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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณและปญหาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูข องชุมชนบานหนองขวาง และ 3) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุดานอาชีพของชุมชนบานหนองขวาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการประชุม การสนทนากลุม และการ
สัมภาษณ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โดยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ไดผลดังนี้ ผลการวิจัย 1) สถานการณและปญหาผูสูงอายุ
พบว า ชุ มชนบ า นหนองขวางมี ผู สูง อายุ รอยละ 13.98 ของประชากร และมีแ นวโนม ที่จะเพิ่มขึ้ น มีภ าระหนี้ สิน
คอนขางมาก (รอยละ 76) ปญหาสุขภาพ และวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปทําใหภูมิปญญาเกาเริ่มหาย ที่ยังคงอยูคือการ
ทอผา จักสาน เกษตรผสมผสาน และยังมีผูสูงอายุบางสวนรูสึกหดหู เหงา เนื่องจากไมมีความมั่นคงในชีวิต และมีความ
ตองการมีอาชีพที่มีเหมาะสม 2) กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีอยู 4 ระดับ คือ การเรียนรูระดับบุคคล การเรียนรูระดับ
ครอบครัว การเรียนรูระดับ ชุมชน และระดับเครือขาย 3) การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุดานอาชีพ เริ่มจากสรางแรงบันดาลใจจากคนตนแบบ การรวมกลุมดานอาชีพ ใชวัดเปนพื้นที่สงเสริมการเรียนรู
ร วมกันด วยกิ จกรรมทางศาสนาเชื่ อมคนหลายวัย ทํา กิจกรรมรวมกับ ผูสูงอายุ การศึกษาดูงานดา นอาชีพ ชุมชนอื่น
นอกจากนี้มีการยกระดับความรูในระดับปจเจกใหเปนฐานเรียนรูชุมชนจํานวน 3 ฐาน ไดแก ฐานเรียนรูเกษตรประณีต
1 ไร ฐานเรียนรูการทําเกษตรในบานผูสูงอายุ และฐานเรียนรูจักสาน เปนตน
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, กระบวนการเรียนรูชุมชน, ผูสูงอายุ, อาชีพผูสูงอายุ

Abstract
The objectives of this research were to study: 1) situations and problems of quality of life
of the elderly, 2) community learning process, and 3) establishment of learning process for improving
the quality of life in occupation of the elderly. The research tools were forums, group discussions
and interviews. Community participation process was applied to the samples which consisted of
community leaders, the elderly and officers of Phon Samran Sub district Administrative Organization
and sub district health promoting hospital via the participatory action research. The results were as
follows: 1) In terms of situations and problems affecting the quality of life of the elderly, has an
elderly population of 13.98 percent of the population, it was found that the elderly held a lot of
debt (76%). Health problems and lifestyles have changed, causing old wisdom to disappear. There
were some elderly who felt depressed about their well-being. However, they desired to have careerrelated activities and restoration of local wisdom to improve their quality of life. 2) There were three
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levels of original learning process in the community : individual level such as personal attention and
individual learning from specialists, family level through absorbing and following the activities of
family’s members from generation to generation, community level through the process of
community refinement and practices and network level learning. 3) in terms of the establishment of
learning process for improving the quality of life in career, it revealed that the process started with
listening to the persons who directed their thought for self-analysis, studying other communities with
similar social contexts then imitating, and using religious activities such as festivals for knowledge
exchange. For example, on the Buddhist Lent and Buddhist Holy days, the elderly gathered together
at temples and learned to make basketry. In addition, there was an elevation in individualized
knowledge to be a community learning base such as 1 Rai integrated farming, elderly’s backyard
farming, basket making, etc.
Keywords: quality of life, community learning process, elderly’s occupation
วันที่รบั บทความ
: 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่แกไขบทความ
: 24 ธันวาคม 2562
วันทีต่ อบรับตีพิมพบทความ : 25 ธันวาคม 2562

1. บทนํา
ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ
(Complete aged society) ในราวป 2564 และจะใช
เวลาอี กเพี ย ง 10 ป ก็ จะกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” (Super aged society) ประมาณป 2574
นับเปนอัตราการเพิ่มที่รวดเร็ว เพราะความไมสมดุลของ
โครงสรางประชากรของไทย กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายมีแนวโนม เพิ่ ม สู งขึ้ น สะท อนถึ งภาระคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะปญหาสุขภาพตามวัย แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ที่ อ ยู ภ ายใต
กรอบยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป วาดวยการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน มนุ ษย โดยการยกระดับ การเรียนรู
ตลอดชีวิต ที่ทุกหนวยงานมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ด ว ยมิ ติ ต า งๆ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (2) ระบุไวรัฐ
ตองสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการ
สรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวน
ร ว มในการพั ฒ นาสุ ข ภาพและการจั ด การบริ ก าร
สาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ [1] คุณภาพชีวิตคือ
การตอบสนองความจํ า เป นในการใช ชีวิ ต ของผูสูงอายุ
เพื่ อใหมี ระดับมาตรฐานความมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีในดาน

รางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดย
ผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข มีคุณคาและมี
ศั ก ดิ์ ศ รี โดยเฉพาะอาชี พ ของผู สู ง อายุ ถ า พั ฒ นาให มี
ศักยภาพชวยเหลือตนเอง ครอบครัวก็สามารถลดภาระ
คาใชจายได
ชุ ม ชนบ า นหนองขวาง หมู ที่ 1 ตํ า บลพรสํ า ราญ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปนชุมชนที่ตั้งอยูพื้นที่ของ
เมืองโบราณโนนเมือง หรือโนนขมิ้น สันนิษฐานวามีอายุ
กว า 2000 ป นับ เปนชุ มชนเกา แก มีจํ า นวนครัว เรือ น
205 ครอบครัว และมีประชากรผูสูงอายุ 161 คน จาก
ประชากรจํ า นวน 1,152 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 13.98
ซึ่งจากขอ มูลพื้น ฐานพบว าผู สูงอายุมีป ญหาสุข ภาพ มี
ผูสูงอายุมีโรคประจําตัว จํานวน 73 คน (รอยละ 44.34)
เชน โรคความดัน โรคเบาหวาน เปนตน และผูสูงอายุที่มี
สุขาพแข็งแรงตามวัย จํานวน 88 คน (รอยละ 54.66)
และยังมีผูสูงอายุที่พิการ จํานวน 12 คน (รอยละ 7.45 )
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลโนนย า นาง [2]
วิถีอาชีพสวนใหญทํานา อาชีพเสริมเลี้ยงไหมทอผา และ
รับจ างทั่ วไป ด วยการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่มีค วาม
เจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ทํา ให อ าชี พ และภู มิ ป ญ ญาที่ผู สู ง อายุ เ คยทํ า มาถู ก ลด
บทบาทลง สง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผูสูง อายุ ที่มี บ ทบาท
ทางดานอาชีพและบทบาททางสังคมลดลง ลูกหลานตอง
ออกจากบานไปทํางานในตัวเมืองบุรีรัมย และไปทํางาน
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ตางถิ่น ทําใหผูสูงอายุบางคนอยูตามลําพัง เกิดความเหงา
และกิจกรรมทีจ่ ะทําใหเกิดรายไดมีนอยลงเพราะชองวาง
ของความรูใหมกับความรูเกาที่แตกตางกัน และยังมีภาระ
หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการประกอบอาชี พ และจากการ
ชวยเหลือบุตรหลาน สิ่งเหลา นี้เป นปญหาของผูสูงอายุ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู อายุจําเปนตองตระหนักรู
และให ค วามสํ า คั ญ ทุ ก ภาคส ว น ดั ง นั้ น การสร า ง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนจึงเปนประเด็นที่สนใจวิจัย
เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุด านอาชีพของชุมชนบานหนองขวาง ซึ่งขอให
นิยามคุณภาพชีวิตดานอาชีพ คือ การที่ผูสูงอายุไดรับการ
ยอมรั บ มี ภ าคภู มิ ใ จต อ อาชี พ ในการได ถ า ยทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการไดลงมือปฏิบัติการดานอาชีพ
ที่สงผลกอใหเกิดความสุขกาย สุขใจ และสังคม

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ ก ษาสถานการณป ญ หาดา นอาชีพ ของ
ผูสูงอายุชุมชนบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย
2.2 เพื่อศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรูดา นอาชีพ ของ
ผูสูงอายุ ชุมชนบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย
2.3 เพื่อ สรา งกระบวนการเรีย นรูข องชุม ชนเพื่อ
พั ฒนาคุณภาพชี วิตของผู สู งอายุ ดานอาชีพ ชุมชนบาน
หนองขวาง ตํา บลพรสํ า ราญ อํ า เภอคูเ มือ ง จัง หวัด
บุรี รัม ย

