชู
นายปิยพงษ์ หมันหมาด
พนักงาน/เจ้าหน้าที่สังกัดกองช่าง
ทุกคน
3. ฝ่ายงบประมาณ
นายสุวรรณ กี่บุตร
นางจุฑา กาญจนานุกูล
พนักงาน/เจ้าหน้าที่สังกัดกองคลัง
ทุกคน
4. ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
นายจารึก โกษาพงศ์
นางภัทรพรรณ จันทวี
นายสมยศ สิงห์บํารุง
พนักงาน/เจ้าหน้าที่สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาลทุกคน

ตําแหน่ง
รองนายกเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ปลัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รักษาการหัวหน้า ศพด.เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้
นักวิชาการศึกษา
รองนายกเทศมนตรีตําบลอ่าวลึกใต้
รองปลัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
ผู้อํานวยการกองช่าง
ครู คส.2

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลอ่าวลึกใต้
ผู้อํานวยการกองคลัง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลอ่าวลึกใต้
รองปลัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ

5. ทีมวิทยากรจิตอาสา ได้แก่
5.1 วิทยากรดูแลสุขภาพที่จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย โรงพยาบาลอ่าวลึก
(กลุ่ ม งานบริ ก ารด้ า นปฐมภู มิ แ ละองค์ ร วม และกลุ่ ม ทั น ตกรรม) สาธารณสุ ข อํ า เภออ่ า วลึ ก อสม.
เขตเทศบาล ตําบลอ่าวลึกใต้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เช่น บุคคลภายนอก) และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
5.2 วิ ท ยากรนั น ทนาการในการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภออ่าวลึก ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ กลุ่มอาชีพ
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ในชุมชน เกษตรอําเภออ่าวลึก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออ่าวลึก
5.3 วิทยากรการพัฒนาจิตสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นําไทเก๊ก โยคะ
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
5.4 วิทยากรการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตําบลอ่าวลึกใต้ คณะกรรมการผู้สูงอายุประจําชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน และเจ้าของกิจกรรม
5.5 วิทยากรเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออ่าวลึก และสํานักปลัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
3. กติกา
กติกา หรือ ข้อตกลงร่วมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ มีดังนี้
1) มีการกําหนดการเข้าเรียนให้ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง แรกเริ่มก่อนการเปิดการเรียน
การสอนผู้สูงอายุได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์เกณฑ์การเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกําหนดให้
ผู้ที่ผ่านการจบหลักสูตรจะต้องเข้าเรียนครบโดยขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อนํามาปฏิบัติใช้จริง
พบว่า ไม่สามารถทําการกําหนดจํานวนครั้งของการเข้าเรียนได้ เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านมีความตั้งใจ
ที่จะเข้าเรียนแต่มีอุปสรรคทางด้านสุขภาพ ส่งผลให้นักเรียนผู้สูงอายุไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ ด้วยเหตุนี้
ข้อจํากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุส่งผลต่อการกําหนดเกณฑ์ด้านจํานวนครั้งของการเข้าเรียน ดังนั้ น
กติกาดังกล่าวนี้จึงถูกยกเลิกไป
2) มี ก ารกํ า หนดให้ นั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ ส่ ง สมุ ด บั น ทึ ก รายละเอี ย ด โดยสมุ ด บั น ทึ ก
รายละเอียดข้อมูล เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําการจดสิ่งที่ทําได้เรียนรู้ในแต่ละวัน และบันทึกที่นักเรียนจด
จะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการนําไปประเมินเมื่อสิ้นสุดปลายภาคเรียน ในส่วนของการประเมินจะมีการให้
เกณฑ์ ลําดับคะแนน โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่เรียนระดับดีเด่น นักเรียนที่เรียนระดับดี นักเรียนที่เรียน
ระดับชมเชย โดยมีการให้รางวัลในแต่ละระดับเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรของโครงการ
4. กิจกรรม
จากการที่คณะกรรมการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ มีโอกาสได้ไป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําความรู้จากการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและทักษะ
อาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม One Day Learning รวมถึงข้อมูลคู่มือการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้จึงได้นํามาปรับใช้
กับการทํากิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยทางคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทําการพัฒนาข้อมูล
จากแหล่งที่มาทั้งสามแห่ง เพื่อสังเคราะห์เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้
โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)” มีระยะเวลาที่เปิด
โรงเรี ยน จํ านวน 11 เดื อน ตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 กํ าหนด
เวลาปิ ด เทอมในเดื อ นตุ ลาคม พ.ศ. 2561 ให้ ต รงกั บ เวลาปิ ด ภาคเรียนของโรงเรียนของเด็ กนั กเรี ยน
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับลูกหลานในช่วงปิดภาคเรียน มีการเปิดทําการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี
ที่ 2 และ 4 ของเดือน
1) คณะจัดทําหลักสูตร ประกอบไปด้วย
- เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
- สํานักปลัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
- งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลอ่าวลึกใต้
- ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
- คณะกรรมการผู้สูงอายุประจําชุมชน 8 ชุมชน
2) หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จําแนกได้
5 รายวิชา ดังนี้
- รายวิชาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 30 ชั่วโมง
- รายวิชาการนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ
จํานวน 40 ชั่วโมง
- รายวิชาการพัฒนาจิตสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30 ชั่วโมง
- รายวิชาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 20 ชั่วโมง
- รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและการใช้สื่อสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 20 ชั่วโมง
3) หลักสูตรหลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
มีรายละเอียดดังนี้
รายวิชา

จํานวน
(ชั่วโมง)

เนื้อหา

วิทยากร

1. การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

30

เน้นให้ตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการ
เจ็บป่วยและการดูแลเบื้องต้น
1.1 สวัสดิการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของเด็ก
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
1.3 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและดูแลเบื้องต้น

โรงพยาบาลอ่าวลึก/
สาธารณสุขอําเภอ
อ่าวลึก อสม.

2. การนันทนาการและ
การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์สําหรับ
ผู้สูงอายุ

40

นันทนาการทําให้เกิดการผ่อนคลาย เกิดความสุข
ทางใจ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เข้าสังคมได้อย่างมีความสุข
2.1 สาระบันเทิง การร้องเพลง การฟ้อนรํา ลีลาศ กีฬา
พื้นบ้าน การเล่นเกมส์ (หมากฮอส/หมากรุก)
2.2 การออกกําลังกายประกอบดนตรี/อุปกรณ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน

95

รายวิชา

จํานวน
(ชั่วโมง)

เนื้อหา

วิทยากร

(ผ้าขาวม้า/ไม้พลอง)
2.3 การฝึกอาชีพ
- งานประดิษฐ์ การทําของที่ระลึก ของชําร่วย :
เหรียญโปรยทาน ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด กระเป๋าถัก
เชือกร่ม กระเป๋าเย็บมือ
- อาหารคาว/อาหารหวาน : ขนมสอดไส้
- การเกษตร : การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
- งานอาชีพอื่น ๆ : นวดแผนไทย การเพ้นท์
ผ้าปาเต๊ะ
หมายเหตุ สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้ ปัจจุบันมี
การออกบูธโชว์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงานต่าง ๆ
และสถานที่ท่องเที่ยว
3. การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุ

20

เป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน
แนวความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนา
ความคิด ความมั่นคงทางจิตใจ และสุขภาวะทางจิต
3.1 กิจกรรมงานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม
งานเฉลิมฉลอง งานทางศาสนาของชุมชน
- งานทางศาสนาของชุมชน เช่น วันสงกรานต์
วันลอยกระทง วันสําคัญทางศาสนา งานบุญ งานบวช
- การอนุรักษ์ประเพณี เช่น การทําบายศรี การจัด
ดอกไม้สด การทําชุดขันหมากดอกไม้สด
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ รอง
แง็ง ซึ่งสามารถนําไปโชว์หรือช่วยสังคมและถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน
3.2 การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา
3.3 โยคะ
3.4 ไทเก๊ก มีชมรมไทเก๊ก สมาชิกประมาณ 80 คน
สามารถร่วมกิจกรรมกับชมรมไทเก๊กจังหวัดอื่น ๆ ได้
3.5 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

4. การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุ

20

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดพลังของชีวิตดํารงตนอย่างมี
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รายวิชา

จํานวน
(ชั่วโมง)

เนื้อหา

วิทยากร

คุณค่า และทํากิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
5. เทคโนโลยีการ
สื่อสารและการใช้สื่อ
สําหรับผู้สูงอายุ

20

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
5.1 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5.2 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การทํากิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี
การประเมินผลของโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยทําการประเมินจากจํานวนผู้เข้าร่วม และความร่วมมือ
ของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก โดยทําการประเมินจากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ และให้รางวัล
สําหรับนักเรียนผู้สูงอายุมีความตั้งใจเรียนดีร่วมด้วย
ตัวอย่างกิจกรรมนอกห้องเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ “การสร้างความสุขด้วยการท่องเที่ยว” (วันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561) ณ ศพอส. อ่ า วลึ ก ใต้ โดยมี นั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ เข้ า ร่ ว มจํ า นวน 105 คน และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องจํานวน 5 คน
กิจกรรมที่ 2 การศึกษานอกห้องเรียน “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (วันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561) ณ วัดปานุราช ประชาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
อําเภอมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมจํานวน 105 คน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจํานวน 10 คน
สํ า หรั บ อาคารและสถานที่ จั ด กิ จกรรมของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ า บลอ่ าวลึ ก ใต้
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารของศูนย์เด็ก มีหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ดูแลรับผิดชอบ และมีการถ่ายโอนให้เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้เข้ามาดูแลรับผิดชอบแทน
ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้งบจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมาซ่อมบํารุงและใช้เปิด
ทําการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอาคารหนึ่งหลังชั้นเดียว
มีห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (หมายเลข 2) จํานวน 1 ห้อง สามารถจุนักเรียนได้ประมาณ 120 คน
มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียน คือ โต๊ะเก้าอี้แบบเครื่องย้ายได้ มีจอและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง มีเครื่องเสียง 1 เครื่อง มีไมโครโฟน 2 อัน และกระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเขียน
1 ชุด มีห้องน้ํา (หมายเลข 4) ภายในอาคาร จํานวน 1 ห้อง นอกจากนี้มีการทํากิจกรรมในร่ม สําหรับสวดมนต์
ไหว้พระในพื้นที่ลาดกิจกรรม (หมายเลข 1) ทั้งมีเวทีสําหรับจัดแสดงอีกด้วย ในพื้นที่ของลานคนเมือง
(หมายเลข 8) นั กเรียนผู้สูงอายุใช้ สําหรับ รําไทเก็ ก เต้น แอโรบิ ค ร่วมทั้ งในช่ วงเวลาตอนเย็น นั กเรียน
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ผู้สูงอายุนิยมมาเล่นเปตองในหมายเลข 10 พื้นที่โดยรวมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
มีอาณาเขตประมาณ 1,800 ตารางเมตร

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ มีอาณาเขตห่างจากโรงพยาบาล
อ่าวลึก 4 กิโลเมตร ห่างจากโรงเรียนอ่าวลึก 1 กิโลเมตร ห่างจากวัดราษฎร์รังสรรค์ 200 เมตร ห่างจาก
สํ านั กงานส่ งเสริม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยอ่าวลึ ก 100 เมตร ห่ างจากสถานี
ตํารวจภูธรอ่าวลึก 100 เมตร ห่างจากตลาดสดอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 50 เมตร และห่างจากที่ทําการเทศบาล
ตํ า บลอ่ า วลึ ก ใต้ 50 เมตร จะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ า บลอ่ า วลึ ก ใต้ ตั้ งอยู่ ใกล้ เคี ย งกั บ
หน่ วยงานหรือพื้ น ที่ ที่ เอื้ อประโยชน์ ต่อผู้ สูงอายุ ทํ าให้ มี ความสะดวกสบายในการเดิ น ทางและติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานโดยรอบ ทั้งนี้ในพื้นที่อาคารเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
มีการจัดสร้างห้องสํานักงานของเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ใช้ดําเนินงาน ดังนั้นนักเรียนผู้สูงอายุสามารถติดต่อ
กับทางเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ได้โดยตรง และสามารถรับทราบข่าวสารจากทางเทศบาลอ่าวลึกใต้ได้
โดยตรง
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5. กองทุน
กองทุ น หรื อ แหล่ ง งบประมาณ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลตํ า บลอ่ า วลึ ก ใต้ ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ ปีละ 3 แสนบาท ได้รับงบสนับสนุนจากเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนของตนเอง
โดยเป็ น งบจากการแสดงความสามารถของนั ก เรี ย นผู้ สู งอายุ จ ากเทศกาลต่ างๆ และจั ด ตั้ งกองทุ น
ทอดผ้ าป่ ารวมกลุ่ ม กั บ กลุ่ มปั่ น จั กรยานในพื้ น ที่ เพื่ อ นํ าเงิน มาพั ฒ นาโรงเรี ยนผู้สู งอายุ เทศบาลตํ าบล
อ่าวลึกใต้ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้มีกองทุน หรือแหล่งงบประมาณ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก
4.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
จากการทํ า การสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการและคณะนั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ
บางส่วนได้ข้อสรุปร่วมถึงสาเหตุที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ประสบความสําเร็จประกอบ
ไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
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1. มีการนําความรู้จากวิทยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ นําไปปฏิบัติจริงในชีวิต
2. การพบประคนวัยเดียวกันส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้น
3. นักเรียนผู้สูงอายุมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. มีการจัดกิจกรรมจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การได้ การยอมรับยกย่อง คื อ นั กเรียนผู้ สูงอายุได้ออกแสดงความสามารถตามงาน
เทศกาล เช่น การรํามโนราห์ รํารองเง็ง เป็นต้น
4.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
ปั ญหาที่ 1 เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุมีเพี ยงหลักสูตรการเรียนการสอนเพี ยงหลั กสูตรเดียว
ทําให้นักเรียนที่จบรุ่นที่1 มีความต้องการเข้าร่วมเรียนกับรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่เรียนมาแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการของโรงเรียนให้นักเรียนที่จบจากรุ่นที่ 1 มาเป็นพี่เลี้ยง
และวิทยากรในรุ่นที่ 2 และจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรขั้นสูงต่อไป
ปัญหาที่ 2 สถานที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่จะที่มี
ความต้องการเข้าเรียนมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากพื้นที่ในห้องเรียนถูกออกแบบให้บรรจุคนจํานวนไม่เกิน
120 คน
แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา ในอนาคตอาจจะมี รู ป แบบกิ จ กรรมหรื อ การเรี ย นการสอน
รูปแบบอื่น อาจใช้แหล่งเรียนรู้อื่นในพื้นที่หรือใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ
ปัญหาที่ 3 ข้อจํากัดของการประเมินผลการเรียนของนักเรียนผู้สูงอายุ จากผลงานการจด
สมุดบันทึกของนักเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนมีข้อจํากัดทางด้านการเขียน หรือ ไม่สามารถ
เขียนหนังสือไม่ได้ จํานวนประมาณ 2 - 3 คน
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เปลี่ยนรูปแบบการประเมิน โดยใช้การพูดคุยสัมภาษณ์และ
ประเมินจากการทํากิจกรรมร่วมกันในเวลาเรียน
4.5 แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
เพื่อนํามาวิเคราะห์สิ่งไหนเป็นข้อดีและข้อเสีย นําไปปรับใช้กับการดําเนินงานในรุ่นถัดไป
2. มีการรับฟังความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุว่ามีความสนใจเรื่องใด หรือมีความรู้สึก
ต่อการเรียนการสอนที่ผ่านมาอย่างไร นําสิ่งที่นักเรียนผู้สูงอายุต้องการจริงๆ มาพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
3. การให้ความร่วมมือของนักเรียนผู้สูงอายุ และการสร้างความรู้สึกร่วม ให้ตระหนักว่า
ตนเองเป็นเจ้าของโรงเรียนผู้สูงอายุ
4. มีการทํางานร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุให้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรหรือช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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5. มี การนํ านั ก เรี ยนผู้ สู งอายุ หั วกะทิ ในแต่ ล ะรุ่ น มาเป็ น พี่ เลี้ ยงให้ กั บ นั ก เรี ย นผู้ สู งอายุ
ในรุ่นถัดไป
6. มีการสร้างแหล่งงบประมาณจากหลายช่องทาง ไม่ใช่แค่รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น ตัวนักเรียนผู้สูงอายุเองก็สามารถสร้างแหล่งทุนให้โรงเรียนได้
7. มีการส่งเสริมการสร้างผลิตภั ณฑ์ หรืองานแสดงท้องถิ่น นําไปจําหน่ าย หรือ ทํ าการแสดง
เพื่อนําเงินมาไว้เป็นทุนกองกลาง
8. มีการจัดทําตู้เงินรับบริจาคจากหน่วยงานหรือคณะที่มาศึกษาดูงาน
สรุปรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
โรงเรีย นผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ กใต้ ก่ อ ตั้ งจากการเป็ น ชมรมผู้ สู งอายุ อ่าวลึ กใต้
มาก่อน ในปี พ.ศ. 2555 นายกเทศบาลตําบลอ่าวลึก ได้เป็นผู้ริเริ่มและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจึงเป็น
หน้าที่ของเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ เดิมใช้พื้นที่โรงเรียนอ่าวลึกใต้ในการทํากิจกรรม แต่ในปี พ.ศ. 2557
มีงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ในการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเก่า
ตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และในปี พ.ศ. 2560 ได้รับความร่วมมือจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการนําความรู้มาพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
กําเนิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยลักษณะโรงเรียน
ผู้ สูงอายุเทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ กใต้ มี ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ประกอบไปด้ วยอาคารเรียนหนึ่ งหลั ง
มีห้ องน้ํ าในตัวอาคาร มีพื้นที่ ทํากิจกรรมในร่มข้างอาคารเรียน มีพื้นที่ กิจกรรมที่โล่งบริเวณหน้าอาคารเรียน
มีการกําหนดกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
และกําหนดเครื่องแบบให้นักเรียนผู้สูงอายุใส่ชุดที่ทางเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้กําหนด คือ เสื้อโปโลสีเขียว
และชุดพื้นเมืองผ้าปาเต๊ะ คณะกรรมการมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลและแกนนํากลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
ในการดําเนินงานทั้งกําหนดกติกาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึ ก ษาดู งานที่ จังหวั ด นครศรี ธ รรมราช ข้ อ มู ล จากโครงการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาวะและทั ก ษะอาชี พ
ของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยง กิจกรรม One Day Learning และข้อมูลจากคู่ มือการจัดตั้ ง
โรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุมาประมวลผลออกหลักสูตร ซึ่งการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้น
กิจกรรมเสริมสร้างนันทนาการให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ แหล่งกองทุนสําคัญได้รับจากงบเทศบาลตําบล
อ่าวลึกได้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณ
บางส่ วน รวมทั้ งมี ก ารระดมทุ น เช่ น แห่ ผ้ าป่ าเข้ าเป็ น แหล่ งทุ น ของโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ และนั ก เรี ย น
ผู้บางส่วนที่มีความสามารถจะถูกว่าจ้างให้ แสดงความสามารถในงานเทศกาลต่างๆ จึงนําเงินส่วนหนึ่ งเข้ามา
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง
รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้เป็นการพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ที่เข้ามาเป็นแกนนําหลักทั้งเป็นคณะกรรมการในการบริหารของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นผู้กําหนดหลักสูตรและสอบถามความคิดเห็นจากความต้องการนักเรียนผู้สูงอายุ เป็นผู้ให้งบประมาณ
สนับสนุน และให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึง
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โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ ก ใต้ กํ าเนิ ด มาจากชุ ม ชนผู้ สู งอายุ อ่ า วลึ ก ใต้ ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่
มี ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ แ ห่ งนี้ ม องปั จ จั ย แห่ งความสํ า เร็ จ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุมุ่งเน้ น ไปที่ เทศบาลตํ าบลอ่าวลึ กใต้ ซึ่ งเป็ นแกนนํ าขับเคลื่ อนหลั กของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และมองว่าตัวของกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยสําคัญ ยิ่งตัวกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุมีความพร้อม
และสามัคคีกันยิ่งประสบความสําเร็จ

ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)
ภูมิหลัง/ บริบท

- พัฒนาจากกลุ่ม
ผู้สูงอายุในตําบล
ยุหว่าได้รับ
งบประมาณจาก
เทศบาลตําบลยุหว่า
ศึกษาดูงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุโดยบริหาร
ภายในคนชุมชน

