
  
แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ความเป็นมา วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินการ ขอบเขตการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

      ประเทศไทยได้เข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจ านวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ รัฐบาล (คสช.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการเตรียมการ
รองรับ เพื่อขับเคลื่อน "สังคมผู้สูงอายุ” ทั้งต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัยขอ ง
ผู้สูงอายุ ได้แก่  1. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) โดยด าเนินโครงการต่างๆเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เยาวชน ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอมุมมองทิศทางของสังคม 20 ปี
ข้างหน้าตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยขับเคลื่อนการปฏิบัติของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่
มีคุณภาพ  สนับสนุนให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อยส.) เป็นกลไกในระดับชุมชน รูปแบบการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ การก าหนดแนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  1) คุณภาพชีวิตด้านกาย ได้แก่ โครงสร้างทางร่างกายและสุขภาพร่างกาย รวมถึงด้านบุคลิกภาพด้วย  
2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจและสุขภาพจิต รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย  3) คุณภาพชีวิตด้านสังคม ได้แก่ สถานะทางสังคม ยศ ต าแหน่ง เกียรติยศชื่อเสียง 
การยอมรับนับถือ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 4) คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง 

 ความเป็นมา 

  
เพื่อศึกษาบริบทผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต าบลบ้าน
ไทย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

วัตถุประสงค ์

วิธีการด าเนินการ 
มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
   1. ศึกษาสถานภาพศักยภาพและแนวทางพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ ในพื้นที่และวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   2. ลงพื้นที่ส ารวจบริบท 
   3. ร่างรูปแบบ ตัวชี้วัด เกณฑแ์ละทดลองใช้ประเมินตนเอง ในสภาพจริงเพื่อปรับปรุง เพิ่มความสมบูรณ์ 
   4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินตนเองโดยองค์กรชุมชนและเสริมศักยภาพ 
       การปฏิบัติงาน  
   5. เขียนรายงานผลการพัฒนารูปแบบเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ 

ขอบเขตการวิจัย 
1.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก่ อบต. บ้านไทย อ าภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธาน ี
2.องค์กรภาคประชน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย ต าบล บ้านไทย อ าภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผลการวิจัย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการน าไปปฏิบัติ  

1. ส่ ง เสริ ม ให้ มี การจั ดตั้ งกลุ่ ม อาชีพ
ผู้สูงอายุบนแนวทางการใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นวัสดุในการประกอบอาชีพ
และวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น เชื่ อม
สัมพันธ์กลุ่ม 

อ้างอิง รายชื่อนักวิจัย         1. หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล (089-6246968)     
                           2. ผู้ร่วมวิจัย    (2.1) นางสาวสุภาวดี ขันเงิน   ศิษย์เก่า   (2.2) นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์   นักศึกษา 
  (2.3) นางสุขกาย ผลนาค       ปลัดอบต.สร้างถ่อ   (2.4) นางกนกวรรณ ศรีอรพิมพ์     อบต.สร้างถ่อ  

กระบวนการสร้างแนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านไทย อ าเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี 

พัชรินทร์  กีรติวินิจกุล และคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ส าหรับผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้สูงอายุต าบลบ้านไทยมีการประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตร 
ที่ส าคัญคือการท านา ปลูกถั่ว มีอาชีพรองที่หลากหลาย  ที่โดด
เด่นแต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือ กลุ่มอาชีพแทง
หยวกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุชาย โดยสืบทอดอาชีพทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพงานใบตอง เป็นการรวมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุหญิง โดยมีการสืบทอดการท างานใบตองประกอบ
งานประเพณีต่างๆ เช่นการเรียกขวัญ พิธีงานแต่งงาน ความ
ต้องการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุต้องการ 3 ล าดับแรก
คือ ขาดการส่ง เสริมพัฒนาอาชีพผู้สู งอายุจากบุคคลและ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องอย่างจริงจั ง  ,  สินค้าและบริการไม่
หลากหลาย , ไม่มีการจัดโครงสร้างอาชีพเสริมกลุ่มผู้สูงอายุอย่าง
ชัดเจน และพบว่าผู้สูงอายุต้องการการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้วิถีวัฒนธรรมบ้านไทย แนวทาง 3 
ล าดับแรกคือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เช่นการสอนถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น , การ
รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจในอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภท
เดียวกัน เช่น การจักสาน และการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
โดยมีผู้สูงอายุและชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง  
 

ทรัพยากร 

ต้นกล้วย 

ดนตรี
พืน้บ้าน 

กลุม่อาชีพ
ผู้สงูอาย ุ

ผู้วิจัยพบว่าสองกลุ่มการมีพื้นฐานกลุ่มอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาที่สืบ
ทอดกันมาตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมินิ เวศน์  และ
ทรัพยากรที่ใช้เป็นวัสดุที่ส าคัญในการประกอบอาชีพนั่นคือ ต้น
กล้วยและใบตอง  จึงใช้การเชื่อมประสานกลุ่มด้วยวัฒนธรรมดนตรี
ท้องถิ่น โดยผู้สูงอายุชายมีความสามารถในการล าหมอล า เป่าแคน 
เล่นพิณ ฝ่ายผู้สูงอายุหญิงมีการละเล่นกลองตุ้ม และร าประกอบการ
เล่นกลองตุ้ม ซึ่งจะท าการแสดงในกิจกรรมของหมู่บ้านทุกวันสิ้น
เดือน เมื่อทั้งสองกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ผู้อาวุโสชายล าหมอล า 
ร่วมกับกลุ่มอาวุโสหญิง ท าให้ เกิด ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้สูงอายุ เกิดการรวมกลุ่มน าไปสู่การรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ  



  
ชื่อโครงการ 
ความเป็นมา วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินการ ขอบเขตการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 ความเป็นมา 
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วิธีการด าเนินการ 

ขอบเขตการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการน าไปปฏิบัติ  

อ้างอิง 
รายชื่อนักวิจัย         1. หัวหน้าโครงการวิจัย 
                           2. ผู้ร่วมวิจัย 

ขนาดโปสเตอร์ 120*80 ซม. 
ขนาดตัวหนังสือไม่ควรน้อยกว่า 40 พอยท ์

Font TH SarabunPSK 
เน้นการน าเสนอผลการวิจัยเป็นแผนภาพหรือ 

ข้อความที่กระชับเข้าใจง่าย และชัดเจน 
รบกวนส่งงานภายในวันที่ 20 สค.61 
ส่งเป็นไฟล์ PDF และ PowerPoint  

ขอขอบคุณคะ  

รายชื่อนักวิจัย (ขนาดตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 30 พอยท)์ อ้างอิง (ขนาดตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 25 พอยท์) 