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด านเนื้อหา มุงเนนการศึกษาประเด็น
สถานการณปญหาดานอาชีพผูสงู อายุ กระบวนการเรียนรู
ดานอาชีพของผูสูงอายุ และการสรางกระบวนการเรียนรู
ของชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผูสูง อายุ ดา นอาชี พ
ชุม ชนบ านหนองขวาง ตํา บลพรสํา ราญ อํา เภอคูเ มือ ง
จังหวัดบุรีรัมย
3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ ชุมชนบานหนองขวาง ตําบล
พรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
3.3 ขอบเขตกลุมเปาหมายที่เปนแหลงขอมูลในการ
วิจัย เปนกลุมเปาหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นวิจัย
แยกเปน
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กลุมเปาหมายเชิงปริมาณ คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป
ขึ้ น ไปที่ ไ ด จ ากการสุ ม ด ว ยวิ ธี ป ระมาณของบุ ญ ชม
ศรีสะอาด [3] ประชากรมีทั้งหมดเปนหลักรอย ใชกลุม
ตัวอยาง 19% ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 161 ไดขนาด
กลุ ม ตั ว อย างจํ า นวน 30 คน แล ะเลื อ ก เจาะ จ ง
(Purposive sampling) ผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง
สามารถทํางานไดและมีความสมัครใจที่จะรวมกิจกรรมได
กลุ มเป า หมายเชิง คุณ ภาพ การสั มภาษณเ จาะลึ ก
การอภิปรายกลุม (Group discussion) และการสังเกต
แบบมีสวนรวม ประชากรเปาหมายไดมาจากการคัดเลือก
จากประชากรตัวอยาง ประกอบดวย ผูนําชุมชนทั้งที่เปน
ทางการ และผูนําที่ไมเปนทางการ ผูสูงอายุ หนวยงาน
ภาครัฐ ที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ และภาคีความรวมมือ
ภายนอกพื้นที่ซึ่งทั้งหมดไดมาโดยกําหนดผูใหขอมูลซึ่ง
คัดเลือ กจากกลุ มเป า หมายโดยเจาะจง และเต็ มใจให
ขอมูล

4. วิธีการวิจัย
เป น การวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น (Community-based
Research : CBR) เนนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR) มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 การเตรี ย มที ม วิ จั ย การสร า งความเข า ใจของ
นักวิจัยกับชุมชนและประสานผูเกี่ยวของประชุมเพื่อทํา
ความเขาใจโครงการผานผูนําชุมชน ประชุมทีมวิจัย เพื่อ
สรางความเขา ใจและการออกแบบเครื่องมือ ตลอดจน
การเตรียมนักวิจัยในชุมชน ผูชวยนักวิจัย ประกอบดวย
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คม ประธาน อสม.
ตัวแทนผูสูงอายุ ผูใหญบาน เปนตน และการอบรมเพื่อ
ออกแบบเครื่องมือการวิจัยและแตกกรอบการวิจยั ของทีม
วิจัย เพื่อสรางเขาใจตอกระบวนการทําวิจัยรวมกัน
การประชุมชี้แจงโครงการตอชุมชน คณะทีมวิจัยได
ทําการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยกับชาวบานที่มีผูสูงอายุ
กลุมเปาหมายการวิจัย และผูนําชุมชน รวมประชุม เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบาน
หนองขวาง
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.2.1 เก็บขอมูลสถานการณและปญหาคุณภาพ
ชีวิตดานอาชีพของผูสูงอายุชุมชนหนองขวาง ตําบลพร
สํ า ราญ อํา เภอคูเ มื อง จั ง หวั ดบุ รีรัม ย โดยการสํา รวจ
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ขอมูลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ความรูดานอาชีพ วิเคราะห
จากขอมูลปญหาสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลโดยแบบสัมภาษณ และความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน เปนตน
4.2.2 การออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรู
จัดทํ าโดยนํ า ข อมูลเชิ งสถานการณและป ญหาคุณ ภาพ
ชีวิตดานอาชีพ กระบวนการเรียนรูชุมชน มาวิเคราะห
ออกแบบกิ จ กรรมรวมกั น โดยการจัดประชุมกลุมยอ ย
(Focus group)
4.2.3 การจั ด กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ตด า นอ า ชี พ เมื่ อ ออ กแ บ บกิ จ กร ร ม
กระบวนการเรียนรูแลวนําไปใชกับกลุมเปาหมายที่เปน
ผูสูงอายุที่เลือกอย างเจาะจง โดยพิจารณาจากเขารวม
กระบวนการวิจัยดวยความสมัครใจ และมีสภาพรางกาย
ที่ แ ข็ ง แรงสามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั บ คนอื่ น ได
จํานวน 30 คน
4.2.4 การสรุ ป บทเรี ย นรว มกั น ของผู มีสว นได
สวนเสีย และผูสู งอายุ ที่เ ข าร วมโครงการวามีความรูสึก
อยางไร เกิดอะไรกับชุมชน เชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรม
มีการใชพื้นที่สาธารณะสูการเรียนรูรวมกันและมีสวนรวม
ของคนหลายวัย เปนตน เกิดผลอยางไร ชีวิตมีความสุข
เพิ่มขึ้นหรือไมอยางไรเมื่อเขารวมกระบวนการแลว
4.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis) ตามวัตถุประสงคการวิจัยในสวนที่
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ และในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะหดวยสถิติ เชน คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ใน
สวนขอมูลที่เปนเชิงสถานการณปญหาของผูสูงอายุ และ
ในส ว นของการวิ เ คราะห ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ
ออกเปน 5 ระดับ โดยการแปลความหมายคาเฉลี่ยตาม
วิธีของเบสท (Best, W. John) [4]
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตดีมาก
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตดี
คาเฉลี่ย 2.59-3.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตไมดี
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงคุณภาพชีวิตไมดีที่สุด