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
- พัฒนาจากชมรม
- พัฒนาจากความ
ผู้สูงอายุลําประดา
ร่วมมือระหว่าง
ได้รับการยกย่อง
เทศบาลตําบลเดชอุดม
เป็นชมรมต้นแบบ
กับสํานักงาน
- หน่วยงาน
การศึกษานอกระบบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามอัธยาศัยอําเภอ
องค์การบริหาร
เดชอุดม ในการก่อตั้ง
ส่วนจังหวัด สํานักงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
พัฒนาสังคมและความ เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุ
มั่นคงของมนุษย์
ติดบ้าน
จังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุข ร่วมกับ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
- พัฒนามาจากชมรม
ผู้สูงอายุ โดยมี
โรงพยาบาลอ่าวลึก
เป็นผู้ริเริ่ม
- นายกเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ดูแลชมรม
ผู้สูงอายุ ครั้งแรก
จัดกิจกรรมไม่ประสบ
ความสําเร็จ ต่อมา
มีการจัดกิจกรรม
อีกครั้ง เน้นไปที่
กิจกรรมนันทนาการ
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

ชมรมผู้สูงอายุก่อตั้ง
วิทยาลัยผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
นําร่อง 15 แห่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล

- ชุมชนจัดการ
ด้วยตนเอง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ - ไม่เป็น
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.)
ที่ตั้ง
- อาคาร
อเนกประสงค์ชุมชน
หมู่ที่ 4 ณ สวน
สุขภาพ ร.9
- งบประมาณก่อสร้าง
จากเทศบาล

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
- ขอความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
และจัดกิจกรรม
แก่ผู้สูงอายุจนได้
รางวัลธรรมาภิบาล
นํางบประมาณ
มาปรับปรุงพื้นที่
- นําแนวคิดจาก
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มาปรับใช้ จนก่อตั้ง
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
- พึ่งพาหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ หน่วยงาน
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ตําบล)

- ชุมชนจัดการ
ด้วยตนเองและพึ่งพา
หน่วยงานภาครัฐ
จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล
และมหาวิทยาลัย
- เป็น

- พึ่งพาหน่วยงาน
ภาครัฐ พึ่งพาแบบ
บูรณาการระหว่าง
เทศบาลเมืองเดชอุดม
กับสํานักงาน
การศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยอําเภอ
เดชอุดม
- เป็น

- เป็น

- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
ลําประดา
- งบก่อสร้างจาก
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของจังหวัด
ในการก่อสร้างศูนย์

- อาคารพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (พื้นที่ของ
กรมธนารักษ์)
- งบก่อสร้างจาก
พัฒนาสังคมและความ

- ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
- งบปรับปรุงอาคาร
จากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดในการก่อสร้าง
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ งบจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลฯ
และไม้จากบ้าน
ของชาวบ้านในพื้นที่
- เพื่อการส่งเสริม
- เพื่อเยี่ยมสมาชิก
สุขภาพและฟื้นฟู
ในยามเจ็บป่วย
สมรรถภาพผู้สูงอายุ - เพื่อให้สมาชิกของ
ในชุมชน
ชมรมมีความสามัคคี
- เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ - เพื่อให้สมาชิกของ
ผู้สูงอายุจากการ
ชมรมมีอัตลักษณ์
ฝึกอบรม
- เพื่อให้ความรู้และ
- เพื่อส่งเสริมพัฒนา กําลังใจในการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
- เพื่อให้การต้อนรับ กาย สุขภาพจิต
คณะศึกษาดูงานจาก
สถานที่ต่าง ๆ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดอุบลราชธานี)
(จังหวัดกระบี่)
มั่นคงของจังหวัด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ในการก่อสร้างศูนย์
ชีวติ และส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาชีพผู้สูงอายุ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติด
บ้านออกมาสู่สังคม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่
ยาวนานขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เรียนรู้
การสร้างทักษะชีวิต

- เตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาตนเอง
การดูแล คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ
- เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม
- เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ประจักษ์
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

กลุ่ม

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
และยอมรับ
- เพื่อส่งเสริม
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดํารงสืบทอดต่อไป
- ชมรมผู้สูงอายุตําบล
- กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ - กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุในพื้นที่
- นักเรียนผู้สูงอายุแต่ง อ่าวลึกใต้
ตําบลยุหว่า
ตําบลลําประดา
กายด้วยชุดนักเรียน
- ผู้สูงอายุในพื้นที่
- ใช้เสื้อคอปกสีชมพู - ใช้เสื้อรุ่นเปลี่ยนสี
- นักเรียนผู้สูงอายุ
อกซ้ายปักชื่อโรงเรียน ในทุกปีและมีรายชื่อ และมีชุดพละ
สีเขียวคอปกสีดํา
แต่งกายด้วยชุด
เป็นสัญลักษณ์
วิทยาลัยผู้สูงอายุ
ด้านหลังมีลายชื่อ
ผ้าปาเต๊ะ และ
ของนักเรียนผู้สูงอายุ และปีรุ่น พร้อมทั้ง
เสื้อโปโลสีเขียว
สัญลักษณ์หน่วยงานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ
สนับสนุนอยู่ด้านหลัง เทศบาลเมืองเดชอุดม

กรรมการ - ที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- ผู้อํานวยการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
- วิทยากรจิตอาสา
กติกา - กําหนดกติกาให้
นักเรียนผู้สูงอายุ
ใส่เสื้อประจําโรงเรียน
มาโรงเรียนในวันที่มี
การสอน
- จัดกิจกรรมทุกวัน
ศุกร์ช่วงเช้า
หลักสูตร - สอนตาม
ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

- ที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- ผู้อํานวยการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
- วิทยากรจิตอาสา
- จัดกิจกรรมการเรียน
ทุกวันพฤหัสบดีช่วง
เช้า
- ลาได้ไม่เกิน 10 ครั้ง
- กําหนดให้ใส่เสื้อ
นักเรียนของแต่ละรุ่น
มาโรงเรียนผู้สูงอายุ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเศรษฐกิจชุมชน
สําหรับผู้สูงอายุ

- ที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- ประธานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
- วิทยากรจิตอาสา
- ให้มีการแต่ง
เครื่องแบบนักเรียน
- ให้มีการเรียน
การสอนในทุกวันศุกร์
ช่วงเช้า
- หลักสูตรหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ โดยเทศบาล
เมืองเดชอุดม และ
หลักสูตรการศึกษา

- ที่ปรึกษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
- ผู้อํานวยการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
- วิทยากรจิตอาสา
- ให้มีการกําหนด
การเข้าเรียน
ให้ขาดได้ไม่เกิน
3 ครั้ง
- กําหนดให้นักเรียน
ผู้สูงอายุส่งสมุดบันทึก
รายละเอียด
- หลักสูตรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

กิจกรรม - ประเภทงานใบตอง
- ประเภทงานไม้
- ประเภทงาน
กระดาษ
- ประเภทพับผ้า
พับกระดาษ
- ประเภทงานเย็บผ้า
- ประเภทงานอาหาร
- ประเภทงานเกษตร
- ประเภทดนตรี/
นาฏศิลป์
- ประเภทนันทนาการ
- ประเภทคุณธรรม
ประจําตนและความรู้
พิเศษ

- ความจําเป็น
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ในสังคมไทย 6 ชั่วโมง
- การเสริมสร้าง
สุขภาพของผู้สูงอายุ
12 ชั่วโมง
- การมีบทบาทต่อ
กิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ
12 ชั่วโมง
- การจัดการ
ความเครียดและ
อารมณ์ 12 ชั่วโมง
- ความมั่นคงแห่งชีวิต
และสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ 12 ชั่วโมง
- เศรษฐกิจชุมชน
สําหรับผู้สูงอายุ
54 ชั่วโมง

กองทุน

- ภายนอก จากงบ
สนับสนุนขององค์การ
ปกครองส่วนจังหวัด
พิจิตร และเงินบริจาค
- ภายใน จากกองทุน
ออมวันละบาท และ
การเก็บค่าบํารุง 30

- ภายนอก จากการ
เขียนโครงการขอ
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
ราชการ
- ภายใน จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ การจัดตั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 โดย
สํานักงานการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอเดชอุดม
- กิจกรรมจากเทศบาล
จะกําหนดกิจกรรม
ตามความต้องการของ
นักเรียนผู้สูงอายุ
- กิจกรรมจาก
สํานักงานการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอเดชอุดม
จะประกอบไปด้วย
- สาระทักษะการ
เรียนรู้
- สาระความรู้
พื้นฐาน
- สาระการ
ประกอบอาชีพ
- สาระทักษะการ
ดําเนินชีวิต
- สาระการพัฒนา
สังคม
- งบประมาณที่ได้มา
จาการบริหารงาน
งบประมาณของ
สํานักงานการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอเดชอุดม

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)

- รายวิชาการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
จํานวน 30 ชั่วโมง
- รายวิชาการ
นันทนาการและ
การใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
สําหรับผู้สูงอายุ
จํานวน 40 ชั่วโมง
- รายวิชาการพัฒนา
จิตสําหรับผู้สูงอายุ
จํานวน 30 ชั่วโมง
- รายวิชาการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
สําหรับผู้สูงอายุ
จํานวน 20 ชั่วโมง
- รายวิชาเทคโนโลยี
การสื่อสารและการใช้
สื่อสําหรับผู้สูงอายุ
จํานวน 20 ชั่วโมง
- ภายนอก
งบประมาณสนับสนุน
จากเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ และ
งบสนับสนุน
จากเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วม
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

กองทุนออมวันละ
บาท และกองทุน
ผ้าป่าสามัคคี

บาท

- ความสามัคคี
เสียสละ จิตอาสา
- กิจกรรมถ่ายทอด
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
- ผู้นํา คณะกรรมการ
เข้มแข็ง
- การรวมกลุ่มของ
ชุมชนอย่างสม่ําเสมอ
- การมีเครือข่าย
สนับสนุน
- การมีงบประมาณ
สนับสนุนจากหลาก
หลานช่องทาง

- ผู้นําให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมและ
เห็นความสําคัญ
ของส่วนรวม
- นักเรียนสมัครใจมา
เรียนมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
- การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
- งบประมาณที่ได้การ
สนับสนุนจาก
หลากหลายช่องทาง
- อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนเอื้ออํานวย
ในการจัดกิจกรรม
- กระบวนการทํางาน
มีการวางแผนการ
เรียนการสอน จัดสรร
บุคลากรในการเรียน
การสอน และ
เชื่อมโยงทุกองค์กร
ในการบูรณาการ
ในพื้นที่
- มีช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนจาก “เวที

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
- งบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาล
เมืองเดชอุดม
- เงินบริจาค

- โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น
พื้นที่เรียนรู้และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ดํารงสืบ
ทอดเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน
- โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น
“เวที” ที่เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
การ ทําประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
เป็นแรงผลักดันให้เข้า
ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในชุมชน
- มีการกําหนดขั้นตอน
การดําเนินงาน
เป็นขั้นตอนทําให้
มีแนวทางการทํางาน
ที่ชัดเจน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
ในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้
- ภายใน งบจากการ
แสดงความสามารถ
ของนักเรียนผู้สูงอายุ
และกองทุนทอดผ้าป่า
รวมกลุ่มกับกลุ่ม
ปั่นจักรยานในพื้นที่
- มีการนําความรู้จาก
วิทยากร
ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้
นําไปปฏิบัติจริง
ในชีวิต
- มีการพบประ
คนวัยเดียวกันส่งผล
ให้สุขภาพจิตดีขึ้น
- นักเรียนผู้สูงอายุ
มีความสามัคคี
ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
- มีการจัดกิจกรรม
จากปราชญ์ชาวบ้าน
ในพื้นที่ เพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การได้การยอมรับ
ยกย่อง คือ นักเรียน
ผู้สูงอายุได้ออกแสดง
ความสามารถ
ตามงานเทศกาล
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

- ปัญหาที่ 1 คือ
การเดินทาง
มาโรงเรียนของ
นักเรียน แนวทาง
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
เดินทางมากับ
นักเรียนผู้สูงอายุ
ที่อยู่ใกล้เคียงหรือ
ผ่านทางบ้านของตน
- ปัญหาที่ 2 คือ
การเรียนการสอน
ที่ซ้ําซาก แนวทาง
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
นักเรียนผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความสนใจ
เข้าร่วมเพื่อความสนุก
และการนันทนาการ
- ปัญหาที่ 3 คือ
งบประมาณ
ในการดําเนินงาน
ยังไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหา
โดยการเขียน
โครงการขอ
งบประมาณ
มาทํากิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
จากหลากหลาย
หน่วยงานมากขึ้น

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)
ประชาชน”
- กําหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อน “ตําบล
จัดการตนเอง 4 มิติ”
- ปัญหาที่ 1 คือ
ไม่มีคณะกรรมการ
ที่รับหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบโดยตรง
แนวทางการแก้ปัญหา
ให้นักเรียนผู้สูงอายุ
และคนในชมรม
ผู้สูงอายุร่วมช่วยกัน
บริหาร
- ปัญหาที่ 2 คือ
อุปสรรคในการ
เดินทางมาโรงเรียน
ของนักเรียน
แนวทางการแก้ปัญหา
ให้นักเรียนคนอื่นช่วย
รับส่ง
- ปัญหาที่ 3 คือ
งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ปัญหา
มีการจัดการออมเงิน
ของนักเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อนําดอกเบี้ยมาใช้
ดําเนินงาน และ
รับบริจาคจากทุก
ภาคส่วน
- ปัญหาที่ 4 คือ
เนื้อหากิจกรรม
ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)

- ปัญหาที่ 1 คือ
การขาดแคลน
บุคลากร
แนวทางแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น คือ ขอความ
ร่วมมือนักเรียน
ผู้สูงอายุให้เข้ามา
ช่วยเหลือภาระงาน
ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- ปัญหาที่ 2 คือ
ปัญหาการสื่อสาร
แนวทางการแก้ปัญหา
โดยการสื่อสาร
ที่ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ
ระหว่างการสื่อสาร
จึงมีการปรับเป็นภาษา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้นักเรียน
ผู้สูงอายุ

- ปัญหาที่ 1 คือ
การที่นักเรียน
ที่เรียนจบรุ่นก่อน
จะกลับมาเรียนซ้ํา
ส่งผลให้ไม่สามารถ
สนองต่อ
ความต้องการ
ของนักเรียนเก่าได้
เนื่องจากมีความซ้ํา
เดิมของหลักสูตร
แนวทางการแก้ปัญหา
โดยการพัฒนา
นักเรียนรุ่นเก่า
ให้กลายเป็นพี่เลี้ยง
ของนักเรียนที่เข้ามา
เรียนในรุ่นใหม่
- ปัญหาที่ 2 คือ
สถานที่ทําการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ
ที่จะรองรับนักเรียน
ทั้งเก่าและรุ่นใหม่
- ปัญหาที่ 3 คือ
ข้อจํากัดของ
การประเมินผล
การเรียนของนักเรียน
ผู้สูงอายุ จากผลงาน
การจดสมุดบันทึก
ของนักเรียนผู้สูงอายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุ
บางคนมีข้อจํากัด
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โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลยุหว่า
ประเด็น
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)
นักเรียนผู้สูงอายุ และ
ขาดวิทยากร แนวทาง
แก้ปัญหา โดยการ
ปรับเนื้อหาให้เข้ากับ
บริบทของพื้นที่ และ
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
การสอนศึกษาจาก
Youtube เพื่อนํามา
สอนให้ตรงตามเนื้อหา
ของหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
ทางด้านการเขียน
หรือ ไม่สามารถเขียน
หนังสือไม่ได้ จํานวน
ประมาณ 2 - 3 คน

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถจําแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่ชุมชนจัดการตนเอง เป็นรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดการ
โดยผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก เป็นกิจกรรมที่ไม่เน้นวิชาการ จึงเป็น
รู ป แบบของการส่ งเสริ ม การประกอบอาชี พ ที่ มี ป ราชญ์ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ แ ละ
เน้นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการมาโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งมีการแบ่งงานกันทํา
เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและทําให้โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถดําเนินงานขับเคลื่อนต่อไปได้
โดยไม่ ต้ อ งพึ่ งพิ งหน่ ว ยงานภาคนอก แต่ เปิ ด รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและการจั ด กิ จ กรรม
บางอย่างที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า เป็นต้น
2. รู ป แบบโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ พึ่ ง พาหน่ ว ยงานดู แ ล เป็ น รู ป แบบของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
ที่แรกเริ่มมีการจัดกิจกรรมโดยงานของภาครัฐที่ร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยจําแนก
หน่วยงานได้จาก 1) ส่วนกลาง คือ กรม กระทรวง 2) ส่วนภูมิภาค คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 )ส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตอําเภอ/ตําบล เมื่อรับ
แนวคิดหรือมีการเดินทางไปศึกษาดูงานยังต่างพื้นที่จึงนํากลับมาปรับปรุงกิจกรรมให้มีแบบแผน ดังนั้น
หลักสูตรจึงมีความหลากหลายตามแต่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุของตนได้รับรูปแบบมา ซึ่งมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ และนั กเรียนผู้สู งอายุ ดั งนั้ น หน่ วยงานที่ ดู แลจึ งมี อํ านาจในการกํ าหนด
ทุกอย่างของโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีการจัดทํ ารายงานการดําเนิ นงานตลอดปีงบประมาณให้ตรงตาม
งบประมาณโครงการของหน่วยงานที่ดูแล เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ เป็นต้น
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3. รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (ผสมผสาน) เป็นรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการ
จัดการกันเองของชมรมผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ร่วมกับดําเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับความ
ร่วมมือจากหน่ วยงานภายนอกเข้ามาร่วมบริหารและให้ความช่วยเหลือ ทั้ งการกําหนดหลักสู ตรและ
งบประมาณสําหรับการดําเนินงาน เมื่อมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจึงมีการกําหนดโครงการในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะการกําหนดรายละเอียดหลักสูตรและต้องส่งคืนรายงานการดําเนินงานในทุกปีงบประมาณ
ส่วนระหว่างการดําเนินงานให้สิทธิ์ของคนในพื้นที่ที่จะดําเนินงาน แต่ต้องจัดกิจกรรมตามรายละเอียด
ของหลักสูตรที่กําหนดไว้ เช่น วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา เป็นต้น

เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดรู ป แบบโรงเรียนผู้ สู งอายุ ได้ แ ล้ วนั้ น จะเห็ น ที่ ม าของเงิน ทุ น สนั บ สนุ น คื อ
รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่ชุมชนจัดการตนเองงบประมาณมาจากการรับบริจาคและออมเงินจากนักเรียน
ผู้สูงอายุ ส่วนรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่พึ่งพาหน่วยงานดูแลงบประมาณมาจากหน่วยงานที่ดูแลทั้งจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ลักษณะงบประมาณมาจากการเขียนโครงการของบประมาณ
และรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (ผสมผสาน) งบประมาณได้จากการออมเงิน รับบริจาค และ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เข้ามาดูแล
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบของโรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์ประกอบ
กลุ่ม/แกนนํา

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

เริ่มแรกคนในชุมชน
ยุหว่ามีการร่วมกลุ่ม
กันทํากิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน จนกระทั่ง
มีแกนนํา 4-5 ร่วมกัน
ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ขึ้นมา และได้มีโอกาส
ไปศึกษาดูงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จึงนําแนวคิด
นี้ มาจัดตั้งเป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
ขึ้นมา
จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
ผู้สูงอายุแห่งนี้จัดตั้ง
โดยชุมชนเอง

เริ่มแรกมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้ามาให้
ความรู้และประโยชน์
ของการมีกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยเชิญผู้สูงอายุแต่ละ
หมู่บ้านซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
10 หมู่บ้านมาคุยกัน
จึงมีข้อตกลงกัน
ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และในเวลา
ต่อมาก็ได้ปรับมาเป็น
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
ลําประดา จากการ
บริหารงานที่ดีและ
เป็นชมรมต้นแบบของ
อําเภอ ทางอําเภอ
จึงพิจารณาให้ชมรม
ผู้สูงอายุตําบลลํา
ประดาเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) ต่อมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ส่งเสริมการปกครอง
หาวิทยาลัยขอนแก่น
ทําการศึกษาวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุ เล็งเห็นว่า
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
มีความเข้มแข็ง และมี
แนวความคิดในการ
จัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ
จึงได้จัดตั้งวิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
เริ่มแรก สนง.พมจ.
ได้สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) ให้กับพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองเดชอุดม
รวมทั้งจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ ภายใต้
การดําเนินงานของ
กองสาธารณสุข
เทศบาลเมืองเดชอุดม
โดยอาคารศูนย์ฯ
แหล่งนี้ จึงใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
ต่อมา กศน. อําเภอ
เดชอุดม ร่วมกับเทศบาล
เมืองเดชอุดม
จัดโครงการ
บัวบานไม่รู้โรย
เพื่อเตรียมการก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองเดชอุดม
เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ของผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
เริ่มแรกมีการก่อตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุ
มีโรงพยาบาล
อ่าวลึกเป็นผู้ริเริ่ม
แต่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่าย ต่อมา
ชมรมผู้สูงอายุก่อตั้ง
อีกครั้งโดยมี
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกเป็นผู้ริเริ่ม
จากการดําเนินงาน
ที่ต่อเนื่องทางชมรม
ผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้
และเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้มีความ
พร้อมทั้งวิทยากร
และสมาชิกชมรม
จึงมีการหาพันธมิตร
กับภาครัฐ และ
พันธมิตรภาคธุรกิจ
เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการ
ของชมรมผู้สูงอายุ
อ่าวลึกใต้กับ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ หลังจาก
นั้นมีการสร้าง
เครือข่ายการทํางาน
ของเทศบาล
อ่าวลึกใต้ และศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุอ่าวลึกใต้
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โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

