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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุและเพือ่หาแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ 

อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ ผูใ้ห้ข้อมลูคือ ผู้สูงอาย ุเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการหรอืสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสาสมคัร 

สาธารณสุขในชุมชน และญาติของผู้สูงอายุ จ�านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้น�ามาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา

สาระและหาความถี่ประกอบการบรรยาย 

 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ควรเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการคิดและการวางแผน เพื่อให้คนในชุมชนค้นหาสาเหตุ  

ความต้องการ ความจ�าเป็น ตลอดจนการเลอืกรบัหรอืปฏเิสธกจิกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ

ส่วนด้านการตดิตามและประเมนิผลควรส่งเสรมิให้มกีารสรปุผลการพฒันาคณุภาพชวีติว่าเป็นไปตาม

ที่คาดหวังไว้หรือไม่

 ด้านแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นการเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุสามารถ 

ดแูลตนเองได้ มสีขุภาวะทางกายและจติใจทีด่ ีเกดิการพฒันาคณุภาพชวีติ ความสามารถทางสงัคมและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือการจัดตั้งโฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ 

เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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Abstract

 This research had the objectives to promote community participation in  
quality of life development for the elderly and to find a guideline for life-long  
learning of the elderly in Maegua sub-district administration organization, Sobprap 
district, Lampang province.  It is a qualitative research with the sample group of 
the elderly, officers of the sub-district health promotion hospital, sub-district head,  
village heads, government officials or members of the local government, public 
health volunteers in the community and relatives of the elderly totaled 60 persons. 
The research tools consisted of observations, in-depth interviews and group  
discussion and the received data were classified into categories then used  
contents analysis and frequencies to support description.
 The findings revealed the promotion of community participation in life  
quality development for the elderly should stress the promotion of participation 
in thinking and planning to make the community search for the causes, the needs,  
the necessity including the choices to accept or refuse activities to develop life quality 
of the elderly.  For the follow-up and evaluation should encourage the conclusion 
whether the quality of life development exists according to expectation or not.
  For life-long learning of the elderly that supports the skills so the elderly  
could care for themselves, have a good and healthy body and mind, develop a  
quality of life, social abilities and life-long learning. The appropriate area is the Elderly 
Local Wisdom School or Honghean Poompayapanya of Maegua sub-district to create 
inter-personal reactions and the abilities to adapt and live with others in the society.

Keywords: Life quality development, Participation, Life-long learning, Elderly

ที่มาและความส�าคัญ

 องค์การอนามัยโลก ได้พัฒนากรอบคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่ใช้ชื่อว่า “Global concept  

of quality of life” โดยได้ให้ค�าจ�ากัดความของคุณภาพชีวิตว่า “คุณภาพชีวิต คือการรับรู้ของ 

แต่ละบคุคลต่อสถานะในชวีติของตน ภายใต้บรบิทของวฒันธรรมและความหมายของระบบ ในสังคม 

ที่พวกเขาอาศัยอยู่และสัมพันธ์กับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวความคิดท่ีกว้างเต็มไปด้วยความซับซ้อน ครอบคลุมในประเด็นสุขภาพร่างกาย

ของแต่ละคน สภาพจิตใจ ระดับของความอิสระ สัมพันธภาพทางสังคม ความเชื่อและความสัมพันธ์
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ทีม่ต่ีอสภาพแวดล้อม” (ปิยะวฒัน์ ตรวีทิยา, 2559) จะเหน็ได้ว่าองค์การอนามยัโลกได้ให้ความส�าคญั 

ต่อกรอบแนวคิดแบบองค์รวมและได้พัฒนากรอบความคิดของคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม 

ทุกองค์ประกอบย่อยของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความเช่ือ

ส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากค�าจ�ากัดความนี้  

 ส�าหรับหน่วยงานภาครฐัในประเทศไทย ได้มกีารก�าหนดบทบญัญตัต่ิาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัคณุภาพชวีติ 

และความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 เช่น ส่งเสรมิ 

สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันน�าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ

ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ 

มปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้เอกชนและชมุชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาสขุภาพและจดับรกิารสาธารณสขุ 

โดยมีผู ้ท�าหน้าที่ให้บริการดังกล่าว ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกของความเป็นไทย มีระเบียบ  

นึกถึงส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)

 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู ้

ตลอดชวีติของผูส้งูอาย ุเพราะเป็นการจดัการศกึษา การพฒันาทกัษะและการจดักจิกรรมในหวัข้อหรอื

เรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจิตอาสา 

หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาให้แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่กับชุมชนอีกด้วย 

 ปัจจุบันผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ 

จังหวัดล�าปาง จะอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง เพราะมีการเคลื่อนย้ายคนในวัยแรงงาน 

เข้าสู่เมืองหรือเดินทางไปต่างจังหวัดมีมากข้ึน แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กวัะ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลปงกา เป็นต้น ได้มคีวามพยายามในการจดักจิกรรม 

เพื่อผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นประจ�า แต่กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมตามประเพณี ที่มีเพียงปีละครั้ง 

ได้แก่ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานเทศกาลเข้าพรรษา โดยหน่วยงานต่าง ๆ  จดัขึน้มุง่ตอบสนอง

ตามวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมนัน้ ๆ  แต่ขาดการบรูณาการด้านการพฒันาคุณภาพชวีติและการเรยีนรู้

ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จึงท�าให้มีการจัดกิจกรรมซ�้าซ้อนและขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ครอบคลุม 

“คุณภาพชีวิต” ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
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 ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลปงกา กลุ่มอาสาสมคัร 

สาธารณสขุในหมูบ้่าน กลุม่ผูส้งูอาย ุมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางและภาคร่ีวมพฒันา ได้เหน็ความส�าคญั 

ของการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคล 

ทีส่�าคญั ให้มสีขุภาพวะทางกาย จติ ปัญญาและสงัคมทีด่ ีมอีายยุนืยาวและคณุภาพชวีติดขีึน้ จงึตระหนกั 

และให้ความสนใจในการหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ ใช้การจัดการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป สามารถสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองและด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีศักดิ์ศรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ 

 2. เพือ่หาแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ

นิยามศัพท์

 การมส่ีวนร่วม หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนได้มบีทบาทในการแสดง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการรับผิดชอบในการดูแล 

ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสม ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง

 ผู้สูงอาย ุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศหญิงและชาย นับอายุตั้งแต่แรกเกิดที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัด

ล�าปาง ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

 ชมุชน หมายถงึ กลุม่คนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นสงัคมและอาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล

แม่กวัะ อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง มคีวามผกูพนัต่อกนัทัง้โดยสายเลอืดหรอืโดยสถานทีอ่ยูอ่าศยั 

มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความคิดเห็นและความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันและ

สามารถร่วมแรงร่วมใจกันท�ากิจกรรมอันใดอันหนึ่งได้ส�าเร็จ
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วิธีการศึกษา
ประเภทของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ 
จังหวัดล�าปาง จ�านวน 5,146 คน (กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง, 2560) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
ผูส้งูอาย ุเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ผูน้�าชมุชน ข้าราชการหรอืสมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน และญาติของผู้สูงอายุ จ�านวน 60 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุในชุมชน

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การบรรยายข้อมูลท่ีศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุม่และการสมัภาษณ์เกีย่วกบัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายุ 
และแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ น�าข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