5. ผลการวิจัย
5.1 ขอมูลเชิงสถานการณและปญหาดานอาชีพของ
ผูสูงอายุบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ทํ า การสํ า รวจข อ มู ล ที่
ประกอบด ว ย สภาพความเป น อยู อาชี พของผู สูง อายุ

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา ปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน 2562

ทัศนคติของผูสูงอายุ รายไดและหนี้สินของผูสูงอายุ เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงปญ หาดานคุณ ภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา
ผูสูงอายุของชุมชนบานหนองขวางมีจํานวน 161 คน คิด
เปน รอ ยละ 13.98 ของประชากร ป ญ หาดา นสุข ภาพ
พบวา ผูสูงอายุมีภาวะความดันโลหิตมากที่สุด มีภาวะติด
สังคม รอยละ 30.43
ดานอาชีพและเศรษฐกิจของผูส ูงอายุชุมชนบาน
หนองขวาง พบวา ผูอายุมีอาชีพที่พอสรางรายไดใหกับ
ผูสูงอายุที่เปนหญิงทอผา ทอเสื่อ ผูสูงอายุที่เปนชาย เชน
จักสาน การทําเกษตรผสมผสาน เปนตน ทําใหรายไดไม
เพียงพอและรายไดบางสวนไดจากลูกหลานเปนบางครั้ง
คราว สงผลใหผสู ูงอายุมีภาระหนีส้ ิน (รอยละ 76.67)
สวนใหญเปนหนีเ้ กิดจากการชวยเหลือลูกหลาน กูมาทํา
การเกษตรโดยเฉพาะเปนหนี้ในระบบ คือ เปนหนี้ ธกส.
ซึ่งมีภาระหนี้สินอยูในชวง 50,000-300,000 บาท รอย
ละ 33.33 และมากกวา 300,000 บาท รอยละ 26.67 ทํา
ใหผูสูงอายุมีความตองการดานอาชีพเพื่อจะสามารถสราง
รายไดใหตนเองไดและมีกิจกรรมดานอาชีพที่เหมาะสม
โดยอาศัยศักยภาพความรูเดิมที่ผสู งู อายุมีไมวาจะเปน
ทอผา จักสาน การเกษตร เปนตน นอกจากปญหาหนี้สิน
รายไดไมเพียงพอแลว สวนปญหาสุขภาพไดวิเคราะห
จากขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่ง
ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล จํานวน 161 คน
สวนใหญมสี ุขภาพแข็งแรง (รอยละ 50.87) และมีการ
เจ็บปวย (รอยละ 45.34) เปนสัดสวนที่ใกลเคียงกันสะทอน
ใหเห็นปญหาสุขภาพของผูสูงอายุชุมชน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปญหาสุขภาพผูสูงอายุ
ปญหาสุขภาพ
จํานวน
รอยละ
ความดันโลหิตสูง
39
22.54
เบาหวาน
23
13.29
มะเร็ง
3
1.73
ปอดเรื้อรัง
3
1.73
วัณโรค
3
1.73
หลอดเลือดในสมอง
1
0.58
โรคหัวใจ
1
0.58
พิการ/ทุพลภาพ
12
6.94
สุขภาพแข็งแรง
88
50.87
รวม
173
100.00
หมายเหตุ ผูสูงอายุ 1 คนอาจเปนโรคมาก 1 โรค
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ชุ ม ชนหนองขวาง ผู วิ จั ย ได
สํารวจขอมูลจากคุณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย
ดานจิ ตใจ ดานสั งคม และดา นเศรษฐกิจ ของผูสูงอายุ
กลุ ม เป าหมาย พบวา คุณ ภาพชีวิ ตผูสูง อายุ ของชุมชน
หนองขวางอยูในระดับดี และมีคุณภาพชีวิตดานรางกายมี
คะแนนสูง ที่ สุ ด (ค า เฉลี่ ย 3.96) ซึ่ งอาจเป นเพราะ
กลุมเปาหมายผูสูงอายุที่รวมโครงการ 30 คน เปนผูที่มี
สุ ขภาพดีอยู แล วที่เข าร วม ด านสังคม และดานจิตใจมี
คะแนนเท ากั น (คาเฉลี่ ย 3.73) และด านเศรษฐกิจ มี
คะแนนต่ําสุดสอดคลองกับภาวะหนี้สนิ สูง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
คุณภาพ
ชีวิต

