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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือ คือ 1. ผู้สูงอายุที่มาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาล
ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 200 คน 2.
ผู้ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ฯ 3 คน 3. นักวิชาการ นักฝึกอบรม บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการ
สัมภาษณ์ จานวน 14 คน มีการวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นาเสนอผลวิจัยด้วยค่าสถิติ ร้อยละ และ
รูปของตารางประกอบการอธิบายและการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเกิดจาก
ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเชิงดอย โดยผู้สูงอายุมาเรียนด้วยแรงจูงใจ
ของตนเองร้อยละ 73.50 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฟังธรรมะจากพระสงฆ์ นันทนาการ รักษาสุขภาพ อาชีพ
ศิลปวัฒนธรรมระดับมากร้อยละ 89.00, 66.00, 82.50, 72.50, 72.50 ตามลาดับ การจัดการของโรงเรียนระดับมาก
ร้อยละ 97.50 ประโยชน์ที่ได้รับจากการมาเรียนระดับมากร้อยละ 98.50 การจัดกิจกรรมของภาควิชาอาชีวศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาวะระดับมากร้อยละ 100 ปัญหาในการศึกษาของผู้สูงอายุคือการเดินทางมาเรียนและการนาความรู้
ไปปรับใช้ร้อยละ 38.00, 44.50 ความต้องการในการศึกษาของผู้สูงอายุคือ หัวข้อเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ร้อยละ 42.00 ส่วนผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มีปัญหาการใช้งบประมาณที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่าย ปัญหา
การเดินทางของผู้สูงอายุและสถานที่เรียน เทศบาลฯ มีความต้องการในการจัดต่อไปและต้องการความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายทั้งงบประมาณและวิทยากร ส่วนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาพฤฒิพลัง ในผู้สูงอายุพบว่า
โรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต้องเร่งสร้างผู้สูงอายุให้เป็นผู้นาร่วมในการดาเนินการโรงเรียน สร้างวิทยากรเพิ่ม เพิ่มหลักสูตรวิชา
ศิลปะ เช่นการวาดรูป การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้จัดการศึกษากันเองกลุ่มเล็ก ๆ ที่ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
คาสาคัญ

: การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ กลยุทธ์การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ พฤฒิพลังในผูส้ ูงอายุ
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Abstract
The Purposes of this research was to study state, problems, needs and strategic of education
management for the elderly towards developing active ageing in Chiang Mai. Samples were 200 ageing
who studying at the elderly Charabanwuthiwithaya School, 3 school staff and 14 persons who were
academics, trainer, staff of local government who involved with education for elderly. Data were
collected by questionnaire and interview then analyzed by percentage and table with description
and analyzed by content and presented by description. Research findings were that the elderly school
was built by local government, Cheongdoi Municipality, aimed to develop the quality of ageing in the
area. Ageing satisfied with the school activities listening monk gave a sermon, recreation, health care,
career and local art at good level for 89.00, 66.00, 82.50, 72.50 and 72.50. satisfied with school
management, useful from studying at good level for 97.50 and 98.50%. Samples satisfied with
collaboration of the department of Vocational Education and Wellness Promotion at good level for
100%. For utility knowledge and skills from studying at home, samples expressed at moderate level
for 55.50% because of less inspiration at home. Problems and needs for ageing education, samples
unsatisfied with transportation and application to use at home for 38.00 and 44.50 % while samples
need to study about physical and mental health for 42.00. For the school operation expressed their
obstacles were regulation on financial utility, ageing transportation and place for school management.
Strategic of education management for the elderly towards developing active ageing, research found
that: elderly school has to train elderly to be leaders and manage the activities by themselves, train
other trainers, prepare for art course and use community center for education of elderly that running
by elderly.
Keywords: education for elderly, strategic of education management for elderly, active ageing
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บทนา
ประเทศไทยกาลังประสบปัญหากับสภาวะของโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะที่มี
สัดส่วนของประชาชนวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทางานนั้นกลับ
ลดลง ดังที่ ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (2557) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายงานการวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย” ที่พบว่า ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503-2553 พบว่าประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 13 ซึ่งพิจารณาจากตัวเลขของประชากรผู้สูงอายุที่มีจานวน 1.2 ล้านคนแล้วได้
เพิ่มขึ้นเป็น 8.4 ล้านคน รวมทั้งงานวิจัยนี้ยั งได้ คาดการณ์ ไปในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า ว่า ประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้สูงอายุมากถึงจานวน 20.5 ล้านคน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ นี้ ถ้าหากผู้สูงอายุไม่มีเงินออมหรือรายได้ที่
มั่นคงและมีสุขภาพที่ไม่ดี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในสภาวะของการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ สังคมและด้าน
สุขภาพ และยังกระทบต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุได้ดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี คุณค่าและมีความสุขในสังคม
เกิดความยากลาบากขึ้น
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องค์การอนามัยโลก ได้กาหนดกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ (Active Ageing A Policy
Framework) และมีการเผยแพร่ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ที่กรุงเมดริด ประเทศสเปน (the Second
United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, April 2002) ที่ ก ล่ า วถึ ง การจั ด การศึ ก ษาและ
โอกาสในการเรียนรู้ให้กับคนทุกวัย เริ่มจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและการให้ความรู้ เรื่องสุขภาพ ถือว่าการศึกษาเรื่อง
สุขภาพนั้นจาเป็นมากกับคนทุกวัยที่จะได้นาไปดูแลตนเองก่อนที่จะเข้าสู่วัยชรา การจะทาให้ผู้สูงอายุได้ดารงชีวิตอย่าง
มีพฤฒิพลังก็คือ การให้การศึกษาและการสร้างพลังในตนเองแก่ผู้สูงอายุ ด้วยการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหลักการสาคัญ
ด้วยการให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและเทคนิคการทา
การเกษตรแบบสมัยใหม่ การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากในการดารงชีวิตให้
มีคุณภาพ ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการได้รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ปี 2552 ว่า แม้ว่า
ผู้สูงอายุจะผ่านโลกมามากมาย มีประสบการณ์ในการทางานและการดารงชีวิต แต่ก็ยังต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วและค่อนข้างมาก ทั้งนี้ประโยชน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนทุกวัย
ก็เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคใหม่
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ผู้จัดหรือวิทยากรพึงต้องเข้าใจศาสตร์การสอนของผู้สูงอายุ ดังที่ Malcom
Knowles (1968 cited in Merriam et al, 2007) ได้เสนอแนวคิดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเรียกว่า Andragogy ซึ่ง
เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ได้เกิดการเรียนรู้ โดยต้องตระหนักว่าผู้สูงอายุมีวุฒิภาวะ สามารถเรียนรู้แบบนา
ตนเองได้ด้วยผู้สูงอายุแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตมามากมาย และมีแรงขับภายในในการใฝ่เรียนรู้ที่แตกต่าง กัน
นอกจาก Knowles ยังได้แนะนาว่า ในการเรียนรู้สาหรับผูใ้ หญ่นั้น ควรจัดบรรยากาศของการเรียนรูเ้ พื่อให้ผู้ใหญ่ได้เกิด
ความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับ การเคารพ การนับถือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2544) ได้แนะนาถึง
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เรียนว่า นักศึกษาผู้ใหญ่แต่ละคนมีประสบการณ์ติดตัวมาด้วยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับสภาพหน้าที่ที่เคยปฏิบัติอยู่ และมีความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยมทางสังคมติดตัวมาด้วย การจัดการศึกษาให้ผู้ใหญ่
อาจพบว่า ผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่มีความต้องการในสิ่งที่เราจัดให้ หรือมี ความต้องการเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยเหตุผล
ที่มาเรียนหรือมาร่วมกิจกรรมอาจเป็นด้วยความต้องการทางสังคม เช่น ต้องการออกจากบ้าน ต้องการไปพบปะผู้คน
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย พบว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชนจะทาหน้าที่นี้เป็นส่วนใหญ่ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกวัย
สนับสนุนการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ และอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนย่อมทราบสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ กรม
กิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2559) จึง ได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ โดยสังเคราะห์รูปแบบการดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ศึกษาและนาไปปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการขยายผลในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุไทย
ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการด้านกระบวนการจัดฝึกอบรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังกัดสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และยังทาหน้าที่เป็นนักฝึกอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ และชุมชนมายาวนาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการจัดการศึกษาหรือการจัดอบรมสาหรับผู้สงู อายุไทย ที่กาลังเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุ
ไทยจะมีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้น เพื่อช่วยสนับ สนุนให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
กลุ่มในท้องถิ่นที่อาศัย นอกจากนี้ ด้วยผู้วิจัยมีประสบการณ์การวิจัยเรื่องการจัดการสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่เมืองโกเบ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2558 ที่เมืองซุยตะ โอซาก้า และใน พ.ศ. 2559 ที่เมืองชิมานโตะ
และปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ที่ผู้วิจัยได้ให้บริการวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิ
วิทยา ของเทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการทาข้อตกลงในการพัฒนาการศึกษาแก่
ผู้สูงอายุเป็นประจาทุกเดือน ๆ ละครั้ง โดยมีการนานักศึกษาที่เรียนและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ไปฝึกปฏิบัติการทา
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กิจกรรม มอบความรู้และทักษะสาหรับผู้สงู อายุในด้านความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ การนันทนาการ และการออกกาลัง
กายที่เหมาะสม ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย ของเทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้
ก่อตั้งมาเป็นเวลา 4 ปีแล้วเพื่อร่วมกันพัฒนาให้ผู้สูงอายุ มีภาวะพฤฒิพลัง โดยมีความสุข ดารงชีวิตอย่างกระตือรือ ร้น
และมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิ
พลังในผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
คานิยามศัพท์เฉพาะ
สภาพการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ หมายถึง ลักษณะของการจัดการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการให้กับผูส้ ูงอายุในรูปแบบของการจัดการเป็นทางการ มีหลักสูตรชัดเจน ครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ มีสถานที่ มีการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เช่น ทุกวันพุธช่วงเช้า
ปัญหาการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุไม่ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุและผูม้ ีหน้าที่จัดการศึกษา
สาหรับผู้สูงอายุมีความประสงค์ตอ้ งการเรียน ต้องการจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุเพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความสุขในการดาเนินชีวิตตามอัตถภาพของตน
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุชรา
บาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กลยุทธ์การจัดการศึกษา หมายถึง รูปแบบ วิธีการ การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นสาหรับผูส้ ูงอายุโดยที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐานและประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุไม่ว่าผูส้ ูงอายุนั้นจะมีระดับการศึกษาต่าหรือการศึกษาสูง หรือประกอบอาชีพด้านใดมาก่อนก็ตาม และมีความ
เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม ประเพณี การดารงชีวิตที่เป็นปัจจุบันของผู้สูงอายุนั้น ๆ
ภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ หมายถึง การเป็นผูส้ ูงอายุที่มีความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามศักยภาพของตน มีความกระตือรือร้น ไม่ซึมเศร้า ไม่คดิ มากที่ทาให้อารมณ์ขุ่นมัว หรือวิตกกังวล มีส่วน
ร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสม เช่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจใน
ตนเอง ไม่เปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่นให้รู้สึกอิจฉาริษยาหรือหมดอาลัยตายอยาก หรือโอ้อวดข่มผูอ้ ื่น มีการทาตน
ให้มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมที่อยู่อาศัย