องค์ประกอบ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

สาขาตําบลลําประดา
(ศพอส. ตําบล
ลําประดา) ขึ้นมา

กรรมการ

- คณะกรรมการ
มีการกําหนด
โครงสร้างและหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
- มีคัดเลือก
คณะกรรมการ

- คณะกรรมการ
มีการกําหนด
โครงสร้างและหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
- มีการคัดเลือก
คณะกรรมการ

- คณะกรรมการ
มีการกําหนดโครงสร้าง
และหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- มีคณะกรรมการ และ
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
ร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ได้ลงพื้นที่จัด
กิจกรรม Oneday
Learning ณ พื้นที่
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
ได้จุดประกาย
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ ทาง
คณะกรรมการของ
ชมรมผู้สูงอายุและ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้จึงมี
แนวความคิดก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ขึ้นมา จนมีการ
จัดทําหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้และก่อตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ขึ้นมา
- คณะกรรมการ
มีการกําหนด
โครงสร้างและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการ
ประกอบไปด้วย
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กติกา/ข้อตกลง
ร่วม

กิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
คัดเลือกมาจาก 1)
บางส่วนมาจากการ
อาทิ กศน.อําเภอ
คนในพื้นที่ คือ ผู้แทน สมัครใจ และบางส่วน เดชอุดม เทศบาลเมือง
ชุมชนจาก 14 หมู่บ้าน มาจากการเสนอชื่อ
เดชอุดม รพ.สมเด็จ
และ 2) มาจาก
เข้ามา
พระยุพราชเดชอุดม
เครือข่ายความร่วมมือ - การมีส่วนร่วมของ ผู้แทนนักศึกษา
เช่น สนง.พมจ. กศน. เครือข่ายความร่วมมือ
อปท. สภาผู้สูงอายุ
อาทิ สนง.พมจ. กศน.
บ้านธรรมปกรณ์
อปท. สภาผู้สูงอายุ
รพ./รพ.สต.
ม.ขอนแก่น
ผู้นําในชุมชน
สนง.สหกรณ์จังหวัด
อาสาสมัคร/จิตอาสา รพ.สต. ผู้นําในชุมชน
วัด เป็นต้น
อาสาสมัคร ลูกเสือ
ชาวบ้าน วัด จิตอาสา
มีการกําหนดกติกา
มีการกําหนดกติกา
มีการกําหนดกติกา อาทิ
ในการมาโรงเรียน
อาทิ วันที่มีกิจกรรม วันที่มีกิจกรรมและ
ในวันที่มีการสอนและ และการเรียนการ
การเรียนการสอน
การเข้าเรียน อาทิ
สอน การลาเรียน
และการแต่งกาย
การแต่งกาย
และการแต่งกาย
- มีการกําหนด
- ใช้หลักสูตร
- มี 2 หลักสูตร
หลักสูตรให้สอดคล้อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1) หลักสูตรการสอน
กับความต้องการ
และเศรษฐกิจชุมชน จากเทศบาลเมือง
ของนักเรียนผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุ จาก เดชอุดมมีแผนการเรียน
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอน หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาทิ งานใบตอง
แบ่งเป็น 6 รายวิชา
และส่งเสริมอาชีพ
งานไม้ งานกระดาษ คือ ความจําเป็น
ผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรม
งานเย็บผ้า งานอาหาร ในการดูแลผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพ
งานเกษตร ดนตรี/
ในสังคมไทย
นาฏศิลป์ นันทนาการ การเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
และคุณธรรมประจํา ของผู้สูงอายุ การมี
สื่อสารด้านอาชีพ
ตนและความรู้พิเศษ บทบาทต่อกิจกรรม
- มีอาคาร สถานที่
ทางสังคมของผู้สูงอายุ กิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงาน กิจกรรมถ่ายทอด
และสิ่งอํานวยความ
การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สะดวก (พัดลม เครื่อง ความเครียดและ
เสียง ไมโครโฟน เก้าอี้ อารมณ์ ความมั่นคง กิจกรรมสวดมนต์เช้า

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
ผู้แทนจากหน่วยงาน
และเครือข่าย
ความร่วมมือในพื้นที่

มีการกําหนดกติกา
อาทิ การลาเรียน
การส่งสมุดบันทึก
- หลักสูตรการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) จําแนกได้
5 รายวิชา คือ
วิชาการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ
วิชานันทนาการและ
การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
สําหรับผู้สูงอายุ
วิชาการพัฒนาจิต
สําหรับผู้สูงอายุ
วิชาการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
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โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

ห้องน้ํา) ในการดําเนิน
กิจกรรมและการเรียน
การสอน
- การเดินทางไปร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ยุหว่า
มี
ความสะดวกเนื่องจาก
โรงเรียนอยู่ในชุมชน
หมู่ที่ 4 สวนสุขภาพ
ร.9 เป็นศูนย์กลางของ
14 หมู่บ้านในพื้นที่
ตําบลยุหว่า และอยู่ไม่
ใกล้กับสถานที่สําคัญ
ๆ อาทิ ตลาดกิ่วแล
หลวง 100 เมตร
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลยุหว่า
วัดกิ่วแลหลวง และ
โรงเรียนชุมชนกิ่วแล
หลวง 500 เมตร และ
ห่างจากเทศบาล
สันป่าตอง สถานี
ตํารวจสันป่าตอง และ
สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
สันป่าตอง 6 กิโลเมตร

แห่งชีวิตและ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ
และเศรษฐกิจชุมชน
สําหรับผู้สูงอายุ
- อาคารและสถานที่
สําหรับดําเนินกิจกรรม
ตั้งอยู่ที่ บ้านแก้วฟ้า
ในพื้นที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
ลําประดา และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
(จอและเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
ไมโครโฟน
โต๊ะเก้าอี้แบบ
เคลื่อนย้ายได้
เครื่องเล่นซี
เครื่องเสียง
กระดานว์บอร์ดพร้อม
อุปกรณ์เครื่องเขียน
สําหรับห้องน้ําอาศัย
ห้องน้ําของ รพ.สต.)
ในการดําเนินกิจกรรม
และการเรียนการสอน
- เดินทางมาเข้าร่วม
กิจกรรมที่วิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
สาขาลําประดา ความ
สะดวกเนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางของสถานที่
สําคัญ ๆ อาทิ ห่างจาก
อบต. และโรงเรียนวัด
ลําประดาใต้ 500 เมตร

องค์ประกอบ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
และนั่งสมาธิใน
ห้องเรียน กิจกรรม
การทําแหนมเห็ด
ข้าวไรซ์เบอรี่ กิจกรรม
นางงามผู้สูงอายุ
ประจําปี และกิจกรรม
ตามประเพณีต่าง ๆ
2) หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอเดชอุดม
แบ่งเป็นสามช่วงชั้นปี
คือ ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยมีสาระ
การเรียนรู้ประกอบด้วย
5 สาระ คือ สาระทักษะ
การเรียนรู้ สาระความรู้
พื้นฐาน สาระการ
ประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต และสาระการ
พัฒนาสังคม
- อาคารและสถานที่ตั้ง
ใช้ ศพอส. การจัดทํา
โรงเรียนผู้สูงอายุ และ
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
(ลักษณะบันไดทางขึ้น
เป็นขั้นบันไดสามขั้น
และมีทางลาดชันสําหรับ
ทางรถเข็น มีห้องเก็บ
ของ ห้องน้ํา เครื่องเสียง
ลําโพง เก้าอี้นั่ง กระดาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
สําหรับผู้สูงอายุ
และวิชาเทคโนโลยี
การสื่อสารและ
การใช้สื่อสําหรับ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรม
นอกห้องเรียน อาทิ
การสร้างความสุข
ด้วยการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
- อาคารและสถานที่
จัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของเทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้
เป็นอาคารชั้นเดียว
มีสิ่งความสะดวก
(เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะเก้าอี้แบบเครื่อง
ย้ายได้ จอและ
เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง
ไมโครโฟน
กระดานไวท์บอร์ด
พร้อมอุปกรณ์เครื่อง
ห้องน้ํา) นอกจากนี้
ยังมีเวทีสําหรับ
จัดแสดง และลาน
คนเมืองสําหรับ
ทํากิจกรรม
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กองทุน/แหล่ง
งบประมาณ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
และห่างจากสายตรวจ ไวท์บอร์ด จอและเครื่อง
ตําบลลําประดา (สถานี ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่อง
ตํารวจ) วัดลําประดา ดนตรี) ในการดําเนิน
ใต้ กศน. และตลาด
กิจกรรมและการเรียน
ชุมชน 600 เมตร
การสอน
- เดินทางมาร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เดชอุดม มีความสะดวก
เนื่องจากอยู่ใกล้กับ
สถานที่สําคัญ ๆ อาทิ
ห่างจากวัดเวตวันวิทยา
ราม 50 เมตร ห่างจาก
โรงเรียนวัดเวตวันวิทยา
ราม 100 เมตร ห่างจาก
ตลาดชุมชน 300 เมตร
ห่างจาก กศน. เทศบาล
เดชอุดม รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 500
เมตร และห่างจากสถานี
ตํารวจอําเภอเดชอุดม
400 เมตร
กองทุน หรือ แหล่ง
กองทุน หรือ แหล่ง
กองทุน หรือ แหล่ง
งบประมาณ มาจาก งบประมาณ มาจาก
รายได้มาจาก 3 ส่วน
- หน่วยงานราชการ
- ภายใน อาทิ กองทุน 1) มาจาการบริหารงาน
โดยการเขียนโครงการ ออมวันละบาท และ เป็นงบประมาณของ
ของบประมาณ
ค่าบํารุง 30 บาท
กศน. เดชอุดม หลัก ๆ
สนับสนุน
- ภายนอก อาทิ อบจ. มาจากค่าใช้จ่ายรายหัว
- หารายได้ด้วยตนเอง และจากการบูรณา
ที่ได้รับการจัดสรรจาก
อาทิการขาย
การร่วมกันของภาครัฐ การที่ให้นักเรียน
ผลิตภัณฑ์ การทําบุญ ภาคเอกชน
2) มาจากเทศบาลเมือง
ทอดผ้าป่า กองทุน
เดชอุดม ในส่วนของการ
ภาคประชาชน และ
ของชมรมผู้สูงอายุ
ประชาสังคม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
โรงเรียนผู้สูงอายุ และ
3) เงินบริจาค เช่น

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
กลางแจ้ง
- เดินทางมาร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบล
อ่าวลึก มีความ
สะดวก เนื่องจาก
อยู่ใกล้กับสถานที่
สําคัญ ๆ อาทิ
ห่างจากตลาดสด
อ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2
และที่ทําการ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ 50 เมตร
ห่างจาก กศน. และ
สถานีตํารวจภูธร
อ่าวลึก 100 เมตร
ห่างจากวัดราษฎร์
รังสรรค์ 200 เมตร
ห่างจากโรงเรียน
อ่าวลึก 1 กิโลเมตร
และห่างจาก รพ.
อ่าวลึก 4 กิโลเมตร
กองทุน หรือ แหล่ง
งบประมาณ มาจาก
- ภายใน อาทิ
กองทุน
การทอดผ้าป่า
- ภายนอก อาทิ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ เครือข่าย
ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
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โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

องค์ประกอบ
กองทุนวันละบาท

- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- การเชิญวิทยากร
ภายนอกที่มี
ความสามารถ
ในศาสตร์ต่าง ๆ
มาร่วมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในโรงเรียน

- มีช่องทางในการ
แลกเปลี่ยน อาทิ
เวทีประชาชน

- การบริหาร
จัดการที่ดี
- การจัดการตนเอง
- กระบวนการ
ทํางาน
- การแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง

- ผู้นํา คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
และบุลากรที่
สนับสนุน
มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ที่ดีให้โรงเรียนผู้สูงอายุ
ดําเนินกิจกรรมและ
การเรียนการสอนได้
อย่างต่อเนื่องและ
ตรงกับความต้องการ

- ตําบลมีสามารถ
จัดการตนเอง ใน 4
มิติ (มิติด้านสังคม
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
มิติด้านสุขภาพ และ
มิติด้านเศรษฐกิจ)
- กระบวนการทํางาน
ที่ชัดเจน อาทิ
มีการวางแผน
การเรียนการสอน
มีการจัดสรรบุคลากร

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)
ทุนการศึกษาจาก
กิจกรรมรําวงย้อนยุค
เพื่อระดมทุนการศึกษา
ให้นักศึกษาผู้สูงวัย
- ขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินงานจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่
การประชุมประชาคม
การคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การขับเคลื่อน
การติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอน
ดังกล่าวส่งผลต่อ
การเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุและ
ชุมชน เป็นการสร้าง
ความตระหนักต่อ
การเตรียมชุมชนของ
ตนเอง และการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการพัฒนา
ของตนเอง
- ชุมชน หรือองค์กร
มีความเข้มแข็ง
มีศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาด้วยตนเอง

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)
อ่าวลึกใต้

- การเผยแพร่
ความสามารถของ
ผู้สูงอายุผ่านทาง
วัฒนธรรม เช่น
การเข้าร่วมงานของ
จังหวัด และผู้สูงอายุ
ได้ทําการแสดงตะลุง
ไปร่วมถ่ายทอดด้วย
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โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

องค์ประกอบ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

ของนักเรียนสูงอายุ

- เกิดความรัก
- เกื้อกูลกัน
- เกิดความสามัคคี
- การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
- เกิดเครือข่ายการ
ทํางานร่วมกัน

- การมีคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ
- การยอมรับยกย่อง
- การมีส่วนร่วมทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน

ในการเรียนการสอน
และมีการเชื่อมโยง
และบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายในพื้นที่
- การเข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนผู้สูงอายุมี
และการเรียนการสอน การช่วยเหลือเกื้อกูล
อย่างต่อเนื่องทําให้
กันระหว่างการเข้า
เกิดความรัก
ร่วมกิจกรรมและ
ความสามัคคีของ
การเรียนการสอน
นักเรียนผู้สูงอายุ
- มีเครือข่ายสนับสนุน - คนในท้องถิ่น
ให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือ
การมีจิตอาสาของ
อาทิ ผู้นําชุมชน
วิทยากร และ กศน.
แกนนําทั้งประธาน
ร่
วมจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ
ทุกหมู่บ้านในเทศบาล ในการส่งเสริมอาชีพ
ตําบลยุหว่า 14
หมู่บ้าน วัดสันป่าตอง
กศน.เทศบาลตําบลยุ
หว่า สนง.พมจ. และ
สาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยฯ ประจําจังหวัด

- ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ

- การมีคุณค่า
ของผู้สูงอายุ มองว่า
ผู้สูอายุเป็นผู้แบ่งปัน
เป็นผู้ให้โดยนักเรียน
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การเรียนรู้และมีความ
ชํานาญในเรื่องนั้น ๆ

- โรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในการทําประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม และ
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในชุมชน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)

- นักเรียนผู้สูงอายุ
มีความสามัคคี
ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

- การได้การยอมรับ
ยกย่อง คือ นักเรียน
ผู้สูงอายุได้ออก
แสดงความสามารถ
ตามงานเทศกาล
เช่น การรํามโนราห์
รํารองเง็ง เป็นต้น
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โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

องค์ประกอบ

- การถ่ายทอด
ประสบการณ์ภูมิ
ปัญญา
- กิจกรรมการสืบ
สานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จะกลายมาเป็น
วิทยากรสอนกิจกรรม
ในเรื่องที่ตนมีความ
เชี่ยวชาญต่อสมาชิก
ใหม่ได้
- การเรียนรู้สืบทอด
วัฒนธรรมล้านนา
ทั้งทางดนตรี และ
งานประดิษฐ์
เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานต่อไป

- การปฏิบัติในชีวิต
จริง
- เกิดความสุข

- การพบปะ

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)

- โรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นพื้นที่เรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดํารงสืบทอดเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน

- มีการจัดกิจกรรม
จากปราชญ์ชาวบ้าน
ในพื้นที่ เพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- มีการนําความรู้
จากวิทยากร นําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิต
- การที่จะทําอะไร
ในโรงเรียนก็ตาม
ต้องดูว่าทําแล้ว
ผู้สูงอายุจะมีความสุข
หรือไม่ สังเกตได้จาก
การที่นักเรียนผู้สูงอายุ
ได้เข้ามาทํากิจกรรม
ด้วยกัน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส หัวเราะ
เวลามาเจอกัน
แสดงว่านักเรียน
ผู้อายุสูงนั้นมีความสุข
- การพบปะคนวัย
เดียวกันของผู้สูงอายุ
ส่งผลให้สุขภาพจิต
ดีขึ้น
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องค์ประกอบ
- การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า
(จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
สาขาตําบลลําประดา
(จังหวัดพิจิตร)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
(จังหวัดกระบี่)

- การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนในตําบลยุ
หว่าทั้ง 14 หมู่บ้าน
มีความต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ

จากตารางที่ 4.3 ผู้ศึกษาวิจัยได้ข้อค้นพบจากพื้นที่ขององค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้านกลุ่ม/แกนนํา พบว่า
กลุ่ม คือ การร่วมตัวกันของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
แกนนํา คือ ผู้ที่เป็นหลักในการผลักดันหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมาย
ดังนั้น กลุ่ม/แกนนํา หมายถึง การที่คนหรือกลุ่มคน ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ต้องการผลักดัน
เปลี่ยนแปลง หรือดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
2. ด้านกรรมการ พบว่า
กรรมการ หมายถึง บุ คคลที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งที่ ให้ เข้ าร่วมทํ ากิ จกรรม โดยมี การกํ าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนั้น อาจมาจาก 1) การคัดเลือก 2) ตามความสมัครใจ
และ 3) จากตําแหน่งหน้าที่หรือบทบาทความที่รับผิดชอบ
3. ด้านกติกา/ข้อตกลงร่วม พบว่า
กติกา หรือ ข้อตกลงร่วม หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อกําหนด ระเบียบ เงื่อนไข ที่บุคคลตั้งแต่
2 ฝ่ายขึ้นไป กําหนดขึ้นเป็นหลักการในปฏิบัติหรืออยู่ร่วมกัน
4. ด้านกิจกรรม พบว่า
กิจกรรม หมายถึง การกระทํา สิ่งที่ปฏิบัติ การปฏิบัติ ขั้นตอน แนวทาง เพื่อให้กิจกรรมนั้น
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ซึ่งกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุจะกําหนดหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้
ซึ่งมีทั้งการกําหนดระยะเวลาการเรียนรู้ที่แน่นอนและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับบริบท
ของพื้นที่และที่มาของหลักสูตรที่นํามาใช้
5. ด้านกองทุน/แหล่งงบประมาณ พบว่า
กองทุน คือ เงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่เอามารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แหล่งงบประมาณ คือ ที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน
ดังนั้น กองทุน หรือ แหล่งงบประมาณ หมายถึง งบประมาณหรือรายได้ที่นํามาสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่กําหนด
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ทั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยยังได้ข้อค้นพบจากพื้นที่เป็นองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมายถึง กระบวนการที่ทําให้คนหรือกลุ่มคนเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการที่คนหรือ
กลุ่ มคนนั้ น ได้ ทํ ากิจกรรมใด ๆ หรือ การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น ระหว่ างกั น ทํ าให้ เกิ ด ความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ จนกระทั่งส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคน ๆ นั้น
2. การบริหารจัดการที่ดี การจัดการตนเอง กระบวนการทํางาน และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
การบริหารจัดการที่ดี คือ การบริหารหรือการจัดการทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการ) อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดีเพื่อให้การดําเนินงานหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการตนเอง คือ การดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ด้วย
ตั ว เอง โดยมี ว างแผน มี ก ารจั ด การ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจนเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาหรือจัดการกับสิ่งต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองและบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
กระบวนการทํ า งาน คื อ การทํ า งานหรื อ การทํ า กิ จ กรรมที่ มี ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ
อย่างชัดเจนเพื่อให้การทํางานหรือการทํากิจกรรมนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง คือ การจัดการกับปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการ ด้วยความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถที่ดีในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดี การจัดการตนเอง กระบวนการทํางาน และการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง หมายถึ ง การดําเนิ นการบริห ารจัดการทรัพ ยากร ทั้ งกลุ่ ม บุ คคล งบประมาณ และวัสดุ
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยมี แ ผนการดํ า เนิ น การที่ ชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจั ด สรรและการติ ด ตาม
ประเมิ น ผล ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจนเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์
ในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้ด้วยตนเอง
3. เกิดความรัก เกื้อกูลกัน เกิดความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หมายถึง กลุ่ มของผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้ มีความผูกพั นและมี ส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรมจนทําให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือทุกคน
ในกลุ่มให้เกิดประสบการณ์ที่ดี มีความปรารถนาและความรู้สึกทางบวกที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
4. เครือข่ายการทํางานร่วมกัน
หมายถึง การได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการทํางาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน มีกิจกรรม ความเชื่อมโยง ประสานติดต่อซึ่งกันและกัน
5. การมีคุณค่า การได้รับการยกย่อง และการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ต่อชุมชน
หมายถึง การที่บุคคลยังเห็นคุณค่าในตัวเองทั้งความรู้ สติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์
พร้อมทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่น ชุมชน และสังคม จนที่เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุ คคลอื่น
และยิ่งทําให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นจากการกระทําหรือการปฏิบัติของตนเอง
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6. การถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญา และกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึง การนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์อันยาวนานของผู้สูงอายุ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
จากการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม คนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําภูมิปัญญานั้นมาถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นการ
สืบสานไม่ให้ภูมิปัญญานั้นสูญหายไปจากท้องถิ่น
7. การปฏิบัติในชีวิตจริง
หมายถึง การที่นักเรียนผู้สูงอายุได้นําความรู้จากกิจกรรมหรือจากการเรียนการสอนของโรงเรียน
สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน
8. เกิดความสุข
หมายถึ ง ความรู้ สึ ก อารมณ์ ที่ แสดงออกมาในลั กษณะที่ เป็ นภาษากายหรื อพฤติ กรรมเชิ งบวก
อาทิ ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะ
9. การพบปะ
หมายถึง การที่ ผู้สูงอายุคนวัยเดียวกันมีโอกาสได้มาเจอกัน พบปะ พู ดคุยกัน ร่วมทํากิจกรรม
อย่างมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะ เวลามาเจอกัน
10. การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หมายถึง การที่ บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนิ นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
โดยกิ จกรรมนั้ นต้ องเป็ นกิ จกรรมที่ ตรงกั บความต้ องการและความสนใจของบุ คคลนั้ น ประกอบกั บบรรยากาศ
ในการร่วมทํากิจกรรมทําให้รู้สึกดีและมีความสุข
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
จากข้อค้นพบในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย มีดังนี้
1. ผู้เรียนจะซ้ํากันเมื่อเปิดหลักสูตรหลาย ๆ ปี แล้วผู้เรียนเดิมยังมีความต้องการเข้าเรียนอยู่
ดังนั้นจึงต้องพัฒ นาให้โรงเรียนผู้สูงอายุ ตอบสนองต่อความต้องการ และจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ โดยโรงเรียนตอบสนองในระดับหนึ่งแต่ไม่สนองในเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมีน้อย
2. การทําหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนนั้น ดูจากความต้องการของชมรมผู้สูงอายุ
นายกเทศมนตรีจัดสรรงบประมาณทุกกอง เช่น กองช่าง ทําเป็นศูนย์พัฒนาทักษะ เน้นเรื่องทักษะ เช่น
การล้างมือ ทําอุปกรณ์ให้สามารถจัดการตนเองได้ หรือมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่ อผู้ สูงอายุรุ่นเก่ าจะสามารถกลับ มาเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ องได้ตลอดทุ กปี และเพื่ อลดอาการ
ติดบ้าน

121

3. การดึ ง ภาคี เครื อ ข่ า ยในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจมี ก ารจั ด
หลักสูตรโดยผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์เอง ควรให้ผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์กับโรงเรียนผู้สูงอายุจะทําให้
โรงเรียนผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา ผู้เรียนบางคนมีเป้าหมายเพื่อมาขายของ เก็บคะแนนธนาคารความดี
4. ควรให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต และกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การจัดการ
เรื่องคุ้มครองดูแล พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
5. การเริ่มต้นควรสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งก่อน จึงพัฒนาเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเข้มแข็ง หรือ
สร้างจิตสํานึกเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงอายุเป็นการดึงให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นฐานในการจัดการจึงจะเกิด
ความยั่งยืน
6. เป้าหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ ต้องการให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี มีคุณค่า พึ่งพาตนเองให้มี
รายได้ มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี วิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย ง และพร้ อ มอยู่ ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข โดยเบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ
ที่สวัสดิการรัฐให้ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุต้องการสุขภาพดี มีคุณค่า พึ่งพาตนเองให้มีรายได้ มีศักดิ์ศรี มีวิถีชีวิต
พอเพียง และพร้อมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
7. เนื่องด้วยปัญหาด้านงบประมาณเป็นปัญหาหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงควรมีการหาทุน
พึ่งพาตนเองโดยการสร้างรายได้ เช่น การให้ผู้สูงอายุ (ผู้เรียน) ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน
เพื่อสร้างทุนหมุนเวียน หรือการให้ผู้สูงอายุสามารถขายสินค้า เพื่อสร้างทุนให้โรงเรียน กล่าวคือ การหา
ตลาดจําหน่ายสินค้าสําหรับผู้สูงอายุ ให้สามารถนําสินค้าวางจําหน่าย รวมทั้งมีการสร้างอัตลักษณ์ของ
สินค้าในพื้นที่ สร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นที่ขึ้นมา เป็นต้น
8. ควรมีการคัดเลือกนักเรียนผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นที่มีความโดดเด่นมาเป็นปราชญ์ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือก โดยการมอบ
เกียรติบัตร
เมื่อสังเคราะห์องค์ประกอบเพื่อการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้จัดทําข้อเสนอแนวทาง
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย

ประเด็น

การบริหาร

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ตําบลยุหว่า
จังหวัด
เชียงใหม่
การจัดการและ
บริหารกันเอง
ของคนภายใน
ชุมชน

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
ประดา
จังหวัด
อุบลราชธานี
การรวมตัวของ การบูรณาการ
คนในชุมชนที่
ทํางานระหว่าง
เข้มแข็ง และ
เทศบาลเมือง
พัฒนาเป็นกลุ่ม เดชอุดม กับ

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่
มีเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้เป็น
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
การบริหารจัดการ
ภายใต้หน่วยงาน
หรือแกนนําที่เป็น
ผู้ริเริ่มการจัดตั้ง
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ประเด็น

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ตําบลยุหว่า
จังหวัด
เชียงใหม่

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
ประดา
จังหวัด
อุบลราชธานี
ผู้สูงอายุ
ศูนย์ กศน.
อําเภอเดชอุดม

พื้นที่

ใช้พื้นที่ของ
อาคาร
อเนกประสงค์
ชุมชน เป็นพื้นที่
ในการจัด
กิจกรรมของคน
ในชุมชนและ
ชมรมผู้สูงอายุ

ใช้สถานที่ของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลลําประดา
เป็นวิทยาลัย
ผู้สูงอายุอย่าง
ถาวร

พื้นที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาล
เมืองเดชอุดม

กลุ่ม/
แกนนํา

มีแกนนําซึ่งเป็น
ข้าราชการ
เกษียณ
ทําหน้าที่เป็น
ผู้นํากิจกรรม

1) ผู้ก่อตั้งเป็น
ข้าราชการ
เกษียณเป็นผู้นํา
ในพื้นที่/ผู้นํา
ในพื้นที่เป็น
ครูใหญ่ของ
วิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัด
พิจิตร สาขา
ตําบลลําประดา
2) ผู้ดูแลเป็น
เจ้าหน้าที่
รพ.สต.
ลําประดา

มีการแต่งตั้ง
ข้าราชการ
เกษียณที่มี
ความชํานาญ
เป็นวิทยากร
จิตอาสา เป็น
ผู้นํากิจกรรม

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่

เดิมใช้พื้นที่
โรงเรียน
อ่าวลึกใต้ใน
การทํากิจกรรม
มีลักษณะของ
โรงเรียนเป็น
พื้นที่ในร่ม
และพื้นที่โล่ง
สําหรับการทํา
กิจกรรม
นายกเทศบาล
ตําบลอ่าวลึก
เป็นผู้ริเริ่ม

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
และมีการส่งต่อ
ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิดของ
ผู้คนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
นิยมใช้สถานที่เป็น
จุดศูนย์กลาง
คนในพื้นที่หรือเป็น
สถานที่ที่สามารถจุ
คนได้จํานวนมาก
และสามารถเดินทาง
มาได้อย่างสะดวก

ผู้นํา คือ ผู้ที่มี
อิทธิพลความคิดของ
คนในพื้นที่เป็นผู้ที่มี
ความเคารพเชื่อถือ
มีตําแหน่งในระดับ
ผู้บริหาร หรือเป็น
อดีตข้าราชการ
เกษียณ ในรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ชุมชนจัดการตนเอง
แกนนําส่วนใหญ่ คือ
อดีตผู้อํานวยการ
โรงเรียน
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กรรมการ

ความต้องการ
ผู้สูงอายุ

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
โรงเรียน
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
ตําบลยุหว่า
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
จังหวัด
ประดา
จังหวัด
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่เป็น
มาจาก
มาจาก
ข้าราชการ
หน่วยงาน
สํานักงาน
เกษียณ และ
ขององค์การ
การศึกษานอก
บริหารส่วน
ระบบและ
มีหน่วยงาน
การศึกษาตาม
ภายในพื้นที่
ตําบล
เข้ามามีส่วนร่วม โรงพยาบาล
อัธยาศัยอําเภอ
ส่งเสริมสุขภาพ เดชอุดม
เช่น ภาครัฐ
ตําบล ชาวบ้าน เทศบาลเมือง
โรงพยาบาล
เป็นต้น
ในชุมชน ชมรม เดชอุดม
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
อาสาสมัคร
สมเด็จพระ
หมู่บ้าน และ
ยุพราชเดชอุดม
สํานักงาน กศน. และตัวแทน
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน

1) มีการ
สอบถามตาม
ความต้องการ
เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสนใจ
2) มีการเปิด
โอกาสให้

มีกลุ่มนักเรียน
ผู้สูงอายุที่มี
บทบาทสําคัญ
คือ ชมรม
ผู้สูงอายุตําบล
ลําประดา

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่
คณะกรรมการ
มีทั้งเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบล
และแกนนํากลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย

สําหรับรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
จัดการตนเอง
คณะกรรมการ
มาจากความสมัคร
ใจเข้ามาช่วยงานกับ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นเคย
ดําเนินงาน
ด้านบริหารมาก่อน
และสําหรับโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่มี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ได้มาจาก
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ
บางส่วนมาจาก
นักเรียนผู้สูงอายุ
ที่เคยดําเนินงาน
ด้านบริหารมาก่อน
1) ผู้สูงอายุ
1) ผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
มีโอกาสได้
มีโอกาสในการ ส่วนใหญ่มีการเน้น
เข้าถึงการศึกษา เสนอความ
ความต้องการของ
ที่มีคุณภาพ
ต้องการเกี่ยวกับ นักเรียนผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึงและ เรียนที่สนใจ
เป็นหลัก ดังนั้นการ
เท่าเทียมกัน
รวมถึงความรู้สึก จัดกิจกรรมต่าง ๆ
2) ส่งเสริมให้มี ต่อการเรียน
จึงมีการสอบถาม
กิจกรรม
การสอน
ความต้องการจาก
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ความร่วมมือ/
เครือข่าย

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ตําบลยุหว่า
จังหวัด
เชียงใหม่
ผู้สูงอายุได้สร้าง
ผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างรายได้
ให้กับโรงเรียน

1) การสอบถาม
เครือข่ายในการ
จัดหาวิทยากร
ในกิจกรรมและ
หัวข้อที่ผู้สูงอายุ
สนใจ
2) มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่
ใช้สถานที่ของ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ เป็น
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมพัฒนา

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
ประดา
จังหวัด
อุบลราชธานี
อาสาสมัครใน
ผู้สูงอายุ และ
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ของ
นักเรียนผู้สูงอายุ

1) มีผู้สนับสนุน
ส่วนกลางจาก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
พิจิตร และ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ลําประดา
2) อปท. มี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชนและ
ร่วมกัน
สนับสนุน
การดําเนินงาน
ของวิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัด
พิจิตร สาขา
ลําประดา
3) ได้รับความ

มีความร่วมมือ
กันระหว่างศูนย์
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย และ
เทศบาลเมือง
เดชอุดม

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่
2) มีการนํา
นักเรียนผู้สูงอายุ
หัวกะทิแต่ละรุ่น
มาเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่นักเรียน
ผู้สูงอายุรุ่น
ถัดไป
3) มีการส่งเสริม
การสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือ
งานแสดง
ความสามารถ
ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะ
ศึกษาศาสตร์
มศว. ในการ
พัฒนาหลักสูตร
การจัดกิจกรรม

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
นักเรียนผู้สูงอายุ
และมีโรงเรียน
ผู้สูงอายุบางแห่ง
ที่มีการกําหนด
หลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุแบบ
เบ็ดเสร็จจึงไม่มี
การสอบถามความ
ต้องการของนักเรียน
ผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
นิยมขอความร่วม
จากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจภายใน
พื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับ
ความใกล้ไกลของ
เครือข่าย เช่น
ในพื้นที่ตัวเมือง
มีการขอความ
ร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด โรงพยาบาล
เป็นต้น และมีบาง
โรงเรียนผู้สูงอายุที่มี
มหาวิทยาลัยเข้ามา
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การเรียน
การสอน

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
โรงเรียน
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
ตําบลยุหว่า
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
จังหวัด
ประดา
จังหวัด
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
อาชีพ
ร่วมมือจากภาคี
3) มีการเปิด
เครือข่ายมา
พื้นที่โรงเรียน
เสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุให้เป็นที่ ต่าง ๆ
ศึกษาดูงานของ 4) สร้างและ
หน่วยงาน หรือ พัฒนา
กลุ่มที่มีความ
ความสัมพันธ์
สนใจในการเปิด รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายกับ
และพัฒนา
โรงเรียน
พื้นที่ข้างเคียง
ผู้สูงอายุ
1) มีการ
1) การเรียน
1) การพัฒนา
วางแผนเป็น
การสอนใช้
ระดับการศึกษา
รายเดือน
หลักสูตร
ของผู้สูงอายุ
สําหรับการเรียน วิทยาศาสตร์
ผ่านแบบเรียน
การสอน และ
สุขภาพและ
ของศูนย์
การจัดหา
เศรษฐกิจชุมชน การศึกษานอก
วิทยากร
สําหรับผู้สูงอายุ ระบบและ
ภายนอก
จากมหาวิทยาลัย การศึกษาตาม
รายวิชาของ
ขอนแก่น
อัธยาศัยอําเภอ
การเรียน
2) มีการ
เดชอุดม
การสอนมีความ ปรับปรุง
2) มีการพัฒนา
หลากหลาย
หลักสูตรให้
ศักยภาพและ
2) การเรียน
สอดคล้องกับ
ส่งเสริมอาชีพ
การสอนของ
ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เป็น
ของผู้เรียน
ผ่านแบบเรียน
การเรียนฟรี
ของเทศบาล
เมืองเดชอุดม
3) การแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ใน
ด้านการออมเงิน

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกําหนด
หลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

1) มีการ
สังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประมวลผล
ออกหลักสูตร
เช่น
- ข้อมูลจาก
การศึกษาดูงานที่
จ.นครศรีธรรมราช
- ข้อมูลจาก
โครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะ
และทักษะอาชีพ
ของผู้สูงอายุตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรม One
Day Learning
- ข้อมูลจาก
คู่มือการจัดตั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุ
มีการวางแผนการ
เรียนการสอน
โดยกําหนดแผน
การเรียนทั้ง
รายเดือน รายปี
รายหลักสูตร ขึ้นอยู่
กับคณะผู้บริหาร
และงบประมาณ
รวมถึงรูปแบบของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
มีผลต่อการวางแผน
หลักสูตร เช่น
รูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุชุมชน
จัดการตนเอง
มีการวางแผนระยะ
สั้นหรือรายเดือน
รูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่มี
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วิทยากร

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
โรงเรียน
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
ตําบลยุหว่า
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
จังหวัด
ประดา
จังหวัด
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
และการดูแล
สุขภาพ เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนให้เป็น
ผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพในอนาคต
4) บูรณาการ
การเรียน
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของ กศน.
อําเภอเดชอุดม
1) มีข้าราชการ 1) วิทยากรมา วิทยากร
เกษียณเป็น
จากหน่วยงาน จิตอาสาเป็น
คนในพื้นที่
วิทยากรให้
ท้องถิ่น ได้แก่
ได้แก่
ความรู้ตาม
โรงพยาบาล
สร้างสุขภาพ
ข้าราชการครู
ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ
ตําบล
เกษียณ แพทย์
2) วิทยากรจาก สาธารณสุข
ข้าราชการฝ่าย
ภายนอกที่มาให้ จังหวัด
พลเรือน
การศึกษานอก นักธุรกิจ
ความรู้ เป็น
วิทยากร
ระบบและ
สื่อมวลชน และ
การศึกษาตาม ปราชญ์ชาวบ้าน
จิตอาสา
อัธยาศัย

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย

โรงเรียน
ผู้สูงอายุของ
กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
2) การเรียน
การสอน
ส่วนใหญ่เน้น
กิจกรรม
เสริมสร้าง
นันทนาการ
ให้แก่นักเรียน
ผู้สูงอายุ

หน่วยงานดูแล
รับผิดชอบจะมีการ
กําหนดแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร
เนื่องมาจากมีการ
เขียนโครงการที่ต้อง
เขียนรายงานสรุป
โครงการ จึงมีการ
วางแผนการเรียน
ล่วงหน้า

วิทยากร
จิตอาสามาจาก
หน่วยงานที่เป็น
เครือข่าย ได้แก่
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
โรงพยาบาล
อ่าวลึก และ
ปราชญ์ชาวบ้าน

วิทยากรที่เข้ามา
จัดการเรียน
การสอน
แบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่เป็นตัวแทน
จากหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นเครือข่าย
ทางสังคมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
และ กลุ่มที่เป็น
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งบประมาณ

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
โรงเรียน
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
ตําบลยุหว่า
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
จังหวัด
ประดา
จังหวัด
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และ ตัวแทน
ของชุมชน ได้แก่
ลูกเสือชาวบ้าน
พระสงฆ์ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
1) ได้รับ
ไม่มีงบประมาณ 1) มีกองทุน
งบประมาณจาก
ในการจ่าย
ภายใน ได้แก่
ค่าตอบแทน
การจัดกิจรรม ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
วิทยากร
กองทุนวันละ
ภายนอก
บาท และมีการ การศึกษาตาม
อัธยาศัย จาก
เก็บค่าบํารุง
การสมัครเรียน
วิทยาลัย 30
เป็นนักศึกษา
บาท
2) ได้รับ
2) มีกองทุน
ภายนอก ได้แก่ งบประมาณจาก
เทศบาลเมือง
การได้รับงบ
เดชอุดม
สนับสนุนจาก
องค์การบริหาร 3) ได้รับเงิน
บริจาค เช่น
ส่วนจังหวัด
ทุนการศึกษา
พิจิตร
เงินบริจาค และ จากกิจกรรม
รําวงย้อนยุค
การบูรณา
การงบประมาณ ระดมทุน
การศึกษาให้
ร่วมกันของ
นักศึกษาผู้สูงวัย
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
และภาคประชา
สังคม

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
ตัวแทนจากชุมชน
โดยมีลักษณะร่วม
กัน คือ เป็นกลุ่มคน
ที่เป็นจิตอาสา

1) ได้รับ
งบประมาณของ
พมจ.กระบี่
สําหรับปรับปรุง
อาคารศูนย์เด็ก
เก่า และตั้งเป็น
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
2) แหล่งกองทุน
สําคัญได้รับจาก
งบเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
3) เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานผู้สูงอายุ
สนับสนุนงาน
และสนับสนุน
งบประมาณ
บางส่วน
4) มีการระดมทุน
เช่น แห่ผ้าป่า
เพื่อเป็นแหล่งทุน