คา
เฉลี่ย

ดานกาย
ดานใจ
ดานสังคม
ดาน
เศรษฐกิจ
รวม

3.96
3.73
3.73
3.36
3.70

คา
แปล
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
0.859
ดี
1.000
ดี
0.666
ดี
0.683 ปานกลาง
0.802
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5.2 กระบวนการเรีย นรูชุ ม ชน พบวา ชุม ชนบา น
หนองขวาง ตํา บลพรสํา ราญ อํา เภอคูเมื อง จั งหวั ด
บุรีรัมย มีกระบวนการเรียนรูชุมชน แยกได 4 ระดับ
ไดแ ก ระดับ บุ คคล เป นกระบวนการเรีย นรูที่เ กิ ดจาก
ความสนใจของบุ ค คลและผ า นการฝ ก ฝนจนมี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ระดับครอบครัว เปนกระบวนการ
เรีย นรูที่สืบทอดองคความจากบุคคลในครอบครัว หรือ
ตระกูลจนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนวาตระกูลนั้นเดน
ในเรื่องใดหรือมีความสามารถดานภูมิปญญาทองถิ่นใด
เช น ครอบครัว พ อ ภาทํ า มื ด มีค วามสามารถด า นการ
จักสาน ระดับ ชุม ชน เปน กระบวนการเรีย นรูต ามวิ ถี
วัฒนธรรมของชุมชนสื่อออกมาในลักษณะของงานบุ ญ
ประเพณี ความเชื่ อ และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องคนชุ ม ชน
หนองขวาง เชน บุญเผวส บุญกฐิน การไหวปูตา เปนตน
สวนในสมัยปจจุบันมีการเรียนรูผานเครือขาย เปนการ
เรี ย นรู ข องชุ มชนผา นกิจ กรรมโครงการของเครื อ ขา ย
หนวยงานทางสังคมของชุมชน เชน โครงการขององคการ
บริหารสวนตําบลพรสําราญ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ เปนตน
ทําใหชาวบานไดรับความรูใหมๆ เขาสูชุมชน

ดี

บริบทชุมชนบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอ
คู เ มื อ ง เป น ชุ ม ชนที่ อ ยูไ ม ห า งไกลจากตัว เมือ งบุ รีรัม ย
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร จึงไดรับอิทธิพลของการ
ขยายตัวของเมือง และมี วิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ย นไป
จากเดิม การไปรับจางในตัวเมืองเปนลูกจางบริษัท การ
ทํานาจะเปนการจางแรงงานแทนการทําเอง อาชีพหลัก
ของชาวชุมชนหนองขวางคือการทํานา ผูสูงอายุจึงไมได
ทํางานที่ตนเองมีความรูเพราะสั งคมสมัยใหมจะทํางาน
นอกชุม ชน พึ่งพาคนอื่ นและความรูน อกชุมมากกวาใน
ชุมชน อยางไรก็ตามชุมชนยังยึดมั่นในขนบธรรมประเพณี
สําคัญ ของชุมชน เช น บุ ญผะเหวส เทศกาลเขาพรรษา
จะเห็ น วา ผู สู ง อายุ มี กิ จกรรมทางสัง คมที่อาศัย งานบุ ญ
ประเพณี ทํ า ให ไ ด พ บปะและร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรม เป น
จุดเดนของชุมชนบานหนองขวาง การใชพื้นที่ทางสังคม
ทํากิจกรรมไมวาจะเปนวัด โรงเรียน ยังเปนพื้นที่ที่เอื้อตอ
กิ จ กรรมของชุ ม ชนส ว นร ว มได ดี เ หมาะในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตดวยกลไกของความเชื่อและประเพณีทองถิ่น

รูปที่ 1 การศึกษาดูงานชุมชนอื่นที่มีบริบททางสังคมที่
ใกลเคียงกัน
5.3 การสรางกระบวนการเรียนรูชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานอาชีพของผูสูงอายุ พบวา งานวิจัยนี้ได
สรางกระบวนการเรียนรูชุมชนดวยการรวมกลุมเปาหมาย
ผ า นกิ จ กรรมทางศาสนาเนื่ อ งจากเป น ช ว งเทศกาล
เขา พรรษา ดวยบริบ ทของชุมชนเคยมีคณะหมอลําที่มี
ชื่อเสียง ดังนั้นการใชกิจกรรมเกี่ยวกับการรองสรภัญญะ