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์กลยุทธ์การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุครัง้ นี้มี
ระเบียบวิธีวิจยั สรุปได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาในเรื่อง สภาพ ปัญหาและความ
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ต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตาบลเชิงดอย
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบคาถามจากแบบสอบถาม ที่อ่านออกเขียนได้ในระดับดีและให้ความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลจานวน 200 คน
2. ผู้ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ มี 2 อย่าง คือ 1. แบบสอบถามเรื่อง
สภาพ ปัญหา ความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุ 2. แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตาบลเชิง
ดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทา
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามนี้ จานวน 5 ท่าน ผู้วิจัยทาการปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังมีการใช้เครื่องมือสาหรับการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Observation) ในระหว่างที่ผู้วิจัยและทีมงานบริการวิชาการของภาควิชาอาชีวศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดาเนินการจัดการศึกษา/การอบรมให้กบั ผู้สูงอายุที่
โรงเรียนผูส้ ูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย จานวน 7 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 อีกด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผูส้ ูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัยที่สามารถอ่านออกเขียนได้และให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามนี้ ซึ่งในระหว่างการเก็บข้อมูลนั้น ทีมผู้วิจัยจะคอยอธิบายหรือช่วยผู้สูงอายุด้วยการอ่านคาถาม
และให้ผสู้ ูงอายุได้เลือกคาตอบ เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุที่ต้องอ่านรายละเอียดค่อนข้างมาก และเพื่อความ
รวดเร็วในการเก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้ต้องใช้การเก็บจานวน 2 ครั้ง คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนการสัมภาษณ์ผดู้ าเนินงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ได้ดาเนินการเก็บต่อเนื่องตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 ในรูปของการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 นี้ในส่วนของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ และมีการนาเสนอในรูปของตารางประกอบการอธิบาย
ส่วนการสัมภาษณ์ได้วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วมีการนาเสนอในรูปของการบรรยาย
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ขั้นตอนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นเรื่องกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ นักการศึกษา วิทยากร ผู้จัดการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอนนี้ได้
ดาเนินการหลังการดาเนินการขั้นตอนที่ 1 ไปแล้ว คือการนาเอาสภาพ ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษา
สาหรับผู้สูงอายุทไี่ ด้ในขั้นตอนที่ 1 มาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุได้เสนอความคิดเห็นเพื่อหา
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของโรงเรียนผูส้ ูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา/ทากิจกรรมให้กับผูส้ ูงอายุ ผู้วิจัยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงเป็นนักวิชาการ วิทยากร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างในเรื่องความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการนัดหมายบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวทีละ
คน ซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นได้ใช้เวลาอย่างน้อย 1.30 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง มีการดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา (Content analysis) ที่เป็นความคิดเห็นที่มีความ
สอดคล้องกันและแตกต่างกัน แล้วมีการนาเสนอในรูปของการบรรยาย

ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยทีต่ ้องการศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้จดั การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุพบว่า 1. สภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ศึกษาครั้งนี้ เกิดจากเทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย ชุติมนต์ หรือนาย
เฉลิม สารแปง ดารงตาแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี ได้ก่อตั้งโรงเรียนผูส้ ูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจของผู้ที่สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดและโรคเหงา ซึมเศร้า โดยก่อตั้งขั้นในปี 2556 มีผู้สูงอายุในท้องถิ่นและใกล้เคียงมา
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เรียนทุกวันพุธ เริม่ เรียนในเดือนมกราคม ถึง ต้นเมษายน เปิดอีกครั้งกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และเปิด
เพื่อทาการฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรปริญญาชีวิตประจาปีในเดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันมีจานวนผูส้ ูงอายุมาเรียนครั้งละ 200300 คน เรียนที่ห้องประชุมของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ทีไ่ ด้รับการอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ให้ใช้งานโดยไม่เก็บค่าไฟฟ้าหรือค่าน้าประปา โรงเรียนมีการมอบเสือ้ พื้นเมืองสีขาวสาหรับให้ผสู้ ูงอายุได้สวมมาเรียน มี
การจัดอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุได้รับประทาน
สภาพการจัดการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุที่ได้จากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากผูส้ ูงอายุที่มาเรียนที่โรงเรียน
ผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่จานวน 200 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผูส้ ูงอายุมาเรียนเป็นปีที่ 4 ร้อยละ 31.00 โดยทราบเรื่องโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ร้อยละ 46.00
ผู้เป็นแรงจูงใจให้มาเรียนคือผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในตนเองร้อยละ 73.50 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฟังธรรมะจาก
พระสงฆ์ร้อยละ 89.00 กิจกรรมนันทนาการระดับมากร้อยละ 66.00 กิจกรรมรักษาสุขภาพระดับมากร้อยละ 82.50 แต่
พึงพอใจในกิจกรรมเทคโนโลยีระดับน้อยร้อยละ 35.50
กิจกรรมอาชีพระดับมากร้อยละ 72.50 กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมระดับมากร้อยละ 72.50 ความพึงพอใจในวิทยากรประจาระดับมากร้อยละ 85.50 วิทยากรรับเชิญ
ระดับมากร้อยละ 99.00 การจัดการของโรงเรียนผูส้ ูงอายุ ฯ ระดับมากร้อยละ 97.50 ประโยชน์ที่ได้รบั จากการมาเรียน
ที่โรงเรียนระดับมากร้อยละ 98.50 การนาความรู้ ทักษะไปปฏิบตั ิทบี่ ้านระดับปานกลางร้อยละ 55.50 ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมของภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับมาก
ร้อยละ 100
ตัวอย่างตารางต่อไปนี้จะแสดงผลการศึกษาบางหัวข้อ คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการมาโรงเรียน ปัญหาในการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุและความต้องการหัวข้อ
ในการเรียน
ตาราง 1.1 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการจัดการของ
โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการโรงเรียน

จานวน
(n =200)

ร้อยละ

มาก
ปานกลาง
น้อย

195
5
0

97.50
2.50
0.00

จากตาราง 1.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการโรงเรียน ระดับมากร้อยละ 97.50

ตาราง 1.2 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับประโยชน์ที่ได้รับจากการมา
โรงเรียน
23

CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 3 2018
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 2561

ระดับประโยชน์ที่ได้รับจากการมาโรงเรียน

จานวน
(n =200)

ร้อยละ

มาก
ปานกลาง
น้อย

197
3
0

98.50
1.50
0.00

จากตาราง 1.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการมาโรงเรียนระดับมาก ร้อยละ 98.50
ตาราง 1.3 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัญหาในการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
ปัญหาในการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
ปัญหาเรื่องสุขภาพ
ปัญหาการเดินทางมาเรียน
ปัญหาการไม่รู้หนังสือ
ปัญหาจานวนผู้เรียนมากเกินไป
ปัญหาเรื่องเวลา

จานวน
(n =200)

ร้อยละ

52
76
15
36
21

26.00
38.00
7.50
18.00
10.50

จากตาราง 1.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปญ
ั หาในการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุ คือ ปัญหาการเดินทางมาเรียน
ร้อยละ 38.00
ตาราง 1.4 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม ความต้องการหัวข้อในการเรียน
หัวข้อความต้องการในการเรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การปฐมพยาบาลตนเอง
การออกกาลังกายที่เหมาะสม
การรับประทานอาหาร

จานวน
(n =200)