ผลการศึกษา
1. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 การมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันในตลอดชีวิต เช่น บทบาทของ 
การเป็นนักเรียน พ่อ แม่ ภรรยา ลูกสาว นักธุรกิจ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ โดยที่อายุเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญประการหนึ่งในการก�าหนดบทบาทของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยที่ด�าเนินไปของบุคคลนั้น  
ดังนั้นบุคคลจะปรับตัวต่อบทบาทของผู้สูงอายุได้ดี ขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาของตนเอง 
อันส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาทที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต เนื่องจากบทบาท คือพฤติกรรมหรือการ 
กระท�าของบุคคลที่แสดงออกตามสถานภาพท่ีตนด�ารงอยู่ บทบาทที่แสดงออกนี้ ถูกก�าหนดโดย 
ความคาดหวังของสังคมไว้อย่างชัดเจน ภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น
 อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ส�าคัญคือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ โดยจะด�าเนินการและจัดกิจกรรมเอง อีกทั้งไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ ขาดกิจกรรมการปลุกจิตส�านึกของคน 
ในชุมชนให้มีความตระหนักในคุณค่าและการเคารพต่อผู้สูงอายุ โดยอาจสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่จะสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อกันในทุกช่วงวัยตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพราะจะท�าให้ผู้สูงอาย ุ
มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยความรู้สึกรัก
และเป็นเจ้าของชุมชน ซึ่งเป็นถิ่นก�าเนิดของตนเองและเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
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  ที่ผ่านมาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ได้มี

กระบวนการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีก่�าหนดมาจากนโยบายรฐับาลหรอืภาคการเมอืง ซึง่มกัเป็น 

กิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศที่อาจไม่ใช่ปัญหาและไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

จึงไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ ท�าให้ชุมชนขาดการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุคลในแต่ละช่วงวยั ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นพฤติกรรมความเสียสละมุ่งม่ันของผู้สูงอายุบางส่วนที่มีจิตอาสา 

พยายามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ

ในศักดิ์ศรีและคุณค่าผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีพลังความคิด  

มภีมูปัิญญาด้านการผลติจากฐานทรพัยากรชมุชน ขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรมของชมุชน 

ซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ จะสามารถน�ามาสร้างการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุอื่น ๆ หรือแก่ชุมชน ท�าให้ชุมชน

ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ

 เมือ่สอบถามถงึการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติและการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ 

ผูส้งูอาย ุพบว่าผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มส่ีวนร่วมในการปฏบิตั ิโดยเมือ่หน่วยงานภาครฐั เช่น องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแม่กวัะ ศนูย์ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) จดักจิกรรมต่าง ๆ  

ก็จะมีการแจ้งไปยังประธานผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมซึ่งผู้สูงอายุ 

ที่มาร่วมกิจกรรม มักเป็นคนกลุ่มเดิม ๆ ที่มาเป็นประจ�าอยู่แล้ว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึง 

สาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของผู ้สูงอายุน้ัน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะข้อจ�ากัดด้าน 

สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และสถานที่จัดงานบางครั้งอยู่ไกลจากบ้าน ท�าให้เดินทางไปร่วมกิจกรรม 

ได้ล�าบาก และบางส่วนให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับทัศนคติของผู ้ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

เป็นเพียงการจัดท�ากิจกรรมตามแผนงบประมาณท่ีวางไว้เท่านั้น โดยไม่ได้ให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง

หรือเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2. ความคดิเหน็และการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายทุีผ่่านมา 

รวมทั้งความต้องการในปัจจุบัน

  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มท่ีน่าสนใจในประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 

ในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง โดยทัว่ไปแล้วมกีารด�าเนนิงาน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ แต่ขาดการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ท�าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถน�าไปใช้วิเคราะห์ปัญหาหรือ 
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ความต้องการได้ทนัท ีการด�าเนนิงานจงึไม่ตรงกบัความต้องการของผูส้งูอาย ุอกีทัง้โครงการทีด่�าเนนิการ 

เหล่านั้น เป็นโครงการในลักษณะสั่งการจากส่วนกลาง จึงไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ดังนั้นจึงมีการน�าเสนอว่าควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระดับชุมชน (ต�าบล) ที่สะท้อน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร ปัญหาและความต้องการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอาย ุซึง่ฐานข้อมลูนีค้วรมทีกุการเกบ็รายละเอยีดแยกออกเป็นระดบัหมูบ้่าน 

และรวบรวมเป็นระดบัต�าบล เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยงข้อมลูทัง้หมดเป็นสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันทีและทันสมัยตลอดเวลา

 ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุจะต้องค�านึงถึงความรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์และบทเรียนจากการท�างาน เน่ืองจากประสบการณ์การจัดกิจกรรมในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ หลาย ๆ  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้จากการศึกษาบริบทชุมชนและ 

สถานภาพผู ้สูงอายุ สามารถน�ามาพัฒนาเพื่อยกระดับให้เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ ่

ทีผ่่านประสบการณ์มากมาย ความต้องการการเรยีนรูท้ีส่�าคญัไม่ใช่การเรยีนรูพ้ืน้ฐาน แต่ต้องการเรยีนรู้ 

เพื่อต่อยอดความรู้และประสบการณ์ จะท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นองค์รวมได้

 ดังนั้นข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ คือควรจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชน เน้นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การใส่ใจในคุณค่า ยกย่อง 

ให้เกียรติผู้สูงอายุ โดยในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมควรค�านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

โดยเฉพาะผูท้ีเ่ข้าร่วมกระบวนการ ไม่ควรมแีต่เฉพาะผูส้งูอาย ุควรประกอบไปด้วย ผูน้�าชมุชน ผูบ้รหิาร 

และเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลปงกา 

กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู ่บ้าน กศน. และภาคีร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพราะ 

ในกระบวนการสนทนากลุ่มได้มีการสรุปประเด็นว่าหากมีการด�าเนินการร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

จะสามารถตอบสนองต่อเปาหมาย ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ

 ในการสนทนากลุ ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ ่มตัวอย่างได้แสดงความห่วงใยต่อ 

สภาพครอบครัวในชมุชนทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปจากอดตี จากทีม่คีนหลายรุน่อยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั 

กลายเป็นครอบครวัเดีย่วมากข้ึน ท�าให้ผูส้งูอายตุ้องอยูก่นัตามล�าพงั ขาดผูด้แูลและอาจเกดิความรูส้กึ

ว่าชวีติไร้ความหมาย ดงันัน้แนวทางทีส่มาชกิในครอบครวั คนในชมุชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุน

และแสวงหาความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่าย เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้มพีืน้ทีใ่นการเข้าร่วมกจิกรรมกบัชมุชน  

ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะพูดคุย หรือการพัฒนาตนเอง 
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ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ผูส้งูอายมุองเหน็คณุค่าและความส�าคญัของตนเองและชุมชนจะประจกัษ์ในศักยภาพ

และพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข

 ในการสนทนากลุ่มจึงมีการน�าเสนอกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีการนัดพบ 

หรือก�าหนดตารางเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ในชื่อ “โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ” 

โดยคาดว่าหากมกีารจดัตัง้โฮงเฮยีนขึน้มาจะท�าให้ผูส้งูอายมุกีารต่ืนตัวในการท�ากิจกรรมร่วมกันมากขึน้ 

สร้างการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การคิด การลงมือท�า เริ่มจากการพูดคุยสร้างความเข้าใจให้

กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการ การส�ารวจพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ 

ท�ากิจกรรม การประชุมแกนน�าผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ากิจกรรมผู้สูงอายุ กลุ่มย่อยต่าง ๆ   

เช่น อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุและแกนน�าผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่  

บริบทพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่พื้นที่ควรท�า ให้ตรงความต้องการของพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น การท�าตุง

เพือ่สบืสานภมูปัิญญา การให้ความรูด้้านกฎหมายเรือ่งสทิธขิองผูส้งูอาย ุการให้ความรูด้้านศาสนาพธิี

กับวิถีชีวิตชุมชน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพการท�าพรมเช็ดเท้า 

การส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัว เป็นต้น 

  โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโฮงเฮียน ได้ใช้อาคารห้องประชุมขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กวัะ เป็นสถานทีด่�าเนนิการไปก่อน เพราะการจดัตัง้ก�าลังมกีระบวนการทีค่่อย ๆ  พฒันา

ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยก�าหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เอาไว้ เพื่อสะดวกต่อการวางแผน