งบประมาณที่ได้รับ
ส่วนมากได้รับ
การสนับสนุนจาก
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน แต่ยังไม่
เพียงพอต่อ
การบริหารและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทั้งหมด จึงต้องมี
การหางบประมาณ
เพิ่มเติม อันได้แก่
การระดมทุนภายใน
โรงเรียน เช่น
การบริจาค และ
การหารายได้จาก
การขายสินค้าที่ทํา
ภายในโรงเรียน และ
การทํากิจกรรม
เพื่อระดมทุน
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กฎเกณฑ์

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ตําบลยุหว่า
จังหวัด
เชียงใหม่
มีการออก
กฎเกณฑ์ให้ใส่
ชุดยูนิฟอร์ม
สีชมพูในวันที่มี
การเรียน
การสอน

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
ประดา
จังหวัด
อุบลราชธานี
1) กําหนดให้มี
1) มีการ
การแต่งชุด
กําหนดให้ทุก
นักเรียนและ
เดือนมีการ
ประชุมร่วมกัน ชุดพละที่มี
สัญลักษณ์
เพื่อปรึกษา
โรงเรียนในการ
หารือ และมี
การประชุมใหญ่ เข้าเรียนทุกครั้ง
ที่มีการจัด
ปีละครั้ง
การเรียน
2) มีการ
กําหนดการออม การสอน
เงินของนักเรียน 2) มีการ
เพื่อนําดอกเบี้ย กําหนดการเรียน
การสอนให้มี
มาใช้บริหาร
จัดการโรงเรียน หลักสูตร 2 ปี
ภายหลังการจบ
3) มีการ
การศึกษามีการ
กําหนดให้เข้า
มอบเกียรติบัตร
เรียนมากกว่า
ร้อยละ 80
จึงมีสิทธิ์ได้รับ
วุฒิบัตร
4) มีการ
กําหนดการ
ใส่เสื้อของ
นักเรียนตามรุ่น
ของการเรียน

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่
1) การกําหนด
อายุของกลุ่ม
นักเรียนผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล
ตําบลอ่าวลึกใต้
อายุมากกว่า
60 ปีขึ้นไป
2) มีการกําหนด
เครื่องแบบให้
นักเรียนผู้สูงอายุ
ใส่ชุดที่ทาง
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้กําหนด
คือ เสื้อโปโล
สีเขียว และ
ชุดผ้าปาเต๊ะ
3) มีการ
กําหนดการให้
นักเรียนส่งสมุด
บันทึกการเรียน
เพื่อนําไปประเมิน
การให้เกณฑ์
ลําดับคะแนน
4) นักเรียน
ผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถ
จะถูกว่าจ้างให้
แสดง
ความสามารถ
ในงานเทศกาล

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย
คณะกรรมการ
ทําหน้าที่เป็น
บทบาทหลักในการ
กําหนดกฎเกณฑ์
เช่น เครื่องแต่งกาย
สมุดจดบันทึก
กิจกรรม จํานวน
เวลาเข้าเรียนใน
ชั้นเรียน โดย
กฎเกณฑ์ที่สร้าง
ขึ้นมาเป็นการ
ร่วมกันสร้าง
ข้อตกลงภายใน
โรงเรียน เพื่อสร้าง
ความเป็นระบบ
ระเบียบให้กับ
โครงสร้าง
ดําเนินงานให้กับ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
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โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ตําบลยุหว่า
จังหวัด
เชียงใหม่

ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่
วิทยาลัย
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมือง
สาขาตําบลลํา
เดชอุดม
ประดา
จังหวัด
อุบลราชธานี

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้
จังหวัดกระบี่

แนวทาง
การพัฒนา
จากข้อสรุป
ของนักวิจัย

และนําเงินส่วน
หนึ่งเข้ามาพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุ

จากการจัดเวทีเสวนาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจากเวที เสวนา ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ประเด็นแนวคิดของการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่ควรจะเป็น มีดังนี้
1. ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการ เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนย่อมนําซึ่งแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม
2. ควรนํ าแนวคิดที่ ใช้ ห ลักการศึกษาตลอดชีวิตเข้ามาเป็ นกรอบในการดํ าเนิ นงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ โดยกําหนดรูปแบบในเชิงกิจกรรม โครงการที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุตามศักยภาพ
ทางร่างกาย จิ ต ใจและประสบการณ์ และตั้ งเป้ าหมายว่าควรทํ าอย่ างไรให้ ผู้ สูงอายุ เข้ ามารั บ บริการ
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุแล้วมีความสุขมีชีวิตชีวา
3. ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุตามสภาพที่สามารถจัดหาให้ได้ตามสมควร
4 เน้นการสร้างคุณ ค่าในตัวผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสานภูมิปัญ ญา
ให้อยู่คู่ชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองและ
สังคมแบบมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทําให้เกิดรายได้ ดูแลครอบครัว สืบสานวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ
ประเด็นความเหมาะสมของรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของประเทศไทย
มีดังนี้
1. โรงเรียนผู้สูงอายุควรมีความเหมาะในแต่ละบริบทของสังคมไทย มีความจําเป็ น ที่ต้องใช้
ชุมชนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่พึงประสงค์
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2. การหาข้อมูลที่นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานข้อมูลก็เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง เพราะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน จากตัวผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ เพราะในประเทศไทย
มีความแตกต่ างในการดํ ารงชี วิตในแต่ ล ะภู มิภาค ไม่ ว่าจะเป็ น ด้ านศิ ลปะวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ภาษาถิ่น ศาสนา เศษฐกิจ เป็น ต้น แต่ก็ควรจะมีหลักสูตรแกนกลางที่ เหมือนกัน ทุ กจังหวัด
เพื่อเป็นมาตรฐานของโรงเรียนผู้สูงอายุ และ Model การทํางานสนับสนุนแบบบูรณาการของทุกภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุแบบยั่งยืน
3. เน้นการเชื่อมโยงถึงสภาพบริบทในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีข้อจํากัดในด้านมิติ
ต่าง ๆ การได้ เข้าถึงความต้องการในระดั บชุมชนที่ แท้ จริงจะช่วยให้ เกิดความร่วมมื อและความยั่งยื น
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
4. ควรคํานึงถึงการกระจายอํานาจทั้งในเชิงความคิด กิจกรรม งานที่ทํา ซึ่งจะส่งผลถึงการใช้
เงินงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง โดยพื้นที่ท้องถิ่นควรให้ประชาชน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสมอ เพื่อจะได้สามารถสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้
5. ควรมีโครงสร้างการดําเนินงานของชุมชน ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุเป็นหลัก
ในการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ภาคีเครือข่ายทั้งภายใน
และนอกชุมชนที่จะส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกันโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ประเด็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ มีดังนี้
1. คําว่าโรงเรียนในบริบททั่วไปควรเป็นสถานที่ซึ่งสามารถให้ได้ทั้งความรู้และความเป็นสังคม
ดังนั้นหากจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาก็ควรตอบโจทย์ดังกล่าวได้ด้วย
2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนควรมีความหลากหลายรูปแบบ เน้นการเรียนรู้ที่จําเป็นที่ต้อง
ปรับใช้ในปัจจุบัน หลักสูตรควรยืดหยุ่น และระยะสั้น เน้นการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้
3. ควรปรับ เปลี่ยนในส่วนของโครงการ กิจกรรม และความเป็ นส่วนตัวของผู้สูงอายุซึ่งเป็ น
ผู้รับบริการ ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนของโลกในปัจจุบัน โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ สังคมรอบข้าง
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวม ว่าจะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ได้ด้วยวิธีการอย่างไร
4. ควรมีผู้นําที่เข้มแข็งเพื่อการจัดการอุปสรรคปัญหาในเบื้องต้น และหน่วยงานที่ดูแลโดยมี
งบประมาณรองรับที่ชัดเจน
5. ควรจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ลฎสู
ผ้ ง อายุ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา/แนวทางพั ฒ นาร่ ว มกั น
ให้ ค วามรู้ ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสร้ า งรายได้ แ ละกิ จ กรรมทางสั ง คม รวมทั้ ง กระบวนการเรี ย นรู้
แบบร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน
6. ให้ความสําคัญกับบริบทของชุมชน ผู้เรียนมีความสําคัญในการบริหารจัดการเอง เนื่องจาก
ท้ อ งถิ่ น เทศบาลมี ก ารทํ า งานครั้ ง ละ 4 ปี จึ ง ไม่ ส ามารถกํ า หนดแนวนโยบายได้ ท้ อ งถิ่ น จึ งควรให้
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การสนับสนุนเปิดโอกาสให้องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นหลักโดยไม่คํานึงถึง
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ
ประเด็นแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีดังนี้
1. ในการพั ฒ นารู ป แบบของโรงเรี ย น ควรจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม
ตัวอย่างเช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จัดการประชุมเสวนา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ ล ะด้ า นมาร่ ว มพู ด คุ ย ทํ า Workshop เพื่ อ หาข้ อ มู ล มาใช้ ในการพั ฒ นาต่ อ ยอด และให้ เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกันในเรื่องการพัฒนาผู้สูงอายุในอนาคต
2. ควรเน้นการสร้างจิตสํานึกเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงอายุ เป็นการดึงให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นฐาน
ในการจัดการจึงจะเกิดความยั่งยืน เพราะสุขภาพเป็นเรื่องเบื้องต้นในการดูแลตนเอง และความแข็งแรง
ของผู้สูงอายุ
3. ควรมีเกณฑ์กลางของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งถอดบทเรียนความสําเร็จ
จากหลาย ๆ โรงเรียน รวมถึงแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบโรงเรียน
อาจจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เหมือนกันทุกที่ และอาจแตกต่างในเรื่องกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่
นั้น ๆ แต่ทุกที่สามารถเชื่อมข้อมูลและกิจกรรมถึงกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กันได้
4. มีกลุ่ม/ชมรมเป็นหลักในการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะต้องมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้นํา
ทุนทางสังคม ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นปัจจัยส่งเสริมที่จะทําเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
5. ควรเป็ น การพั ฒ นาบนพื้ น ฐานของสิ่ งใหม่ หมายถึ ง รู ป แบบเก่ า ๆ ที่ มี อ ยู่ ไม่ ต อบโจทย์
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หรือยังไม่มีรูปแบบใด ๆ ที่เหมาะสม จึงจําเป็นต้องพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม
ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ
ก็ควรอยู่บนหลักการและแนวทางดังกล่าว
6. ควรมี การพั ฒ นาอย่างต่อเนื่ อง เน้ นการมี ส่วนร่วมโดยการนํ าของผู้ นํ าในชุ มชน องค์การ
บริหารส่วนตําบล เทศบาล พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาลชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจั ด กิ จกรรมการศึ กษา มี ภ าครัฐทั้ งส่ วนกลางและในระดั บ ท้ องถิ่ น เป็ น เจ้ าภาพหลั กในรูป แบบ
โรงเรียนผู้สงู อายุ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นเชิงบูรณาการและเชิงสร้างสรรค์
7. มี เป้ าหมายของโรงเรียนที่ ชั ดเจน คื อ การทํ าให้ ผู้ สูงอายุ มีความสุ ข มารู้ จักกั น ทั้ งชุ ม ชน
ทั้งตําบล ให้รู้ว่าใครมีปัญหาความยากจน ปัญหาการรับภาระที่บ้าน เครียด สุขภาพจิตไม่ดี เพื่อจะได้
ช่วยเหลือกัน และแก้ไขปัญหา
8. ควรมีนโยบาย/แผนงานจากภาครัฐที่ชัดเจนและมีการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายทั้งภายใน
และนอกชุ ม ชน เพื่ อ วางแผนกํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรม
แบบร่วมมือโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ จากการเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาศักยภาพหรือการ
มีภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุในช่วงอายุผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปหรือวัยหลังเกษียณ ส่งผลให้ ในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศไทยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่
ของตนเองให้ สามารถดํ าเนิ น ชีวิตสําหรับ สังคมสูงวัยเป็ นไปอย่างครอบคลุมบริบ ททุ กด้ านทั้ งกาย จิต
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ปัญญา และความสุข ดังนั้นโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจและศึกษาสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และ
3) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการสํ ารวจและศึ กษาสภาพลั กษณะโรงเรียนผู้ สูงอายุในประเทศไทยจํ านวน 526 แห่ ง
พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 โดยมีหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ เป็ น ผู้รับ ผิดชอบดูแลเป็ นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตําบล เป็ นผลมาจาก
หน่วยงานภาครัฐของทั้งสองหน่วยงานที่มีข้อกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ จึงส่งเสริม
การก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้ น ที่ และได้ทํางานร่วมกับเครือข่ายอื่น เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัด ทหาร ตํารวจ และภาคเอกชน เข้ามาร่วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการสนั บ สนุน การดํ าเนิ นงาน ในส่วนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนิ ยมก่ อตั้ งในสถานที่
ราชการ โดยการนําเอาพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบบางส่วนมาจัดสรรพื้ นที่สําหรับจัดกิจกรรมในชั้นแรก
หรือลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องน้ํา ลานเอนกประสงค์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุทั้งประเทศมีจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่านักเรียน
ผู้สูงอายุเพศชาย 3 เท่า และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุอยู่ประมาณ 60 ถึง 69 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเป็นหลัก มีสถานะรายได้ทางครอบครัวอยู่ในระดับพ่ออยู่พอกิน คุณลักษณะของนักเรียน
ผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการต้องมีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส คิดบวก รองลงมา คือ มีลักษณะ
ทางกายภาพแข็งแรงและช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่มีโรคหรือมีโรคแต่สามารถควบคุมได้ และมีการเข้า
ร่ วมกั บ โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ เป็ น ประจํ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถดู แ ลตนเองได้ พร้ อ มทั้ งเป็ น ผู้ ที่ บํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้
โรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกอบไปด้วยครูใหญ่
หรือ ผู้ อํานวยการโรงเรี ยนผู้ สูงอายุ และมี คณะกรรมหรือ การแกนนํ าในการขั บ เคลื่ อ นจากเจ้ าหน้ า ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังมีที่ปรึกษาและวิทยากรจิตอาสาที่ร่วมดําเนินงานภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
นอกจากการบริหารจัดการยังมีการกําหนดกติกาให้นักเรียนผู้สูงอายุใส่ชุดประจําโรงเรียนผู้สูงอายุของตน
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มาเรียนและเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดหลักสูตรประจําโรงเรียนผู้สูงอายุของตนเอง ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สํานักงานอนามัย และจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ นิยมจัดการเรียนการสอนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ในทุกวันศุกร์
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุเป็นหลัก
รองลงมา คือ กิจกรรมประเภทนันทนาการ สําหรับเงินทุนในการบริหารจัดการนั้น เนื่องด้วยโรงเรียน
ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ลโดยตรงจากหน่ วยงานภาครัฐ จึ งส่ งผลให้ เงิ น ทุ น มาจากหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบเป็นหลัก รองลงมา คือ มีการรับบริจาค เพื่อให้โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและรู ป แบบของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ 4 แห่ ง
จาก 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิ จิตร (ภาคกลาง) จังหวัด
อุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
ก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. 2554 เริ่มต้นจากการใช้แนวคิดของโรงเรียนผู้สูงอายุมาใช้กับชมรม
ผู้สูงอายุ มีเปิดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ โดยตารางสอนของโรงเรียนมีการทํากิจกรรมตั้งแต่ 9 โมงเช้า
ถึ งเที่ ยงวัน ในปี พ.ศ.2561 มี การเปิ ด การเรียนการสอนทั้ งหมด 2 ภาคการเรี ยน ได้ แก่ ปลายเดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม จากแผนผังที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่า
มี ส ถานที่ ตั้ ง ถาวร ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุ ม ชนหมู่ ที่ 4 สวนสุ ข ภาพ ร.9 ที่ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีระยะทางอยู่ใกล้กับตลาดกิ่วแลหลวงที่เป็นตลาดชุมชนเพียง
100 เมตร แต่มีระยะทางอยู่ไกลกับสถานที่ราชการได้แก่ เทศบาล และสถานีตํารวจประมาณ 6 กิโลเมตร
องค์ประกอบหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่ามีดังนี้
กลุ่มก่อตั้งการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาก่อน
ในช่วงแรกมีการกําหนดชุดให้นักเรียนผู้สูงอายุ โดยช่วงแรกเริ่มจากเสื้อผ้าฝ้ายสีชมพูตรงบริเวณอกซ้ายปัก
รูปดอกลําดวน ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นเสื้อโปโลสีชมพูขลิบขาวปักชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
บริเวณอกซ้ายเพื่ อแสดงถึงสัญ ลักษณ์ ของความเป็น กลุ่มของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความน่าเชื่อถือของคนใน 14 หมู่บ้านมาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เป็น
หลักสําคัญของการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ แม่บัวแก้ว กัณทวี ในฐานะของผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า และแม่จันทร์ทิพย์ ในฐานะของประธานการดําเนินงานโรงเรียน นอกจากนี้
ยังถูกได้รับ การสนั บ สนุ น จากภาคี เครือ ข่ ายของโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้ ามาสนั บสนุ น ทั้ งการอํ านวยการ
ดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น งบประมาณ รวมถึ ง บุ ค ลากรที่ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองท้องถิ่น บ้านธรรมปกรณ์ เป็นต้น) และ
จิตอาสา (อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครผู้สูงอายุ ครูเกษียณ นิติกรเทศบาลตําบลยุหว่า เป็นต้น)
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ทั้งนี้มีการกําหนดคุณสมบัติของนักเรียนโดยมีอายุอย่างน้อย 60 ปี โดยเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ไม่มีการ
กํ า หนดช่ ว งเวลาจบการศึ ก ษาจนกว่ า จะลาออกทั้ งตามธรรมชาติ แ ละความสมั ค รใจ อย่ า งไรก็ ต าม
องค์ประกอบสําคัญ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ กองทุน โดยทุนที่เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นทุนที่ได้มาจากการเขียนโครงการของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาล
ตําบลยุหว่า สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านธรรมปกรณ์) และ
เงินสนับสนุนอีกส่วนมาจากการหารายได้เข้าโรงเรียนผ่านการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือของ
นักเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ การขายพวงหรีด เป็ นต้น ผ่านการดูแลเรื่องเงินโดยเหรัญ ญิ กประจําโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า
2. วิ ทยาลัยผู้ สูงอายุจังหวัดพิ จิตร สาขาตําบลลํ าประดา อํ าเภอบางมูล นาก จังหวัด
พิจิตร (ภาคกลาง)
ก่ อ ตั้ งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่ ม จากการรวมกลุ่ ม ของคนในชุ ม ชนกลายเป็ น ชมรม
ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลลําประดา เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุลําประดามีการร่วมทํ า
กิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุอื่น ๆ ในอําเภอใกล้เคียง จนได้รับการยกย่องให้เป็ นชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ
ส่งผลให้ศูน ย์พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มอบงบประมาณสนับ สนุนและ
จากการช่วยเหลือของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และชมรมผู้สูงอายุของพื้นที่จังหวัด ก่อให้เกิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุขึ้น โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําประดาเป็นที่ตั้ง เนื่ องจากศูนย์กลาง
ของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตใกล้เคียงสถานที่สําคัญของชุมชน ได้แก่ สถานี
ตํารวจ โรงเรียน และตลาดชุมชน (ประมาณ 500-600 เมตร) เนื่องจากวิทยาลัยผู้สูงอายุ สาขาตําบล
ลํ าประดา ตั้ งอยู่บ นพื้ น ที่ ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุข ภาพตํ าบล (รพ.สต.) ลํ าประดา ส่ งผลให้ หั วข้ อ
บรรยายเกี่ยวกับสุขภาพมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของ รพ.สต. เป็นผู้บรรยาย องค์ประกอบหลัก
ของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา ดังนี้
กลุ่มผู้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา จังหวัดพิจิตร
เริ่มต้นมาจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน จนเกิดการรวมตัวเป็นชมรมผู้สูงอายุ จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัย
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรมีกลุ่มจากชมรมผู้สูงอายุตําบลลําประดาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย และยังรวมถึง
กลุ่มอาสาสมัครชุมชน (อสม.) และกลุ่มแม่บ้าน เป็ นสมาชิกของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ อายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) และเป็นคนในพื้นที่ โดยจํานวนของสมาชิก
แต่ ละรุ่น จํ ากัดประมาณ 30 คน ทั้ งนี้ มีการนํ าเสื้อสั ญ ลั กษณ์ ที่ บ่งบอกถึงความเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม
วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร โดยเสื้อสัญลักษณ์จะมีการระบุถึงหน่วยงานที่เข้ามาดูแลและรับผิดชอบ
ด้านหลังของเสื้อ นอกจากนี้ภายในกลุ่มสมาชิกได้มีการแบ่งหน้าที่เป็นคณะกรรมการซึ่งทําหน้าที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการดูแลวิทยาลัย ภายในคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกเข้ามาดูแลแต่ละคนเป็นบุคคลที่มาจาก
หลายภาคส่ วนไม่ ว่าจะเป็ นนายกองค์ การบริหารส่ วนตํ าบล (อบต.) กํ านัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตําบล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําประดาใต้ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมถึง
การมีภาคีเครือข่ายเข้ามาเป็นอีกปั จจัยหนึ่งที่ ทํ าให้ การดําเนินงานของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิ จิตร
ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ วัด และจิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรได้มีการกําหนดกติกาที่ใช้ภายใน
โรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนทุกวันพฤหัสบดี การลาหยุดได้ไม่เกิน 10 ครั้ง และการแต่งกาย
ให้ใส่เสื้อของนักเรียนแต่ละรุ่น มีการใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนสํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ ” ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด (อบจ.) ไปดู ง านเพื่ อ เอามาปรั บ ใช้
กั บ วิ ท ยาลั ย อย่ า งไรก็ ต ามการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด พิ จิ ต รจะเป็ น ไปได้ ต้ อ งมี
องค์ประกอบเรื่องของกองทุน ได้แก่ กองทุนภายใน (กองทุนออมเงินวันละบาท และค่าบํารุง 30 บาท)
และกองทุ น ภายนอก (งบสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด พิ จิ ต ร เงิ น บริ จ าค และเงิ น จาก
งบประมาณร่วมกันของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม)
3. โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม อํ า เภอเดชอุ ด ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เปิดทําการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2560 ผ่านการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละรุ่น
มีจํานวน 130 คน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมตั้งอยู่ใกล้บริเวณแหล่งชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน
สถานีตํารวจ และตลาดชุมชน รวมถึงบริเวณที่ตั้งอยู่ติดถนนส่งผลให้ผู้สูงอายุเดินทางมาโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกสบาย มี กํ าหนดการเรี ย นในทุ ก วั น ศุ ก ร์ ช่ ว งเช้ า โดยโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม
มีองค์ประกอบหลักของโรงเรียนดังนี้
เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ เทศบาลเมื อ งอุ ด ม มี ค วามแตกต่ างกั บ
โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่น ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านออกมาสู่สังคม ผ่านการร่วมทํากิจกรรมภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีเงื่อนไขสําหรับผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมปลายให้มาลงทะเบียน
เป็ น นั ก เรี ย นในการศึ ก ษานอกระบบ เช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ แ ห่ งอื่ น โรงเรี ย นผู้ สู งอายุ แ ห่ งนี้
มีการออกแบบการแต่งกายโดยให้ใส่ชุดนักเรียนและชุดพละสีเขียวคอปกสีดํา ส่วนด้านหลังของตัวเสื้อ
มีการเขียนชื่อของโรงเรียนเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของการเป็นนักเรียนภายในโรงเรียน องค์ประกอบ
ที่สําคัญในการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ ภาคีเครือข่ายที่มีการทํางานร่วมงานกันระหว่างสํานักงาน
ส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย อํ า เภอ เทศบาลเมื อ ง โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระยุ พ ราชเดชอุ ด ม และตั ว แทนของนั ก ศึ ก ษา ส่ ว นการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการในการร่ วมมื อ การดํ า เนิ น งาน ซึ่ งเป็ น ความร่ วมมื อ ของผู้ เชี่ ยวชาญในด้ านต่ าง ๆ เช่ น
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ร่วมทํางาน
กับตัวแทนของผู้สูงอายุ โดยการดําเนินงานเทศบาลจะสนับสุนนในเรื่องการจัดหาบุคลากร วิทยากร และ
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การจัดการทางกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยหนึ่งเดือนมีการเรียน 4 ครั้ง มีการร่วมกิจกรรมของเทศบาล
2 ครั้ง และการเรียนของสํานักงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาระดับอําเภอ 2 ครั้ง มีกติกาการ
เรี ย นมี ร ะยะเวลาของหลั ก สู ต ร 2 ปี ตามหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทั้ ง นี้ ง บประมาณเป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ งบประมาณการบริ ห ารงานผ่ านการสมั ค รเป็ น นั ก เรี ย นจากสํ า นั ก งานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รายหัวต่อปีละ 1,900 บาท ค่าหนังสือ 580 บาท และ
ค่ากิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน 280 บาท รวมถึงมีงบประมาณสนับ สนุนจากเทศบาลในการจัดกิจรรมและ
เงินบริจาคส่งผลให้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมมีงบประมาณเพียงพอต่อการดําเนินงาน
4. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้)
เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มจากการก่อตั้งจากชมรมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับ
โรงเรียนผู้สูงอายุข้างต้น เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ประสบความสําเร็จจากการได้รับรางวัลเป็นชมรม
ผู้ สูงอายุ ต้ น แบบ ก่ อ ให้ เกิ ด การต่ อ ยอดเป็ น โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ เทศบาลตํ าบลอ่ าวลึ กใต้ โดยได้ รั บ การ
สนับสนุนจากเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้เป็นหลัก กล่าวได้ว่าเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้เป็นหน่วยงานสําคัญ
ในการเข้ ามาดู แ ลและดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ผ่ านการจุ ด ประกายจากกิ จกรรม One Day
Learning เนื่องจากมองว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายในพื้นที่ โดยมีการเรียน
การสอนวันแรกในช่วงเดือนมิถุนายน และปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม โดยรุ่น 1 มีจํานวน 105 คน และ
รุ่นที่ 2 มีจํานวน 80 คน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลอ่าวลึกใต้
เนื่องจากเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนตําบลอ่าวลึกใต้ จํานวน 8 ชุมชน มีระยะทางใกล้กับเทศบาลตําบล
อ่าวลึกใต้ ตลาดชุมชน วัด และ สถานีตํารวจ ส่งผลให้พื้นที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุมีความสะดวกสบาย
ต่อการเดิ นทางและการติดต่อประสานงานกั บหน่ วยงานราชการ โดยองค์ ป ระกอบหลั กของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ มีดังนี้
กลุ่มของนักเรียนเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในตําบลอ่าวลึกใต้
โดยมีการให้นักเรียนนําชุดผ้าปาเต๊ะที่เป็นชุดประจําจังหวัดกระบี่มาใส่เป็นชุดเรียน และเทศบาลจัดเตรียม
เสื้อโปโลสีเขียวพร้อมตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกับกระเป๋า
สมุดบั นทึก และยาสีฟัน แปรงสีฟั น ในการรวมตัวกัน ของนักเรียนสูงอายุเริ่มจากการกระจายข่าวสาร
เกี่ยวกับการทํ ากิจกรรม ผ่านคําพู ดปากต่อปาก การติ ดต่อผ่ านไลน์ กลุ่ม และเฟซบุ๊กประจําโรงเรียน
รูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับโรงเรียนข้างต้น คือ
มีคณะกรรมการที่ร่วมดําเนินการเป็นคนที่ในชุมชน ที่เข้าร่วมดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในหลากหลาย
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ได้แก่ นายอําเภออ่าวลึก พัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษ ย์จังหวัดกระบี่ หั วหน้ าบ้ านพั กเด็ กและครอบครัว ผู้ กํากั บการสถานี ตํารวจภู ธร
อ่าวลึก ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก นายกเทศมนตรีตําบลอ่าวลึก เป็นต้น รวมถึงยังมีคณะกรรมการ
และแกนนําร่วมขับเคลื่อน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ในฐานะของครูใหญ่ โรงเรียน
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โดยคณะกรรมการและแกนนําส่วนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริห ารสถานศึกษา ความเข้ มแข็ งและการทํ างานร่วมกัน ของคณะกรรมการ
เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนผู้สูงอายุดําเนินไปได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการ
จัดกิ จกรรมและสรรหาวิท ยากรให้ กับ โรงเรียนผู้ สูงอายุ ได้แก่ วิท ยากรด้ านการดู แลสุ ขภาพที่ จําเป็ น
สําหรับผู้สูงอายุ ด้านนันทนาการในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข และด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น เช่นเดียวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ข้ างต้ น กติ ก าของโรงเรียนผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่ การกํ าหนดให้ ผู้สู งอายุ ส่ งสมุ ด บั น ทึ กรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
การร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งการกําหนดกติกาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการเรียนของนักเรียน
ผู้สูงอายุเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ ระดับดีเด่น ดี และชมเชย โรงเรียนผู้สูงอายุได้งบประมาณหลักจาก
เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ที่ใช้ด้านการดําเนินงานปีละ 3 แสนบาท และยังได้รับเงินสนับสนุนจากเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนทอดผ้าป่ารวมกับกลุ่มในพื้นที่เพื่อนําเงิน
มาพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนของผู้สูงอายุ
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในประเทศไทย
จากข้อค้นพบในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในประเทศไทย
มีดังนี้
1. ผู้เรียนจะซ้ํากันเมื่อเปิดหลักสูตรหลาย ๆ ปี แล้วผู้เรียนเดิมยังมีความต้องการเข้าเรียนอยู่
ดังนั้ น จึ งต้ องพั ฒ นาให้ โรงเรียนผู้สูงอายุตอบสนองต่ อความต้ องการและจัดหลักสู ตรให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบายของประเทศ โดยโรงเรียนตอบสนองในระดับหนึ่งแต่ไม่สนองในเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมีน้อย
2. การทํ าหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนนั้น ดูจากความต้องการของชมรมผู้สูงอายุ
นายกเทศมนตรีจัดสรรงบประมาณทุกกอง เช่น กองช่าง ทําเป็นศูนย์พัฒนาทักษะ เน้นเรื่องทักษะ เช่น
การล้างมือ ทําอุปกรณ์ให้สามารถจัดการตนเองได้ หรือมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อผู้สูงอายุรุ่นเก่าจะสามารถกลับมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดทุกปี และเพื่อลดอาการติดบ้าน
3. การดึ งภาคี เครื อ ข่ ายในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจมี ก ารจั ด
หลักสูตรโดยผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์เอง ควรให้ผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์กับโรงเรียนผู้สูงอายุจะทําให้
โรงเรียนผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา ผู้เรียนบางคนมีเป้าหมายเพื่อมาขายของ เก็บคะแนนธนาคารความดี
4. ควรให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต และกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การจัดการ
เรื่องคุ้มครองดูแล พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
5. การเริ่มต้นควรสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งก่อน จึงพัฒนาเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเข้มแข็ง หรือ
สร้างจิตสํานึกเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงอายุเป็นการดึงให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นฐานในการจัดการจึงจะเกิด
ความยั่งยืน
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6. เป้าหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ ต้องการให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี มีคุณค่า พึ่งพาตนเองให้มี
รายได้ มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี วิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย ง และพร้ อ มอยู่ ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข โดยเบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ
ที่ ส วัส ดิ ก ารรั ฐ ให้ ไม่ เพี ย งพอ ผู้ สู งอายุ ต้ อ งการสุ ข ภาพดี มี คุ ณ ค่ า พึ่ งพาตนเองให้ มี รายได้ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
มีวิถีชีวิตพอเพียง และพร้อมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
7. เนื่องด้วยปัญหาด้านงบประมาณเป็นปัญหาหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงควรมีการหาทุน
พึ่งพาตนเองโดยการสร้างรายได้ เช่น การให้ผู้สูงอายุ (ผู้เรียน) ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน
เพื่อสร้างทุนหมุนเวียน หรือการให้ผู้สูงอายุสามารถขายสินค้า เพื่อสร้างทุนให้โรงเรียน กล่าวคือ การหา
ตลาดจํ าหน่ ายสิ น ค้ าสํ าหรับ ผู้ สู งอายุ ให้ สามารถนํ าสิ น ค้ าวางจํ าหน่ าย รวมทั้ งมี ก ารสร้ า งอั ต ลั กษณ์
ของสินค้าในพื้นที่ สร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นที่ขึ้นมา เป็นต้น
8. ควรมีการคัดเลือกนักเรียนผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นที่มีความโดดเด่นมาเป็นปราชญ์ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือก โดยการ
มอบเกียรติบัตร
หลังจากมีการจัดเวทีเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้านผู้สูงอายุ ได้มีการ
เสนอความเห็นถึงการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีดังต่อไปนี้
1. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองมากที่สุด
2. เสริมพลังทุนทางสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมให้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจํานวน
ชั่วโมงเรียน ไม่ควรมากเกินไป เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน
4. พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยใช้ AI แอพลิเคชั่นต่าง ๆ
5. ส่งเสริมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และคุณค่าให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างความเป็นจิตอาสาของผู้สูงอายุ
6. ทําโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์รวมทั้ง 4 มิติ มิติด้านสุขภาพ (บําบัด) มิติด้านสังคม มิติด้าน
เศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม
7. เพิ่มศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
8. ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันโดยมีลักษณะเป็นหุ้นส่วน
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ สู งอายุ ในโรงเรียนได้ โดยการดํ าเนิ น งานด้ วยชุ ม ชนเองจะทํ า ให้
เข้าใจความต้องการที่ชัดเจนมากกว่าการให้โดยการวางแผนจากหน่วยงานราชการ เพราะการกํากับงาน
โดยหน่วยงานราชการจําเป็นต้องมีงบประมาณ แต่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุควรใช้วิธีการแจ้งความต้องการ
การเรี ย นรู้ ข องตนเองกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการหาวิ ท ยากรจิ ต อาสา
ส่ ว นโครงการต่ าง ๆ ที่ ม าจากภายนอก เป็ น การเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ในโรงเรี ย น
ให้ดียิ่งขึ้น จึงเปิดรับหน่วยงานภาคราชการ แต่ควรเลือกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
การนําเสนอการอภิปรายผลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายเป็น 3 ส่วน
ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) สภาพลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย 2) องค์ประกอบและรูปแบบ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ และ 3) การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สภาพลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้นโดยมีหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
และอยู่ในพื้นที่ที่มีชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้ว และเริ่มมีการจัดตั้งในปี พ.ศ.2559 – 2560 ซึ่งสอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ทั้งนี้มีหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบการดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลถึงสถานที่ตั้ง
ของโรงเรี ย น เช่ น หากมี โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลดู แ ลสถานที่ ตั้ ง จะอยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ กั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หากเป็นการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งของโรงเรียน
จะอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือเทศบาลนั้น ๆ โดยใช้อาคารร่วมกับหน่วยงานที่ดูแล
สภาพลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุจากการสํารวจทั่วประเทศ มีความใกล้เคียงกับโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ต้ น แบบที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ที่ ผู้ วิ จั ย ทํ า การลงพื้ น ที่ ใ น 4 ภาค คื อ ได้ รั บ การปรั บ พื้ น ที่
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว มีการจัดแบ่งพื้นที่ห้องเรียนหรือ
ห้ อ งทํ า กิ จ กรรมอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น และมี ห้ อ งน้ํ า แยกหญิ ง ชาย ใช้ โต๊ ะ และเก้ า อี้ แ บบเคลื่ อ นย้ า ยได้
มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการเรียน ส่วนใหญ่มีไมโครโฟน เครื่องเสียง ใช้สําหรับการทํากิจกรรม
ร่วมกั น หากแต่ พ บว่าสิ่ งจําเป็ น ในการดู แลผู้ สูงอายุ ในกรณี ฉุ กเฉิ น เช่น ตู้ยาหรือ กล่ อ งปฐมพยาบาล
สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และจุดแสดงเบอร์ติดต่อฉุกเฉินหรือหน่วยงานต่าง ๆ ยังเป็นสิ่งที่ไม่มี
การจัดเตรียมไว้ในโรงเรียน ซึ่งถ้ายึดตามแนวคิดของการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็น active ageing (WHO,
2002) สิ่งที่ต้องคํานึงถึงสําคัญ คือ การให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
ในชีวิต ซึ่งการทํากิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุไทยควรให้ความสําคัญกับทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เพิ่มเติม
โดยเฉพาะการส่งเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ
จุ ดแข็ งของโรงเรียนผู้ สู งอายุ ในประเทศไทย ความเห็ น ส่ วนใหญ่ ยกย่อ งให้ การมี องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้การหนุนเสริมสนับสนุนเป็นจุดแข็งหลักของการพัฒนาโรงเรียน ประกอบกับการมี
ผู้ นํ า /ผู้ บ ริห ารโรงเรี ย นที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาทํ าให้ โรงเรี ย นสามารถมี ก ารดํ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
เป้าหมาย และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ
การให้ ทุ น สนั บ สนุ น การทํ า งานและการจั ด กิ จ กรรมในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ นอกจากนี้ ยั งมี ห น่ ว ยงาน
ที่สนับสนุนบุคลากรมาเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอน/
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จั ด กิ จ กรรม 1 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ ซึ่ ง ความแตกต่ างของกิ จ กรรมขึ้ น อยู่ กั บ ความเชี่ ย วชาญของวิ ท ยากร
หากวิทยากรมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกิจกรรมจะเน้นที่การดูแลสุขภาพ แต่ถ้าวิทยากรมา
จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเน้นการฝึกอาชีพ หรือในบางแห่งมีการเชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรด้านวัฒนธรรม นันทนาการ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา
2. องค์ประกอบและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ มีดังนี้
1. ความเข้มแข็งของกลุ่ม/แกนนําและสมาชิก กล่าวคือ การเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จําเป็นต้องมีผู้นําหรือแกนนําที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุก่อน โดยผู้นําส่วนใหญ่
พบว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการยอมรับในชุมชน บางแห่งมีข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นผู้นํา ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการครู เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และบางแห่งเป็นผู้นํา
ท้องถิ่น ซึ่งทําให้สามารถรวมกลุ่มผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ นอกจากนั้นการที่มีชมรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่มาก่อนทําให้ง่ายต่อการรวบรวมกลุ่มมาทํากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม
มีความคุ้นเคยกับการทํากิจกรรม และมีความพร้อม มีเวลาในการทํ ากิจกรรม ทําให้ โรงเรียนผู้สูงอายุ
สามารถดําเนินการได้ และเกิดความเข้มแข็งในการดําเนินงาน
2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กล่าวคือ หน่วยงานในพื้นที่ คือ กําลังสําคัญในการร่วม
พั ฒ นาโรงเรียนผู้ สูงอายุ ทั้ งการเป็ น วิท ยากรถ่ายทอดองค์ ความรู้ต่าง ๆ การร่วมวางแผนการทํ างาน
การจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งภาคีเครือข่ายที่สําคัญ ได้แก่ โรงพยาบาล/โรงพยาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด (พมจ.) ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้นํ าทาง
ศาสนา อาสาสมัครต่าง ๆ และภาคเอกชนในพื้นที่
3. การมีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคื อ ความชัดเจนของการดําเนิ นงานการพั ฒ นาผู้สูงอายุ
โดยโรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย เช่น บางแห่งชูการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุเป็นหลัก บางแห่งต้องการ
ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความสุข บางแห่งเน้นให้ผู้สูงอายุเกิดรายได้เสริม เป็นต้น ซึ่งความชัดเจนในเป้าหมาย
ทําให้การวางแผนการทํางานและการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลยุหว่า ไม่มีการจัดเก็บเงินสมาชิกเลย และมีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการช่วยเหลือหารายได้
เสริมให้สมาชิก โดยการรับคําสั่งซื้อสินค้าจากภายนอก เช่น การทําพวงหรีด การสานตอก เพื่อส่งขาย
ซึ่งสมาชิกที่ต้องการรายได้เสริมจะมาร่วมลงแรงในการผลิตสินค้าร่วมกัน
4. การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย กล่าวคือ โรงเรียนจะดําเนินงานได้ต้องมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วม ดังนั้นหลักสูตรและกิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องตอบสนอง
ความต้ องการและสามารถพั ฒ นาผู้ สูงอายุ ได้ และจําเป็ น ต้ องคํ านึ งถึ งความหลากหลายของผู้ สูงอายุ
ที่มีความถนัดและประสบการณ์ แตกต่างกัน เช่น การฝึกดนตรีพื้นเมือง การทํางานประดิษฐ์ กิจกรรม
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ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การให้ คํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ งกฎหมาย และเป็ น กิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ ได้ นํ า ความรู้
จากกิจกรรมหรือจากการเรียนการสอนของโรงเรียน สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน
5. การมี ก องทุ น และงบประมาณสนั บ สนุ น กล่ า วคื อ โรงเรี ย นจะดํ า เนิ น การได้ ต้ อ งมี
งบประมาณในการทํางาน ซึ่งแหล่งงบประมาณมีท้ังการขอรับการจัดสรรจากภาครัฐผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) บางแห่งมีการเขียน
โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ รวมทั้งการขอรับบริจาค และหารายได้จากผลิตภัณฑ์
งานฝีมือที่ สมาชิกร่วมกัน ผลิต ทั้งนี้งบประมาณที่ ได้รับส่วนใหญ่ จะเน้น ไปเพื่ อการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของสมาชิกในโรงเรียน มากกว่างบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งบางแห่ งผู้นําใช้การเก็บค่าสมาชิก
เพื่อใช้เป็นกองทุนส่วนกลางในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในโรงเรียนยามเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น การเยี่ยม
ไข้สมาชิก เป็นต้น
6. การบริหารจัดการที่ดี และการจัดการตนเอง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
การบริหารจัดการที่ดี คือ การบริหารหรือการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ มีการวางแผนที่ดีเพื่อให้การดําเนินงานหรือกิจกรรม
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดการตนเอง คือ การดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง มีการทํางานหรือการทํากิจกรรม
ที่มีขั้น ตอนตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจน เพื่ อจัดการกับปั ญ หาหรือสิ่งที่ ต้องการให้ บรรลุตามเป้ าหมาย
ที่กําหนด โดยมีการวางแผน กระบวนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาหรือจัดการกับสิ่งต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง
7. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการที่ ทํ า ให้ ค นหรื อ กลุ่ ม คนเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลง เกิดจากการที่คนหรือกลุ่ มคนนั้ น ได้ ทํากิ จกรรมใด ๆ หรือการแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ น
ระหว่ า งกั น ทํ า ให้ เกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ จนกระทั่ ง ส่ งผลต่ อ ความคิ ด ทั ศ นคติ และการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคน ๆ นั้น
8. ความเกื้อกูล สามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กล่าวคือ กลุ่มของผู้สูงอายุ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้มีความผูกพันและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมจนทําให้เกิดความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือทุกคน ในกลุ่มให้เกิดประสบการณ์ที่ดี มีความปรารถนา
และความรู้สึกทางบวกที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
9. การมี คุณ ค่ า ได้ รับ การยกย่อง และมี ส่วนร่วมทํ าประโยชน์ ต่อชุ มชน กล่ าวคื อ การที่
ผู้สูงอายุได้มาโรงเรียน แสดงให้เห็นคุณค่าในตัวเองทั้งความรู้ สติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์
พร้อมทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่น ชุมชน และสังคม จนที่เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุ คคลอื่น
ทําให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นจากการกระทําหรือการปฏิบัติของตนเอง
10. การถ่ า ยทอดประสบการณ์ ภู มิ ปั ญ ญา และกิ จ กรรมการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
กล่าวคือ การนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์อันยาวนานของผู้สูงอายุ จนเกิดความเชี่ยวชาญ จากการ
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ปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม คนเป็นที่ยอมรับของสังคม
ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําภูมิปัญญานั้นมาถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสาน
ไม่ให้ภูมิปัญญานั้นสูญหายไปจากท้องถิ่น
รูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ประสบความสําเร็จ สามารถแบ่งได้เป็น
3 รูปแบบหลัก ดังนี้
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชนจัดการตนเอง กล่าวคือ โรงเรียนดําเนินกิจกรรมด้วย
การวางแผนและการทํางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน โดยให้ผู้นําชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกรรมการ/
แกนนํา มีหน้าที่ออกความคิดเห็นแทนสมาชิกในหมู่บ้านตนเอง ซึ่งพบในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ แต่การจัดการโรงเรียนทั้งหมด
เป็นอํานาจของกลุ่มกรรมการ/แกนนํา ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนทําให้หน่วยงานอื่นต้องการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนแห่งนี้เอง ส่วนการจัดหางบสนับสนุนในการบริหารโรงเรียนและการทํากิจกรรม ได้รับ
จากการเขียนโครงการต่าง ๆ เพื่อหาทุนสนับสนุนโดยผู้นํา และบางส่วนมาจากการมีหน่วยงานภายนอก
ขอลงพื้นที่เพื่อเป็นกรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุโดยพึ่ งพาหน่ วยงานภาครัฐในพื้ นที่ กล่าวคือ เป็นการดําเนิ น
กิจกรรมโดยมีหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งเข้าร่วมเป็นกลุ่มกรรมการ และให้ทุนในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นภาคี
เครือข่ายการทํ างานที่ สําคัญ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุรูปแบบนี้ พบในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุรูปแบบบูรณาการ กล่าวคือ เป็นรูปแบบที่ชุมชนจัดการตนเอง
ร่วมกั บ การพึ่ งพาหน่ วยงานภาครั ฐ โดยผสานการช่ วยเหลื อ สนั บ สนุ น จากหน่ วยงานภาครัฐ ในพื้ น ที่
ในด้านงบประมาณ ร่วมกับการบริหารจัดการจากกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งของตนเองในการ
ร่วมดําเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบนี้พบในวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา
จังหวัดพิจิตร
3. การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
จากการวิจัยนี้ พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความชัดเจนในการใช้ชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชนจัดการ
ตนเอง โรงเรียนผู้สูงอายุโดยพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และโรงเรียนผู้สูงอายุรูปแบบบูรณาการ ทั้งนี้
ในการพั ฒ นาโรงเรียนผู้ สูงอายุ แต่ ละรูป แบบ ควรคํ านึ งถึ งการพั ฒ นาใน 4 ด้ าน ได้แก่ 1) การพั ฒ นา
อัตลักษณ์ ของโรงเรียนผู้ สูงอายุ 2) การพั ฒ นาโรงเรียนผู้ สูงอายุ ในฐานะการเป็ น พื้ น ที่ แห่ งการเรียนรู้
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3) การเผยแพร่องค์ความรู้ของสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ 4) การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน
ผู้สูงอายุและคนในสังคม ซึ่งสามารถอภิปรายในแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ (Uniqueness)
โรงเรียนผู้สูงอายุควรหาลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ ของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละที่
โดยทํ าการนํ าอั ต ลั กษณ์ มาพั ฒ นาให้ กลายเป็ น จุ ด แข็ งของโรงเรียน เนื่ อ งจากโรงเรียนผู้ สูงอายุ แต่ ล ะ
โรงเรียนในประเทศไทยมีลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างหลากหลาย ผ่านการนําทุนทางสังคมของชุมชน
มาเป็นหลักในการค้นหาอัตลักษณ์ตัวของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2. การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในฐานะของการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space)
เนื่ องจากโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ในลั กษณะที่ นํ าชุ ม ชนเป็ น ฐาน จะมี ลั ก ษณะแตกต่ างกั บ
โรงเรียนทั่วไป การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในฐานะของการอธิบายโรงเรียนผู้สูงอายุว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
(Learning Space) ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไม่ ได้ อิ งตามลั ก ษณะทางกายภาพ ได้ แ ก่ ตั ว อาคาร สถานที่ หรื อ
ห้องเรียน โดยไม่ได้มีมาตรฐานในลักษณะทางด้านสถานที่ หรือการวางกฎระเบียบในการเรียน แต่พื้นที่
ดังกล่ าวนี้ เป็ นพื้ น ที่ ที่ ไม่ ห ยุดนิ่ ง มี การไหลเวียนถึงความรู้ โรงเรียนผู้ สูงอายุในรูป แบบชุ มชนเป็ น ฐาน
เป็นการนําทุนทางสังคมภายในชุมชนเข้ามาเป็นกุญแจสําคัญของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้ทุนทางสังคม
ด้านสภาพแวดล้อม ผ่านการใช้พื้นที่ภายในชุมชนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ ไม่จําเป็นจะต้องติดอยู่กับการเป็นห้องเรียน อาจจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก
ทํ า ให้ รู ป แบบของสถานที่ เ รี ย นมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยการนํ า ทุ น ทางสั ง คม
ด้านสภาพแวดล้ อมมาเป็ น พื้ น ที่ แห่ งการเรียนรู้ ส่ งผลต่อความยื ด หยุ่ น ในการบริห ารจัด การโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และทําให้เป็นต้นทุนทางเรื่องสถานที่ได้เป็นอย่างดี
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ของสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ (Knowledge Dissemination)
การเผยแพร่องค์ความรู้ของสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถนิยามออกเป็น 2 แบบ
ได้แก่ การเผยแพร่องค์ความรู้ของบุคคล และการเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบัน การเผยแพร่องค์ความรู้
ของบุ ค คลผ่ า นการนํ า ทุ น ทางสั ง คมด้ า นวั ฒ นธรรม โดยผู้ สู ง อายุ ในฐานะของผู้ รั บ องค์ ค วามรู้ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักปราชญ์ กลายเป็นผู้ให้องค์ความรู้ เนื่องจากผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแต่ละ
บุคคลล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การดําเนินชีวิต หรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่แตกต่างหลากหลาย เมื่อนํา
ผู้สูงอายุมาเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นส่งเสริมความภูมิใจในชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในตัวเอง ดังนั้น
การออกแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เรียน และคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ มาเป็น
ผู้ สอน การทํ าเช่ น นี้ ยังเป็ น การช่วยสนั บ สนุ นความยั่ งยื น ในการดํ าเนิ นงานของโรงเรียนผู้ สูงอายุ ให้ มี
ลักษณะยั่งยืนผ่านการทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์เข้ามาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโรงเรียนผู้สูงอายุควรที่จะ
มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ ประวัติการทํางาน ทักษะ และความสามารถ
เฉพาะตัว เพื่อประโยชน์ในการจัดการออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้การนําผู้สูงอายุที่มี
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องค์ความรู้ และความสามารถมาเป็นผู้สอนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยการนําชุมชนเป็นฐาน
การเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบัน กล่าวคือ โรงเรียนผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นพื้นที่แห่ง
การเรียนรู้ ในแต่ละโรงเรียนจะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนแต่ละพื้นที่จะเต็ม
ไปด้วยองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรที่เป็นผู้สอน ผู้เรียน ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ของชุมชน
เป็นต้น ในการเผยแพร่ลักษณะนี้เป็นการนําโรงเรียนผู้สูงอายุในฐานะของพื้นที่ที่เป็นแหล่งสะสมความรู้
ที่มีคุณค่าให้กับชุมชน เป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ทั้งนี้โรงเรียน
ผู้สูงอายุควรที่จะมีการสร้างคู่มือที่ทําการอธิบายถึงลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้
ภูมิปัญญาในการเป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่น หรือกลุ่มคนผู้มีความคิดริเริ่ม
ในการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นแหล่งรวมความรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้ ง
การเก็บข้อมูลของผู้เรียนทั้งด้านความสามารถและประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชนและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
4. การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุและคนในสังคม (Social Interaction)
การทํางานร่วมมือกัน (Engagement) ระหว่างสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ และคนในสังคม
เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งสําคัญของการนําไปสู่การปฏิสัมพันธ์กัน
คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) กล่าวคือยิ่งมีการปฏิสัมพันธ์มากเท่าไร ความเข้มแข็ง
และความหลากหลายของเครือข่ายทางสังคมก็มีมากขึ้นเช่นกัน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และคนในสังคมสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับชุมชน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับหน่วยงานราชการ
การปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ างผู้ สู งอายุ กับ ผู้ สู งอายุ ภายในโรงเรียน เป็ น การทํ างานร่วมกั น
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการสอบถามผู้สูงอายุถึงความต้องการในการเรียนรู้ ส่งผล
ให้เกิดการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความต้องการผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
ช่วงอายุที่ไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาเรียนที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อที่จะได้รับทักษะจากการเรียนรู้ เพื่อใช้ใน
ตลาดแรงงานเหมื อนกั บ ช่ วงวั ยก่ อ นหน้ านี้ แต่ เป็ น กลุ่ มช่ ว งวัยที่ ต้ อ งการเรีย นรู้ เพื่ อ ที่ จะได้ รับ ทั กษะ
เพื่ อใช้ ในการดํ ารงชี วิ ตประจํ าวั น ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั งนั้ น ปั จจั ยหลั กสํ าคั ญ ของการออกแบบ
การเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ การนําผู้สูงอายุเป็นหลักสําคัญของการออกแบบการเรียนรู้
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับชุมชน การเรียนรู้ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในบางครั้ง
บุคลากรของโรงเรียนผู้สูงอายุไม่สามารถทํางานได้เพียงลําพัง ซึ่งการนําบุคคลภายนอก หรือคนกลุ่มวัยอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญ ของพั ฒ นาคุณ ภาพของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมอาจจะเป็นบุคคลวัยอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ได้แก่ ทักษะใหม่ ๆ
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลในปัจจุบัน รวมถึง การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญผ่านการ
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นําคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ ในทางเดียวกันผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วย
ประสบการณ์ สามารถเป็ น บุ ค คลที่ อ อกไปแลกเปลี่ ย น หรื อ ให้ ค วามรู้ กั บ คนรุ่น อ่ อ นกว่ า เพื่ อ สร้ า ง
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ ส่ งผลให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งวั ย (Intergenerational learning) โดยองค์
ความรู้เหล่านี้จะกลายเป็นการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน
การปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่ างผู้ สู งอายุ กับ หน่ วยงานรัฐ เป็ น การทํ างานร่ วมมื อกั น ระหว่า ง
โรงเรียนผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและการอํานวยความ
สะดวกของการดําเนิ น งานของโรงเรีย นผู้สูงอายุ ได้ เป็ น อย่ างดี ผ่ านการสนั บสนุ น ทุ น ที่ ใช้ ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อาจจะมาในรูปของวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่ เป็นต้น หรือจะมาในในรูปของ
สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ วิทยากร องค์ความรู้ เป็นต้น รวมถึงเป็นสื่อกลางที่ช่วยในการเปิดพื้นที่ในการแสดง
ความมีตัวตนของโรงเรียนผู้สูงอายุในสังคม ได้แก่ เปิดพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของพื้นที่
ข้อจํากัดของการวิจัย
1. ระยะเวลาการวิจัยไม่สอดคล้องกับขนาดของการวิจัย เนื่องด้วยเป็นการวิจัยระดับประเทศ
ส่งผลให้ ขนาดประชากรมีจํานวนมากตาม การจะได้ ข้อมู ลให้ ครบถ้ วนสมบู รณ์ จึงจําเป็ น ต้ องใช้ระยะ
เวลานานและต่อเนื่อง
2. การเข้าถึงผู้ให้ ข้อมูลที่ไม่ได้ครบถ้วน อันเนื่องมาจากมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่ มขึ้น
ในทุกปี เจ้าหน้าที่ที่รวบรวมข้อมูลประจําจังหวัดจึงมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือที่มีส่วนรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุในท้องถิ่น
สามารถนําข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ไปใช้วางแผนการทํางาน และกําหนดเป็นนโยบายสําหรับ
โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ โดยประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่
2. หน่วยงานภาครัฐ สามารถนําข้อมูลลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยไปใช้ในการ
ออกแบบหรือสร้างนโยบายที่สอดคล้องกับลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุได้ ได้แก่ การให้ความสําคัญกับ
พื้นที่จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
รวมทั้งการกําหนดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและการดํารงอยู่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ข้ อ ค้ น พบจากโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ทั้ งด้ า นองค์ ป ระกอบ และปั จ จั ย
ความสําเร็จ สามารถนําไปเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่นได้
ทั้งนี้อาจเริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพหรือต้นทุนเดิมก่อน เพื่อให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพได้ตรง
ประเด็น
2. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละแห่งได้ โดยคํานึงถึงบริบทพื้นที่ วัฒนธรรม และความเข้มแข็ง
ของทุนทางสังคมในพื้นที่
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในระยะยาวและต่อเนื่อง เนื่องด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุมีการเกิดขึ้นทุกปี และบางแห่ง
ยกเลิกโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุไปแล้ว จึงควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลในทุกปี
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เลขที่แบบสํารวจ.................

แบบสํารวจสภาพลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
คําชี้แจง แบบสํารวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ประกอบด้วย 5 ส่วน โดยในงานวิจัยนี้ได้ให้ความหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุไว้ ดังนี้
“โรงเรียนผู้สูงอายุ คือ รูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกติกาในการจัด
กิจกรรม มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และมีกองทุนสนับสนุน”
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูล
1. ชื่อโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
2. ที่อยู่โรงเรียน เลขที่ ………………. หมู่ ………… ซอย ....................................... ถนน .......................................
ตําบล/แขวง .........……………………………..……. อําเภอ/เขต .................……………………………….……
จังหวัด …..………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ..............................................
3. ชื่อผู้อํานวยการ/ครูใหญ่/ประธานโรงเรียน …………………………………….. เบอร์ติดต่อ ..........…..…….………....
4. ชื่อผู้ประสานงานโรงเรียน ………………………………………………. เบอร์ติดต่อ ................……………………………….
5. ปีที่เริ่มดําเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ……………………..………………………
หน่วยงานที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของท่าน ..........................................................................................
6. โรงเรียนมีการสอนมาแล้ว ……… รุ่น
โดยเฉลี่ยมีผู้เรียนในแต่ละรุ่นประมาณ ................... คน
7. ในปัจจุบันมีผู้เรียน ……………....… คน
ชาย ………………… คน หญิง ……………….. คน
อายุผู้เรียนน้อยที่สุด …………….. ปี
อายุผู้เรียนมากที่สุด ……………… ปี
จํานวนผู้เรียนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี .….....… คน จํานวนผู้เรียนที่มีอายุ 60-69 ปี …………... คน
จํานวนผู้เรียนที่มีอายุ 70-79 ปี …………. คน
จํานวนผู้เรียนทีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป …………... คน
8. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีลักษณะอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
 มีชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมดําเนินงาน
 เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเอง
 มีหน่วยงานรับผิดชอบ (โปรดระบุ) ........................................... (เช่น อบจ. อบต. ทต. รพ.สต. เป็นต้น)
 ลักษณะอื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………..……..
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9. ระยะห่างระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุกับสถานที่สําคัญต่าง ๆ (โปรดตอบทุกข้อ)
- รพ.สต./โรงพยาบาล (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง ………..… กม.
- อบต./ เทศบาล (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง …….….… กม.
- สถานีตํารวจ (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง ………..… กม.
- ศาสนสถาน วัด/ โบสถ์/ มัสยิด (ที่ใกล้ที่สุด) ระยะห่าง ………..… กม.
- โรงเรียน (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง ………..… กม.
- กศน.อ. / กศน.ต. (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง ………..… กม.
- ตลาดสดชุมชน (ที่ใกล้ที่สุด)
ระยะห่าง ………..… กม.
10. ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการใด
 เดินทางมาด้วยตนเอง  ครอบครัว/ เพื่อนรับ-ส่ง
 มีบริการรถรับ-ส่ง
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูล
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านกายภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ
1. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีสถานที่ตั้งถาวรหรือไม่ (ที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง/ชัดเจน)
 มีสถานที่ถาวร
 ไม่มีสถานที่ถาวร
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุ
 ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ (โปรดระบุ) ……………………………………………..…………………………
 ตั้งอยู่ในอาคารเรียน หรือ โรงเรียนเดิมที่มีอยู่
 ตั้งอยู่ในสถานที่สําคัญทางศาสนา (โปรดเลือก  วัด  มัสยิด  โบสถ์)
 ตั้งอยู่ในบ้านของผู้จัดตั้ง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………..…………………….……………………
3. ลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว
 เป็นอาคารเรียนหลายชั้น จํานวน ........... ชั้น
 เป็นสถานที่โล่งใต้อาคาร
 อาคาร/ศาลาเอนกประสงค์มีหลังคา
 ลานโล่งไม่มีหลังคา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................
4. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีพื้นที่ในการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ห้องเรียน/ห้องทํากิจกรรม
 ห้องน้ํา
 ห้องรับประทานอาหาร
 ห้องปฐมพยาบาล
 ห้องสมุด
 ลานอเนกประสงค์
 มุมพักผ่อน
 มุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 มุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
 มุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
 ทางลาด หรือ ราวจับบันได  อุปกรณ์ดับเพลิง ……………….. จุด
 เครื่องออกกําลังกาย
 จุดแสดงเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และเบอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านกายภาพของห้องเรียน/ห้องทํากิจกรรม
1. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านประกอบด้วยห้องเรียน/กิจกรรม จํานวน……………………… ห้อง
2. รูปแบบของห้องเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มีห้องเรียน (เรียนนอกสถานที่)
 ห้องเรียนแบบปิดมีเครื่องปรับอากาศ
 ห้องเรียนแบบเปิดโล่ง ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้  ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้จัดแบบห้องบรรยาย
 ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้
 ห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้จัดแบบแบ่งกลุ่ม
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................
3. ห้องเรียนสามารถบรรจุผู้เรียนได้ จํานวน …………………….. คนต่อห้อง
4. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียนที่สามารถใช้งานได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 โต๊ะเรียน
 เก้าอี้
 เครื่องปรับอากาศ (จํานวน ……… เครื่อง)  พัดลมปรับอากาศ (จํานวน …..…… เครื่อง)
 จอและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (จํานวน ………. เครื่อง)
 วิทยุ (จํานวน ………… เครื่อง)
 คอมพิวเตอร์สําหรับสอน (จํานวน …….…. เครื่อง)  ไมโครโฟน (จํานวน ........... เครื่อง)
 คอมพิวเตอร์สําหรับค้นคว้า (จํานวน ….…. เครื่อง)  โทรทัศน์ (จํานวน ............ เครื่อง)
 เครื่องเล่นซีดี (จํานวน ............ เครื่อง)  เครื่องดนตรี (โปรดระบุ) .............................
 เครื่องเสียง (จํานวน ………… เครื่อง)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................…
 กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน (จํานวน ........... อัน)
 กระดานดําพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน (จํานวน ........... อัน)
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านกายภาพของห้องน้ํา
1. ลักษณะห้องน้ําในโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านเป็นอย่างไร
 ไม่มีห้องน้ําในโรงเรียน
 มีห้องน้ําในโรงเรียน  อยู่ภายนอกอาคารเรียน
 อยู่ภายในอาคารเรียน  แยกห้องน้ําชาย(จํานวน ........... ห้อง)
 แยกห้องน้ําหญิง(จํานวน ........... ห้อง)
 ห้องน้ํารวมชายหญิง(จํานวน ..... ห้อง)
 ห้องน้ําคนพิการ(จํานวน ............ ห้อง)
2. สภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องน้ํา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการแบ่งพื้นส่วนเปียกและแห้ง
 ไม่มีการแบ่งพื้นส่วนเปียกและแห้ง
 มีโถสุขภัณฑ์นั่งราบ (ชักโครก)
 มีโถสุขภัณฑ์นั่งยอง
 มีราวจับประคองกันลื่น
 มีแผ่นยางกันลื่น
 มีปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือ/นกหวีด
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านห้องรับประทานอาหาร
1. การจัดเตรียมอาหารกลางวัน  ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้  ผู้เรียนจัดเตรียมมาเอง  ทั้งสองแบบ
2. การตรวจวัดคุณค่าทางโภชนาการอาหารก่อนรับประทาน  มี  ไม่มี
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3. รูปแบบของห้องรับประทานอาหาร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แยกเป็นสัดส่วนกับห้องเรียน
 ไม่ได้แยกกับห้องเรียน
 มีโต๊ะและเก้าอี้นั่งแบบล้อมวง (โต๊ะจีน)  มีเฉพาะเก้าอี้ ใช้มือข้างหนึ่งประคองจาน
 นั่งล้อมวงบนพื้นหรือใช้เสื่อปูรองนั่ง
 รูปแบบอื่น (โปรดระบุ) ............................
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านห้องปฐมพยาบาล
1. ภายในโรงเรียนของท่านมีห้องปฐมพยาบาลหรือไม่  มี  ไม่มี
(ถ้ามี) จํานวนเตียงผู้ป่วย ............. เตียง
2. ภายในโรงเรียนของท่านมีตู้ยาสามัญ/กล่องปฐมพยาบาลหรือไม่  มี  ไม่มี
(ถ้ามี) จํานวนตู้ยาสามัญ .............. ตู้ จํานวนกล่องปฐมพยาบาล ............ กล่อง
3. ระยะห่างระหว่างห้องปฐมพยาบาลหรือตู้ยาสามัญกับห้องเรียน ........................... เมตร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูล
1. เครือข่ายที่ร่วมดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือก  อบจ.  อบต.  ท.เมือง  ท.นคร  ทต.)
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (โปรดระบุ) .................................
 โรงพยาบาล / รพ.สต. (โปรดระบุ) ...................................................................
 ผู้นําทางศาสนา (โปรดระบุ) .............................................................................
 อาสาสมัคร (โปรดระบุ) ...................................................................................
 หน่วยงานเอกชน / ภาคธุรกิจ (โปรดระบุ) ......................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................
2. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีบุคลากรในตําแหน่งใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ครูใหญ่/ประธาน /ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน ........ คน
 ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
จํานวน ........ คน
 คณะกรรมการและแกนนําร่วมในการขับเคลื่อน จํานวน ........ คน
 ทีมวิทยากรจิตอาสา
จํานวน ........ คน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................. จํานวน ........ คน
3. ท่านคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ควรมีบุคลิกเป็นอย่างไร (เรียงลําดับ 1-3 ข้อ)
 เป็นผู้นําที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ก้าวหน้า
 มีความสามารถในการตัดสินใจ
 มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
 มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
 มีเทคนิคในการสื่อสารที่ดี
 เป็นผู้ให้ความสําคัญกับงานจิตอาสา
 เป็นผู้ได้รับการนับถือจากคนในชุมชน
 เป็นผู้ได้รับการนับถือจากบุคคลภายนอก
 เคยเป็นผู้นํา/ผู้บริหารองค์กรอื่นมาอยู่ก่อน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................
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4. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการดําเนินงานอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของผู้บุคลากร
 มีการเรียนรู้และพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
 มีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม
 มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งภายในกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
5. ท่านมีการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้สูงอายุในเรื่องใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เรียน
 มีสมุดประจําตัวผู้เรียน
 มีข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อและที่อยู่  มีประวัติครอบครัว สภาพความเป็นอยู่
 มีข้อมูลทางสุขภาพ
 มีข้อมูลความสามารถพิเศษ / ความถนัด
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
6. นักเรียนผู้สูงอายุของท่านส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับใด
 ไม่จบการศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
7. นักเรียนผู้สูงอายุของท่านส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับใด
 รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับดี (มีกินและเก็บสะสม)
 รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (พออยู่พอกิน)
 รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับลําบาก (ไม่เพียงพอต้องการความช่วยเหลือ)
8. กลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีคุณลักษณะใด (เรียงลําดับ 1-5 ข้อ)
 มีลักษณะทางกายภาพแข็งแรงและช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่มีโรค หรือมีโรคแต่ควบคุมได้
 มีความสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส
 มีความสามารถในการจํา การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้
 มีความสามารถในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
 มีความสามารถในการพึ่งตนเองเท่าที่จะทําได้
 มีความสามารถดูแลตนเองได้
 เป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 เป็นผู้ที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้
 มีการเข้าร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจํา
 เป็นที่เคารพของคนในชุมชน
 มีความสามารถในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
9. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีจุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียนอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีผู้นํา/ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
 มีเครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็ง
 มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้สมาชิก
 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
 มีการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 มีการสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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 มีการสนับสนุนการพัฒนาครู/วิทยากร
 มีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
10. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เป็น “กองทุน” จากแหล่งใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1
ข้อ)
 ไม่ได้รับการสนับสนุน
 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ องค์การบริหารส่วนตําบล/ เทศบาล)
 สถาบันการศึกษา (โปรดระบุ) ......................................................................................
 หารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก
 การขอรับบริจาค
 การจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้สูงอายุ
 การเขียนโครงการขอการสนับสนุนจากกองทุน (โปรดระบุ) .........................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
11. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีแนวทางในการสร้างความเป็น “กลุ่ม” ของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่าน อย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
12. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีแนวทางในการคัดเลือก “กรรมการ” ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
อย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
13.โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมี “กติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน” จากสมาชิกในโรงเรียนของผู้สูงอายุของท่าน
อย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
14. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง (ถ้ามี โปรดอธิบาย)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
15. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีแนวทางการแก้ปัญหาในการดําเนินงานข้างต้นอย่างไรบ้าง (ถ้ามี โปรดอธิบาย)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
16. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการวางแนวทางในการสร้างความยั่งยืนและความต่อเนื่องสําหรับการสอนอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้ในของโรงเรียนผู้สูงอายุ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูล
1. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่าน
 มีหลักสูตรการเรียนรู้
 ไม่มีหลักสูตรการเรียนรู้
(ถ้ามี) ชื่อหลักสูตร ......................................................................................................................................
2. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านจัดการเรียนการสอนมีระยะเวลา ............. เดือน/รุ่น
3. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ............... ครั้ง/สัปดาห์
ในวันใด  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์
4. หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมาจากแหล่งใด
 คณะกรรมการโรงเรียนภายในโรงเรียนร่วมกันวางแผนหลักสูตรขึ้นมาเอง
 รับต้นแบบหลักสูตรจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ) .............................................................
 นําหลักสูตรจากแหล่งอื่นมาแก้ไขให้เข้ากับโรงเรียนผู้สูงอายุของตนเอง
(โปรดระบุที่มา) ..........................................................................................................
 เป็นไปตามความถนัดของผู้ก่อตั้งโรงเรียน และวิทยากรท้องถิ่น
 ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่
 อื่น ๆ ( โปรดระบุ)..........................
5. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการดําเนินการ “กิจกรรม” ในประเภทใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กิจกรรมประเภทส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของผู้สูงวัย
 กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
 กิจกรรมประเภทการส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการทําประโยชน์เพื่อชุมชน
 กิจกรรมประเภทส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่
 กิจกรรมประเภทการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ
6. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
 กิจกรรมด้านการออม การวางแผนการเงิน  กิจกรรมด้านกฎหมาย สิทธิ และสวัสดิการผู้สูงอายุ
 กิจกรรมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
 กิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
 กิจกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
 กิจกรรมจิตอาสา จํานวน ................ ครั้งต่อปี
 กิจกรรมนันทนาการ
 กิจกรรมทัศนศึกษา จํานวน ................ ครั้งต่อปี
 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
 การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน .... ครั้งต่อปี
 กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ..................................................................................................
 กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ .............................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................................
7. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านได้รับความอนุเคราะห์ครูหรือวิทยากรมาจากหน่วยงานใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 โรงพยาบาล / รพ.สต.
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 ชมรมผู้สูงอายุ
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 คลังปัญญาผู้สูงอายุ
 ผู้นําทางศาสนา
 ผู้เกษียณอายุจากภาครัฐ/ เอกชน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................
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8. ครู/ วิทยากรมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีใดมากที่สุด (เรียงลําดับ 1-3)
 การนํากิจกรรม
 การบรรยาย
 การใช้คลิปวีดิโอ
 การใช้อินเทอร์เน็ต
 การแสดงเป็นตัวอย่าง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................
9. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการประเมินผลวิทยากร /ครู หรือไม่
 มี โดยวิธี .........................................................................  ไม่มี
10. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านมีการสรุปผลการเรียน/ ประเมินผลการเรียนด้วยวิธีใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มีการสรุปผลการเรียน/ ประเมินผลการเรียน
 จํานวนเวลาที่เข้าเรียน
 การทดสอบหลังเลิกเรียน
 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การสนทนาพูดคุย/ ถอดบทเรียนกับผู้เรียน
 การมีส่วนร่วมในการเรียน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................
11. โรงเรียนผู้สูงอายุของท่านได้ส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับครอบครัวในกลุ่มวัยใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กลุ่มวัยเด็ก (แรกเกิดถึง 14 ปี) ตัวอย่างกิจกรรม คือ .....................................................
 กลุ่มวัยรุ่น (15 ถึง 21 ปี) ตัวอย่างกิจกรรม คือ ..............................................................
 กลุ่มลูกหลานวัยทํางาน (15 ถึง 59 ปี) ตัวอย่างกิจกรรม คือ ..........................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุกลุ่มและตัวอย่างกิจกรรม) คือ .............................................................
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
ทีมผู้วิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผู้ประสานงานโครงการ
นาย วรพงศ์ ศรีใจน้อย E-mail: earlzicemon@gmail.com โทร: 082-593-9928
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ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
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2. วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตําบลลําประดา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
(ภาคกลาง)
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3. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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4. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้)
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ประวัติผู้วิจยั
ประวัติ อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
ชื่อ – สกุล