ร้อยละ

84
45
67
4

42.00
22.50
33.50
2.00

จากตาราง 1.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการหัวข้อในการเรียน การออกกาลังกายที่เหมาะสม
ร้อยละ 33.50
อนึ่ง การให้ความรู้และการทากิจกรรมในโรงเรียนผูส้ ูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่ามี
วิทยากรประจาของโรงเรียนผูส้ ูงอายุที่เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลเชิงดอย ที่ได้รับการอบรมจากโครงการสสส. มี
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ทักษะการพูด ทักษะการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้สูงอายุจะรักและชื่นชอบวิทยากรประจาที่เหมือนเป็นผู้จดั การ
โรงเรียนไปด้วย นอกจากนั้น ทางโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ยังได้เชิญวิทยากรภายนอกองค์กร เช่น พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ
มาเทศน์ให้ผสู้ ูงอายุรับฟัง และเชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผูส้ ูงอายุ
เครือข่ายในพื้นที่ เช่น วงดนตรีผสู้ ูงอายุและตารวจชุมชนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เทศบาลตาบลเชิงดอย โดยการนาของ
นายกเทศมนตรี นายชุตมิ นต์ สารแปง ยังมีความคิดเรื่องการให้ผสู้ งู อายุได้สวมเสื้อทับภายนอกแบบครุยเพื่อรับเกียรติ
บัตร ที่เรียกว่า “ปริญญาชีวิต” เมือ่ สิ้นสุดการเปิดเรียนในแต่ละปี โดยมีพิธีการรับมอบเกียรติบัตร บันทึกภาพและมีการ
จัดซุ้มแสดงความยินดีอย่างสวยงาม ทาให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวมีความยินดีและพึงพอใจในพิธีกรรมนี้ ซึ่งพิธี
การมอบเกียรติบตั รนี้ทาให้ผสู้ ื่อข่าวในท้องถิ่นและส่วนกลางมาร่วมงานและเผยแพร่ข่าวจนโด่งดังไปทั่ว
3. ปัญหาของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ ในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นผู้เรียนพบมี 2 ปัญหา คือปัญหาใน
การเดินทางมาเรียนของผูส้ ูงอายุรอ้ ยละ 38.00 และปัญหาในการนาความรูไ้ ปปรับใช้เพราะไม่มีแรงจูงใจให้ทาร้อยละ
44.50 ส่วนปัญหาของผู้จัดการ/ดาเนินงานของโรงเรียน คือ มีปญ
ั หาการใช้งบประมาณที่ต้องปฏิบัตติ ามระเบียบการใช้
จ่ายอย่างเคร่งครัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการในรูปของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ต้องดาเนินการในรูปของการจัดทา
เป็นโครงการอบรมเป็นครั้ง ๆ ไป และปัญหาการเดินทางของผูส้ ูงอายุบางคนบางพื้นที่ที่อาศัยอยู่ไกลจากที่เรียน ทาให้
เทศบาลต้องจัดหารถรับส่งซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการและปริมาณผูส้ ูงอายุที่มาเรียน ผูส้ ูงอายุบางพื้นทีไ่ ด้พึ่งพากัน
ด้วยการรวมกลุม่ เช่ารถโดยสารมาเรียน
และปัญหาสถานที่เรียนที่เป็นห้องประชุมของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดทีเ่ จ้า
อาวาสอนุเคราะห์ให้ใช้ ในแต่ละวันพุธ ซึ่งทุกวันพุธที่มีการดาเนินการของโรงเรียนผูส้ ูงอายุ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ
ต้องมีจัดเตรียมและเก็บเมื่อเสร็จกิจกรรม ซึ่งภารกิจของทางเทศบาลก็มีจานวนมากและจานวนบุคลากรก็มีจากัดในการ
ทางาน
4. ความต้องการในการศึกษาของผูส้ งู อายุ ในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นผู้เรียน เริม่ ต้นของการก่อตั้งโรงเรียน
นั้น ผู้สูงอายุในชุมชนต้องการฟังธรรมะร่วมกันเป็นประจา ในการศึกษาครั้งนี้ ผูส้ ูงอายุมีความต้องการเรียนในหัวข้อ
เรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตใจร้อยละ 42.00 ต้องการให้เทศบาลดาเนินการต่อไป และไม่ต้องปิดเทอมนาน เพราะ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ทางานจะคิดถึงโรงเรียน ส่วนเทศบาลฯ มีความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
ให้ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพต่อไป และต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
งบประมาณและการสนับสนุนวิทยากรมาเสริมให้กับโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนหนังสือที่เป็นแนวทางสาหรับการ
จัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
5. กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ พบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุชรา
บาลวุฒิวิทยาลัยต้องเร่งสร้างผูส้ ูงอายุจานวนมากให้เป็นผู้นาในการดาเนินการโรงเรียนร่วมกับเทศบาลหรือเป็นคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะต้องสร้างวิทยากรที่เป็นผูส้ ูงอายุหรือบุคลากรของเทศบาล ที่ปัจจุบันมีเพียง 1 คน
ให้สามารถดาเนินกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ต้องเพิ่มหลักสูตร เช่น วิชาศิลปะ การวาดรูป การให้ผสู้ ูงอายุได้จดั การศึกษา
กันเองเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามความต้องการและความสะดวก ที่ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
บ้านป่าป้อง ซึ่งขณะนี้มีการใช้งานเพื่อรับแขก ที่เป็นคณะมาศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมของผูส้ ูงอายุตามภารกิจ แต่ยัง
ไม่ได้เปิดให้ใช้งานโดยความต้องการของผู้สูงอายุเอง มีการประเมินผลการจัดการโรงเรียนในระยะ 4 ปีที่ดาเนินงานเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุให้ดยี ิ่ง ๆ ขึ้น
………………………………………………………….…….…………………………………………………….…………….…….…………………...
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รูปที่ 1. แสดงกิจกรรมสุขภาพให้ผู้สูงอายุโดยผู้วิจัยและทีมจากภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