นอกจากนนี้ไดรวมกลุมดานอาชีพภายใตชื่อ “กลุม
อาชีพผูสูงวัยชุมชนบานหนองขวาง” รวมกันออกแบบ โล
โกและแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยไปสู
การพัฒนากลุมอาชีพ ดวยการประสานกับพัฒนาชุมชน
ตํ า บลพรสํ า ราญ และพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอคู เ มื อ ง
กระบวนการกลุมจะทํา ใหชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกั น
เมื่อใดมีการเรียนรูในชุมชนจะกลายเปนพลังชุมชนที่จะ
นํ า ไปสู ค วามเข ม แข็ ง ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ของ
ผูสูงอายุ ขอคนพบการวิจัยสรุปกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุชุมชนบานหนอง
ขวางได

รูปที่ 3 พัฒนาความรูครอบครัวใหเปนฐานเรียนรูชุมชน
กระบวนการเรียนรูชุมชน
ระดับเครือขาย
ระดับชุมชน
ระดับครอบครัว

องคความรูดานอาชีพ

เป นสื่อกลางเพื่ อรวมผู สูงอายุ ทํ ากิ จกรรม “กลุมอาชี พ
ผูสูงวัย” การรับฟงแนวคิดปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย
คื อ พ อ คํา เดื่ อ ง ภาษี ที่ ให ข อ คิด ในการดํา เนินชีวิ ตบน
พื้นฐานของการพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
สามารถวิเคราะหตนเองออกอยางมีเหตุมีผล การศึกษาดู
งานชุมชนที่มีบริบททางสังคมใกลเคียงกัน คือ ชุมชนสาย
ยาว เป นชุม ชนที่อยู ตํ าบลติดต อกั นแตมีการรวมกลุมที่
เขมแข็ง และหลากหลายอาชีพ สรางการเรียนรูรวมกันใน
ลักษณะของฐานเรียนรู ซึ่งผูนําและวิทยากรสวนใหญเปน
ผู สู ง อายุ แ ละใช ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชนเป น ส ว นใหญ
จนไดรับยกยองใหเป นชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนหมูบานทองเที่ยวไหมของจังหวัดบุรีรัมย ผลจาก
การเรี ย นรู ร ว มกั น ของกลุ ม เป า หมายทํ า ให เ กิ ด การ
รวมกลุม อาชีพผูสูงวัยเพื่ อสรางอาชีพของผูสูงอายุ หรือ
การใชค วามรูด านอาชี พของผู สู งอายุ เ พื่ อคนวั ยอื่นก็ไ ด
เชน จักสาน การทําเปลไมไผ การเกษตร เปนตน และได
ยกระดับความรูในระดับปจเจกใหเปนฐานเรียนรูชุมชน
ได 3 ฐานเรียนรู ไดแก ฐานเรียนรูการจักสานที่บานของ
พอภา ทํามืด ฐานเรียนรูเกษตรประณีต 1 ไร บานพอเสรี
และฐานเรียนรูการทําเกษตรรอบบานผูสูงอายุ บานของ
พอทองดี นาเหล็ก การมีฐานเรียนรูชุมชนจะทําใหคนใน
ชุมชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและยังถายทอดความรูสู
คนรุ น หลั ง โรงเรี ย น และชุ ม ชนใกล เ คี ย งสามารถเข า
ศึ ก ษาดูง านได หากมี ก ารพั ฒ นาฐานเรี ย นรู ใหมีร ะบบ
จัดการที่ดีจะทําใหชุมชนเป นชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของตนใหดีขึ้น

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา ปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน 2562

การเรียนรูตลอดชีวิต
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ระดับบุคคล
แรงบันดาลใจ
รูปที่ 4 ระบวนการเรียนรูชุมชน
รูปที่ 2 พอภา ผูสูงอายุสามารถเปนวิทยากรสอน
เยาวชนดานภูมิปญญาจักสานใหเยาวชนในชุมชน