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

ตําแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานทีต่ ิดต่อ (ที่ทํางาน)

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่บ้าน

88/53 รามอินทรา 13 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กทม 10220

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา
ค.บ.เกียรติ
นิยมอันดับ 2
สส.ม

ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
ปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือ ค.ด
เทียบเท่า

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สําเร็จ

การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
โรงเรียน
สังคมสงเคราะห์ทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535
การแพทย์(ฝ่ายจิต)
การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553

ภาระงานในปัจจุบัน
งานประจํ า อาจารย์ ป ระจํ า สั งกั ด ภาควิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใหญ่ แ ละการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตํารา จํานวน 2 เรื่อง
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2558). หลักการพัฒนาชุมชน. เอกสารประกอบการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์.
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2560). คูม่ ือกิจกรรม ONE DAY LEARNING. คณะศึกษาศาสตร์
มศว.
ผลงานวิจัย จํานวน 4 เรื่อง
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2559). การศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ลําดับที่

ชื่อเรื่อง
มิ่งขวัญ คงเจริญ และคณะ. (2558). การประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: กรมกิจการเด็กและเยาวชน.
มิ่งขวัญ คงเจริญ และคณะ. (2559). การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2555). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
บทความ จํานวน 3 เรือ่ ง
ระดับการเผยแพร่
ชาติ
นานาชาติ
√
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2560). การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย. วารสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ: ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
2560.
√
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2560). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัย
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0.
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม.
√
มิ่งขวัญ คงเจริญ. (2556). การเสริมสร้างพลังอํานาจ
ชุมชน:การปลูกจิตสํานึกความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย, วารสาร ครุศาสตร์, ปี ที่ 40ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2556), หน้า 249-253.
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ประวัติ อ.ดร.กัปนาท บริบูรณ์
ชื่อ – สกุล

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

ตําแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานทีต่ ิดต่อ (ที่ทํางาน)

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่บ้าน

-

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.(จิตวิทยา)
ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
กศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่)

ปีที่จบ
2537
2538
2540
2542

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระงานในปัจจุบัน
งานประจํา อาจารย์ประจําสังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
กัมปนาท บริบูรณ์ และ รณิดา เชยชุ่ม . 2554. การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กถูกปล่อยปละละเลย. วิจัยสังคมศาสตร์(สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย (99-123).
กั ม ปนาท บริ บู รณ์ . 2556(กั น ยายน). แนวทางการจั ด การศึ ก ษาสํ าหรับ แรงงานต่ างด้ าว
ในเขตกรุงเทพมหานคร.เอกสารการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2 .คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.(127-137)
กัมปนาท บริบูรณ์ รังรอง สมมิตร เกศินี ครุณาสวัสดิ์ ความเป็นพลเมืองของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ : 13 ฉบับที่ :
1 เลขหน้า : 157-174 ปีพ.ศ. : 2559
ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, พาสนา จุลรัตน์, กัมปนาท บริบูรณ์, ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์, พัชรา
ภรณ์ ศรีสวัสดิ์, รจนา คลี่ฉายา, วรวุฒิ สุภาพ, แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี การศึกษาแนวทางการสร้าง
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
วารสารวิจัยทางการศึกษา ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 151-161 ปี พ.ศ. : 2559
โอภาส สุ ข หวาน พั ช ราภรณ์ ศรี ส วั ส ดิ์ ศุ ภ วรรณ สั จ จพิ บู ล รั งรอง สมมิ ต ร กั ม ปนาท
บริ บู ร ณ์ สมปอง ใจดี เฉย อดิ ศ ร เรื อ งกิ จ จานนท์ การส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นสํ า หรั บ เด็ ก ไทย
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปีที่ : 17 ฉบับที่
: 2 เลขหน้า : 82-95 ปี พ.ศ. : 2559
วิไลลักษณ์ ลังกา พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ อรอุมา เจริญสุข และกัมปนาท บริบูรณ์ 2560 โมเดล
เชิงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภูมิคุ้มกันที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและ
เยาวชนในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ านอาสาพั ฒ นาและป้ อ งกั น ตนเอง (อพป.) วารสารวิ ธีวิ ท ยาการวิจั ย ปี ที่ :
30 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 101-118
พั ช ราภรณ์ ศรีส วัส ดิ์ วิ ไลลั ก ษณ์ ลั งกา ครรชิ ต เสนอุ บ ล และกั ม ปนาท บริบู ร ณ์ 2561
การพั ฒ นารู ป แบบการป้ อ งกั น การข่ ม เหงรั ง แกในโรงเรี ย น (A Development of Bullying
Prevention in School Model) Veridian e-journal Vol 11 No 1 (2561): ฉ บั บ ภ าษ าไท ย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ( มกราคม - เมษายน 2561 )
มนตา ตุลย์เมธากร และกัมปนาท บริบูรณ์.2561.การพัฒนาภาวะผู้นําครู ของนิสิตการศึกษา
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒโดยใช้ โปรแกรมการเรีย นรู้ ด้ ว ยการรั บ ใช้ สั งคม วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มราคม-เมษายน 2561
Gumpanat Boriboon.2013. (July). Prosiding Internasional: Prospek Pendidikan
Nonformal dan Informal dalam Perspektif Nasional dan Internasional. Universitas
Negeri Padang.Padang Indonesia.
Gumpanat Boriboon.2013 . ( September).Lifelong Learning in Thailand Policy
and Practice. Proceeding in International Seminar Lifelong Learning Policy and
Practice in Nonformal Education. Department of Nonformal Education Faculty of
Education. Indonesia University of Education. Bandung Indonesia.(1-12).
Gumpanat Boriboon Patcharaporn Srisawat Sorrapaksorn Chatrkramoltas and
Wilailak Langka. 2015.The comparative study on facilitating factors and obstacles
upon educational policy implementation within 3 decades of East Asian Countries:
Republic of Korea, Taiwan and Japan June 2015
Conference: International Council on Education for Teaching (ICET) 59th World
Assembly At: Naruto University of Education,Japan Volume: 1
2. ผลงานอื่นๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบตั ร ฯลฯ
กั ม ปนาท บริ บู ร ณ์ . 2554. หน่ ว ยที่ 6 การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใน ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย.นนทบุรี.
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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กัมปนาท บริบูรณ์.2554.หน่วยที่ 10 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ
การพั ฒ นาชุมชน ใน ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย. นนทบุรี.
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กัมปนาท บริบูรณ์ . 2557. หน่วยที่6. แหล่งวิทยากรชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต ในแหล่ง
วิทยากรชุมชนการศึกษานอกระบบ. นนทบุรี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กัมปนาท บริบูรณ์.2557. หน่วยที่ 10 เครือข่ายการศึกษานอกระบบ ในประสบการณ์วิชาชีพ
การศึกษานอกระบบ.นนทบุรี.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กัมปนาท บริบูรณ์ สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ มิ่งขวัญ คงเจริญ และชไมพร ดิสถาพร. 2557.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศษ 431 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.กรุงเทพฯ.(เอกสารอัดสําเนา).
3. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ/ทุนวิจัยที่ได้รับ
การติดตามผลโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ภาคกลางตอนบน (หัวหน้าโครงการ)
ทุนวิจัย มศว. ปี 2547
การประเมินประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจ(ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2548
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ (หัวหน้า
โครงการ) ทุนมูลนิธิรักษ์ไทย 2551
การพัฒนากิจกรรมเพื่อเลิกบุหรี่ของชุมชนเขตตลิ่งชัน กทม. ทุน สปสช. 2552
การศึกษาการทํางานของศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน (หัวหน้ าโครงการ)
ทุนวิจัย สสส. 2553
การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหับเด็กด้อยโอกาส :เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย
(หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัย สกศ. 2554
แนวทางการจัด การศึ ก ษาพื้ น ฐานของแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร (หั วหน้ า
โครงการ) ทุนวิจัย มศว. 2555
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาพื้ น ฐานสํ าหรั บ เด็ ก เร่ ร่ อ นในเขตภาคกลางตอนบน (หั ว หน้ า
โครงการ) ทุนวิจัย สกอ. 2555
การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน ไทย-อินเดีย (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัย วช. 2556
การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนไทย-จีน (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัย วช. 2556
แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัย
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2556
แนวทางการส่ งเสริม ศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การเกี่ ยวกั บ ปั ญ หาเอดส์ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุนวิจัย สกอ. (หัวหน้าโครงการ) 2557
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริม
และที่ เป็ น อุ ป สรรคในการนํ านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในรอบ 3 ทศวรรษของกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย
ตะวันออก : เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 2557
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การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย) (2557)
การพัฒนาต้นแบบการเตรียมชุมชนสังคมสูงอายุแบบบูรณาการด้วยมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
ทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มศว. หัวหน้าโครงการ (2559)
สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ
การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ งานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชน การศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาผู้ใหญ่เปรียบเทียบ