รูปที่ 2. แสดงกิจกรรมสุขภาพให้ผู้สูงอายุโดยผู้วิจัยและทีมจากภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

อภิปรายผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
สภาพการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย ที่เทศบาลตาบลเชิงดอย
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้กับผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แก้ปัญหาด้านสุขภาพทางกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุต้องการมาฟังธรรมะร่วมกันเป็นประจาสม่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) ที่
ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่พบว่า การร่วมกิจกรรมในโรงเรี ยน
ผู้สูงอายุทาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี เพราะมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 93.33 โรงเรียนผู้สูงอายุชรา
บาลวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตาบลเชิงดอย ได้ดาเนินการมาเป็นปีที่ 4 มีหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงานและเผยแพร่
การด าเนิ น งานทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ นั บ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ ศิ ริ ว รรณ อรุ ณ ทิ พ ย์ ไ พฑู ร ย์ (2557) ที่ วิ จั ย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยได้แนะนาว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศไทย
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การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งนี้ก่อตั้งและดาเนินการโดยเทศบาลตาบลเชิงดอย โดยเทศบาลฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นมาเรียนและยังให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุ ในชุมชนใกล้เคียง เช่น อาเภอสัน
กาแพง อาเภอสันทราย ตาบลแม่ขะจาน หมู่บ้านสาราญราษฎร์สามารถมาเรียนได้ เทศบาลสามารถจัดการศึกษา
สาหรับผู้สูงอายุได้ครัง้ ละมาก ๆ จานวน 200-300 คนต่อครั้ง รวมทั้งเพราะผู้สูงอายุมีแรงจูงใจของตนเองที่จะมาร่วม
กิจกรรม เพราะจะได้ไม่เหงา และยัง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดาเนินงาน เช่น ธนาคารความดี
งานประเพณีต่าง ๆ นับว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวัลลิ์ พฤษษาอุดมชัย และสวรรยา ธรรมอภิพล (2560)
ที่พบว่า ปัจจัยในความสาเร็จของการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ตาบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม เพราะผู้นา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและผู้สูงอายุมีแรงจูงใจภายใน เพราะมีความสนใจ ต้องการ มีความชอบที่
จะมาร่วมกิจกรรมของชมรมที่ให้ความรู้ ทักษะและกิจกรรมทางสังคม
ความต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิ วิทยาลัย ผู้สูงอายุต้องการมา
เรียนเพื่อทาให้ตนเองไม่เหงา และได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของเทศบาล โดยต้องการเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rupavijetra et al (2016) ที่ศึกษาการจัดการสังคมผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองโกเบ
ประเทศญี่ปุ่นในส่วนของการจัดตั้งวิทยาลัยสีเทาสาหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมาเรียน อันเกิดจากแรงจูงใจภายใน
เพื่อนาความรู้ ทักษะไปทาเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไปช่วยเหลือผู้พิการในท้องถิ่นต่อไป ผู้สูงอายุแต่ละคนต้องมีการจ่าย
ค่าเรียนเอง เป็นหลักสูตร 3 ปี และเรียนตามความสนใจเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เช่น วิชางานเย็บปักถักร้อย วิชาเกษตร วิชา
ดนตรี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ที่ศึกษาครั้งนี้ ที่ผู้สูงอายุไม่
ต้องจ่ายใด ๆ ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนเองทั้งจากงบภายในองค์กรและงบ
บริจาคจากภายในและภายนอกชุมชน
ประโยชน์ของการมาโรงเรียนผู้สูงอายุ การวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบว่ามีประโยชน์ระดับ
มาก ร้อยละ 98.50 แต่เมื่อสอบถามเรื่องการนาความรู้ ทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ที่บ้านของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ามีระดับปานกลาง ร้อยละ 55.50 เพราะไม่มีแรงจูงใจให้ทาร้อยละ 44.50 ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2554) ที่เสนอแนะว่าการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ผู้ใหญ่นา
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการมาเรียนรู้ร่วมกันนาไปปรับใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุใน
โรงเรียนได้พัฒนาภาวะผู้นาเพื่อร่วมดาเนินงานของโรงเรียน และเพื่อให้ผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ยอมรับให้ได้และยังไม่มีการ
ดาเนินการจัดการศึกษากลุ่มย่อย ๆ ตามความพอใจและความสะดวกที่ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ บ้านป่าป้อง ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของเพ็ชรี รูปะวิเชตร์และคณะ (2561) ที่ศึกษาการจัดการสังคมผู้สูงอายุ
เมืองหุบเขา ชิมานโตะ จังหวัดโคชิ ประเทศญี่ปุ่นที่พบว่า ผู้สูงอายุที่แห่งนี้จะมีการรวมตัวกันทากิจกรรมร่วมกัน ในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พูดคุยกัน และประกอบอาชีพทาเต้าหู้ทุกสัปดาห์ โดยมีการดาเนินการจัดการกันเองโดยมี
หัวหน้าผู้สูงอายุและสมาชิก ณ ศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านที่ดาเนินการสร้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
เทศบาลจะมาดูแลเป็นบางครั้งบางคราวและตามแผนประจาปีหรือตามความต้องการของผู้สูงอายุ

สรุปผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
สภาพการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้จัดการศึกษาเป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีจานวนมาก ลดปัญหาและป้องกันปัญหา
ผู้สูงอายุป่วย เหงา เป็นโรคต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่มาเรียนก็ต้องการทากิจกรรมร่วมกัน คือ ฟังธรรมะ รับความรู้เรื่องกา ร
ดูแลสุขภาพ หรือทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดให้ร่วมกัน
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ปัญหาของการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ พบว่าปัญหาการเดินทางมาเรียนและกลับของผู้สูงอายุที่อาศัย
ไกลจากสถานที่ที่ดาเนินกิจกรรมการเรียน ปัญหาการไม่นาไปปรับใช้ที่บ้านของผู้สูงอายุบางคน บางกลุ่ม ส่วนผู้จัดการ
ศึกษาที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปัญหาการใช้งบประมาณที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทาให้ไม่คล่องตัว
และไม่สามารถจัดตั้งเป็นโรงเรียนที่ชัดเจน กระทาได้ในรูปของโครงการอบรมเป็นครั้ง ๆ ไป และปัญหาการไม่มีสถานที่
เพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุจานวนมาก ๆ ดังที่เป็นอยู่
ความต้องการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องการให้เปิดดาเนินการโรงเรียนตลอดไปและเปิด
ทุกวันพุธ ไม่ควรปิดเทอมนานเพราะเหงา คิดถึงกิจกรรมของโรงเรียน ต้องการเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพทางกายและ
จิตใจ เช่นเดียวกันเทศบาลตาบลเชิ งดอยที่เป็นผู้ดาเนินการโรงเรียนก็ต้องการดาเนินการต่อไป แต่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
ร่วมกันต่อไป
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนาไปปรับใช้
1. ผู้ดาเนินการจัดการศึกษา วิทยากรในการจัดการศึกษา การทากิจกรรม การอบรมสาหรับผู้สูงอายุ ควร
นาผลการศึกษาการจัดการศึกษา/อบรมสาหรับผู้สูงอายุนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังใน
ผู้สูงอายุต่อไป
2. สถาบันการศึกษาระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรนาสภาพ ความต้องการ ปัญหาของผู้สูงอายุ
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุไปวิเคราะห์เพื่อจัดหลักสูตร หรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่นของตน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้น
3. ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ควรสร้างหลักสูตรสาหรับผู้สูงอายุที่น่านับถือ ที่เป็นตัวอย่าง เน้นการ
เข้าถึงสัจจธรรมของชีวิต ไม่จาเป็นต้องจัดแบบเน้นบันเทิง แต่มุ่งให้ผู้สูงอายุมีความสุขในจิตใจอย่าง
แท้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มเล็ก ๆ ถึงสภาพ และความ
ต้องการในการศึกษา/การเรียนรู้ทแี่ ท้จริงของผู้สูงอายุในเมือง ชานเมืองและชนบท
2. ควรมีการวิจยั เพื่อการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษา/การอบรมที่ใช้ในโรงเรียน/ชมรมหรือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
3. ควรมีการวิจยั เรื่องการสร้างแรงจูงใจของผู้สูงอายุเพื่อนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการมาร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนผูส้ ูงอายุไปปรับใช้ที่บ้าน
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