รูปที่ 5 สรางระบวนการเรียนรูชมุ ชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุดานอาชีพ
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6. การอภิปรายผล
6.1 กลไกการสรางกระบวนการเรียนรูชุมชนที่สําคัญ
บ า น วั ด โรงเรี ย น และ อบต. เป น กลไกที่ ก อ ให เ กิ ด
กระบวนการเรี ย นรูข องชุ ม ชน โดยเฉพาะเพื่ อ พัฒ นา
คุ ณภาพชี วิตผูสูงอายุ ชุม ชนบานหนองขวางไดใชพื้นที่
ทางสังคมวัดบานหนองขวางจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุมคน
ในชุมชนทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เริ่มแรกไดเลือกการรอง
สรภั ญญะซึ่งมี ผูสู งอายุ สอนร องสรภัญ ญะใหกับแมบาน
และเยาวชนที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสวัดหนอง
ขวาง จากนั้นไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาจากผูสูงอายุ
ทั้งดานอาชีพ และดานอื่นๆ เปนวิทยากรถายทอดความรู
ส ว นโรงเรี ย นบ า นหนองขวางโดยครู ที่ ส อนวิช าสั ง คม
ศึกษานํานักเรีย นมารวมเรียนรูการรองสรภัญ ญะ และ
เรียนรูภูมิปญญาดานอาชีพ เชน จักสาน เกษตร ทําเปล
ไมไผ แปรรูปขยะ เปนตน สวนองคการบริหารสวนตําบล
พรสํา ราญได รับประสานการพัฒนากลุมอาชีพ ทุกภาค
สวนรวมกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ การรวมกลุมทํากิจกรรมและทําใหผูสูงอายุ
เห็นคุณคาในตนเอง ไดใชศักยภาพของตนเองและ ไดรับ
การยอมรับ เนื่องจากผูสูงอายุมีความรูและภูมิปญญาอยู
ในตัวสามารถเปนครูถายทอดความรูดานอาชีพ เปนการ
สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ใ ช ค วามรู แ ละศั ก ยภาพชุ ม ชนทํ า
กิจกรรมรวมกันจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังที่
สีลาภรณ บัวสาย [5] ที่ไดเสนอไววา การศึกษาจะเปน
ประโยชน ขึ้นได ตองมีกลไกไปประสานความสัมพันธใน
ระดั บ พื้ น ที่ ที่ ส ามารถทํ า ให เ กิ ด การศึ ก ษาทางเลื อ ก
โรงเรี ย น และชุ ม ชนเชื่ อมโยงเข าหากันสรา งพื้นที่ ก าร
เรียนรูทางเลือก วัด โรงเรียน และประชาคม ไดเรียนรู
ดานอาชีพสมประโยชนกันทุกวัย กลายเปนพลังที่เขมแข็ง
จะดําเนินกิจกรรมใดในชุมชนก็สําเร็จเพราะคนในชุมชนมี
ความสัมพันธที่ดี และหากตองการขยายผลงานหรือสราง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อ งก า ร ไ ด รั บ ก า รส นั บ ส นุ น อบ ต .
เชนเดียวกับ สมพันธ เตชะอธิก [6] ที่ใหความสําคัญของ
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กลไก หากไดกระตุนใหกลไกไดทําหนาที่สอดประสานกับ
ส ว นอื่ นๆ ของชุ ม ชนจะ ทํ า ให ค นในชุ ม ชนมี ก าร
ประสานกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน บาน วัด โรงเรียน
และองคกรปกครองทองถิ่น
6.2 กระบวนการเรี ย นรูชุม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพ
ชี วิ ต เกิ ด จากการเรี ย นรู ใ นระดั บ บุ ค คล เช น พ อ เสรี
เรีย นรูจ ากผูสรา งแรงบันดาลใจอยางพอคํา เดื่อ ง ภาษี
และนํ า กลับ มาทํา ตอ ที่บา นจั ด การพื้ นที่ต นเองเพื่อ ทํ า
เกษตรผสมผสาน การเรียนรูในระดับครอบครัว กลาวคือ
แตละครอบครัวมีความรูและความชํานาญไมเหมือนกัน
และสืบ ทอดตอกันมา ระดับ ชุมชน และระดับเครือขาย
เปนการเรีย นรูกับ ชุมชนอื่นเครือขา ยกลุม อื่นเพื่อเสริม
ศักยภาพของกลุม และพัฒนายกระดับความรูในระดับ
ครอบครัวใหเปนฐานเรียนรูชุมชน เชน ฐานเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน ฐานเรียนรูจักสาน และฐานเรีย นเกษตรใน
บานของครอบครัวผูสูงอายุ ทําใหชุมชนบานหนองขวาง
สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
อยางเปนรูปธรรม คุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานอาชีพของ
ชุมชนบานหนองขวาง คือ ความพอใจในการรวมกิจกรรม
ที่ทําใหผูสูงอายุไดรับการยอมรับ การไดรวมกิจกรรมทาง
สังคมดา นอาชี พ ทั้ งการถา ยทอดและการแลกเปลี่ย น
เรียนรูตลอดชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีความเหมาะสมกับทําใหมีความสุขทางกาย ทางใจการ
พัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดวยความรูอยางรอบคอบ
และคุ ณ ธรรม การเรี ย นรู ด า นอาชี พ ของผู สู ง อายุ ให
ความสําคัญตอความจําเปนและเปนสิ่งที่ใกลตัวในความ
เปนวิถีชีวิตอยูแลวเพราะมีความสําคัญ ตอคุณภาพชีวิต
เชน การฟงผูรูที่เปนผูสรางแรงบันดาลใจ การพาผูสูงอายุ
ไปเรีย นรูชุม ชนอื่น จะทํา ให เ กิ ด การตื่นตัว เรีย นรู แ ละ
ปรับตัวเอง สอดคลองกับชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ [7] ได
กลาวถึงการเรียนรูของผูใหญไววา ผูสูงอายุสนใจเรียนรู
จากประสบการณดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูข อง
ผูใหญจึงตองไปเรียนรูจากสถานที่จริง การวิเคราะหและ
ศึกษาจากประสบการณ ฉะนั้นการใชศักยภาพผูสูงอายุจึง
เปนไดทั้งบทบาทของผูถายทอดความรูและผูรับความรู
เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของตนเอง การตื่ นตัวตอการ
สรา งกระบวนการเรียนรูในชุมชนทําใหผูสูงอายุบางคน
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เป นครู สอนสรภั ญ ญะ บางคนเป นครูสอนจักสาน และ
บางคนสอนเกษตรประณีต เปนตน
คุณภาพชี วิ ตชี วิ ตผูสู งอายุ คื อการได รับ การยอมรับ
และเห็ นคุ ณคา ในศั กยภาพด านองค ความรู ภู มิป ญ ญา
ดานอาชีพ ผูสูงอายุ นับเปนบุคคลที่ไดผานประสบการณ
ชีวิตมามาก มีความรูดานอาชีพมากมาย การใชศักยภาพ
จากผู สู ง อายุ ด า นการรวมกลุ ม กั น ร อ งสรภั ญ ญะ และ
รวมกลุ มดานอาชีพ และทํ ากิจกรรมที่ ใหคนในชุมชนมี
สวนรวมใชพื้นที่ทางศาสนา วัดเปนพื้นที่เรียนรู โดยเจา
อาวาสวัดหนองขวางใหใชศาลาวัดเปนพื้นที่ทํากิจกรรม
กั น ทุ ก วั น อาทิ ตย และก อเกิ ดกิ จ กรรมการเรีย นรูดา น
อาชีพตามมา การทําตะกราจากขยะที่เปนกระปอง การ
จักสาน การรวมกันทําบอยๆ กลายเปนการเรียนรูรวมกัน
ของคนหลายวัยและเปนพฤติกรรมที่เด็กเยาวชนก็มีความ
สนใจและรอคอยวันอาทิ ตยเพื่อที่จะไดรวมกิจกรรมกับ
นักวิ จัย สิ่ งสํา คัญ การไปรว มกิ จ กรรมที่ วัดยั งไดใกลชิด
พระศาสนา รับฟงคําสอน สวดมนตไปดวย ซึ่งผูสูงอายุแต
ละคนมีความรูความสามมารถที่หลากหลาย เมื่อผูสูงอายุ
ไดมีกิจกรรมทํารวมกันและไดมีบทบาทถายทอดความรูที่
ตนเองถนัดก็เห็นคุณคาในตนเอง สอดคลองกับประเวศ
วะสี [8] ที่ มองคุณภาพชีวิตเปนเรื่องของสุขภาวะที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งหมดมองในมิติที่เปนองครวม ซึ่งในแต
ละมิติกระทบถึงกันและกัน ทั้ ง กาย จิตใจ และสังคม
เปนตน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตองอาศัยการมี
ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก ใ ห ม ( new
consciousness) ใหเรียนรู แบงปนกัน เพื่อสรางสุขอัน
ลึกล้ําอยางประณีต ดังนั้นการสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจําเปนอยางยิ่งที่จะสราง
เสริ ม ด ว ยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ ป น สื่ อ กลางที่ ช าวบ า น
คุนเคยในการเชื่อมประสานคนในชุมชนใหรวมกันนําไปสู
ความสัมพั นธระหว างคนในชุมชนที่จะชวยเหลือเกื้อกูล
กันและเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ และ นพวรรณ คาด
พันโน [9] ไดเสนอการสงเสริมคุณภาพชีวิตแบบมีสวน
รวมตองคํา นึงถึงหลัก 3 ประการ คือ การสรางความ
เขมแข็งใหกับบุคคล ชุมชน และการประสานงาน คนหา
ทุนทางสั งคมเพื่ อ หาจุ ดร วมที่ดีข องชุมชนโดยมีคนเป น
ศูนยกลางของการพัฒนา เชนเดียวกับศักดิ์พงศ หอมหวล
[10] ไดอธิ บายถึ งคนเปนศูนยกลางการพัฒนาทองถิ่น
โดยอธิบายในมิติของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นวา
เป นศาสตรแขนงหนึ่ งที่อธิ บายเคลื่ อนตั วโดยใชคนเปน
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กลไกสํา คั ญนั้ นอยู ไ ด ดว ยการสรา งความสัม พัน ธอย า ง
ลึกซึ้งละเอียดกับสิ่งที่อยูรอบตัว คือ คน ที่มีการสรางกฎ
และใชกฎเกณฑเพื่อใหตัวเองอยูได อยูรอด อยูดี นั้นเอง
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