เข้าร่วมกจิกรรมของผูส้งูอาย ุให้เลอืกได้ตามความต้องการ รวมทัง้อาจเป็นแรงผลกัดนัให้เข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอื่น ๆ ให้แก่คนในชุมชนต่อไป

 โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ เป็นการสร้างพื้นที่การอยู่ร่วมกันในสังคม

และเกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี  

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสามารถทางสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ท�าให ้

ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาด้านสุขภาพกายและจิตดีขึ้น รู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิต การมีทักษะและ 

ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีปฏิสัมพันธ์และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสังคมได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการศึกษา

1. การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง มีดังนี้

 การส่งเสริมการมีส่วนด้านการร่วมคิด โดยให้คนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน

ค้นหาสาเหตุ ความต้องการ ความจ�าเป็น ตลอดจนเลือกรับหรือปฏิเสธกิจกรรมหรือโครงการที่มี 
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ผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบกับชุมชน และร่วมจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน โดยให้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดท�า

และก�าหนด ระยะเวลาการด�าเนนิงานโรงเรยีนผูส้งูอาย ุในชือ่ โฮงเฮยีนภมูผิญาปัญญาผูส้งูอายตุ�าบล 

แม่กวัะ โดยมกีารวางแผนเพ่ือให้เกิดการปฏบิตัใินชุมชน ทัง้การร่วมกนัวางแผนงบประมาณ วสัดอุปุกรณ์  

ระยะเวลาและอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามเปาหมายที่ชุมชนคาดหวัง

 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมด้านปฏบิตักิาร โดยให้ผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงออกด้านการท�างานร่วมกนั  

การเป็นวิทยากรจิตอาสา การเป็นตัวอย่างในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถกระตุ้นและสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนเกิดการยอมรับศักยภาพของผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล โดยให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดผู้ท�าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล สรุปผลในเรื่องของการน�างบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ ไปใช้ว่าเป็นไปตามที่วางแผนหรือคาดหวังไว้หรือไม่

 ซึ่งในภาพรวมของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง จากความเห็นของผู้ให้ข้อมูล

ส่วนใหญ่ระบุว่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจะได้รับการได้รับการดูแลสุขภาพจาก 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และเจ้าหน้าที ่อสม. อยูแ่ล้ว จงึมส่ีวนร่วมด้านการรบัข้อมลูข่าวสาร  

การรบัฟังความคดิเหน็ และการให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ  ทีม่กีารด�าเนนิการในชมุชน แต่ไม่อาจ 

ไม่เข้าใจถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะถือเป็นการปรับเปลี่ยน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่เม่ือได้มีการน�าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็เข้าใจ 

และให้ความร่วมมอืมากยิง่ขึน้ ดงันัน้แล้วจงึให้ข้อสรปุร่วมกนัว่าการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากการมส่ีวนร่วมเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

ต้องมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจในการให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง การรบัฟังความคดิเหน็ การรเิริม่

การพัฒนา การวางแผน การด�าเนินการ การรับผลประโยชน์และการประเมินผล

2. การหาแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ 

อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง สรุปการวิจัยได้ดังนี้

 แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก คือแนวทาง 

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ช่ือว่า “โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ” ซึ่งถือได้ว่า 

เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีต้องการสร้างพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการพบปะพูดคุย 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดภมูปัิญญาแก่กนั เพือ่ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งต่าง ๆ  ตามความต้องการ 

ของผู้สูงอายุ และ/หรือตามนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการด�าเนินงานนี้จะท�าให้เกิด 
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การร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบประเมินผล เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งผลให ้

ผู้สูงอายุเกิดความสุข มีทักษะในการดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อภิปรายผล

  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง มีประเด็นส�าหรับการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1. การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแม่กัวะ   

 การมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการสากลทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามคีวามส�าคญัและจ�าเป็น

ในสังคมประชาธิปไตย โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ ์

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ 

ภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการมส่ีวนร่วมของประชาชน (อรทยั ก๊กผล, 2552) ทีผ่่านมาในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ  

อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนไปตามแผน

ปฏิบัติราชการที่ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ก�าหนดมาจากรัฐบาลหรือภาคการเมือง 

ซึ่งมักออกมาจากปัญหาในภาพรวมท่ีอาจไม่ใช่ปัญหาและไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงไม่น�า 

ไปสู่การปฏิบัติ ท�าให้ชุมชนขาดเกิดการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วม 

 แม้ว่าในปัจจุบันระเบียบกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการก�าหนดนโยบาย การตดัสนิใจการด�าเนนิการ  

การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลในทุกระดับ แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาไปสู่เปาหมายของ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเอง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือ 

อาจเป็นเพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าว 

ท�าให้การแสดงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล เพื่อน�าไปปฏิบัตินั้นมีน้อย ส่งผลให้การด�าเนินการพัฒนาไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2550) สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤตศิลป์ อินทชัย (2551) ที่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ดังน้ันควรจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

ได้แสดงบทบาทเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วม 

ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแล

สุขภาพของตนเองอีกด้วย และสัมพันธ์กับงานของกชกร สังขชาติ และ สมโภชน์ อเนกสุข (2548) 
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ที่พบประเด็นน่าสนใจที่ว่าหากผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้ก็สามารถท�ากิจวัตรของตนเองต่อไปนั้น 

ซึ่งหมายความว่า ผู้สูงอายุสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในชุมชน สังคมและร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ หากมี

สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

2. แนวทางการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ  

อ�าเภอสบปราบจังหวัดล�าปาง 

 มกีารจดัตัง้ “โฮงเฮยีนภมูผิญาปัญญาผูส้งูอายตุ�าบลแม่กวัะ” ในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการจดัการเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบที่สะท้อนมุมมองแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

ของการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีแรงจูงใจที่จะเรียนและ 

ให้ความส�าคญักบัเปาหมายการศกึษาทีห่ลากหลาย เปาหมายของการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่ทกุคนนัน้ 

จะให้ความส�าคัญกับการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับวัย การใส่ใจในคุณค่า ยกย่อง ให้เกียรติผู้สูงอายุ โดยในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 

ควรค�านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการ ไม่ควรมีแต่ผู้สูงอายุ  

ควรประกอบไปด้วย ผูน้�าชมุชน ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ เจ้าหน้าที ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลปงกา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน กศน. และภาคี

ร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งน้ีเพราะในกระบวนการสนทนากลุ่มได้มีการสรุปประเด็นว่าหากมีการ

ด�าเนินการร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ จะสามารถตอบสนองต่อเปาหมาย ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาติ ญาตินิยม (2547) ได้ท�าการศึกษา 

ลกัษณะภาวะพฤฒพลงั: กรณศีกึษาผูส้งูอายไุทยทีม่ชีือ่เสยีง พบว่า ผูสู้งอายชุอบท�ากจิกรรมในยามว่าง 

และชอบท�ากจิกรรมทีต่นเป็นสมาชกิองค์กร และผูส้งูอายสุามารถดแูลตนเองให้มสีขุภาพกาย ใจ สงัคม

และจติวญิญาณได้เหมาะสมกบัวยัได้หากได้ร่วมท�ากจิกรรมต่าง ๆ  กบัผู้อืน่และยงัสัมพนัธ์กบังานวจิยั

ของกรุณา ใจใส (2553) ที่ช้ีให้เห็นว่ารัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดที่มีต่อผู้สูงอายุ ที่ไม่มอง

อย่างเหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน เพราะจะท�าให้รัฐไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างหลากหลาย 

ของผูส้งูอาย ุซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผู้สูงอายอุยูอ่ย่างมคุีณค่า 

มีศักดิ์ศรี เสริมพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุให้ท�าประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้  

เพราะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของประชาชนเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในการด�ารงชีวิตให้มีความสุข ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เสน่ห์ จามริก,  

2537)
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 หน่วยงาน องค์กรทีเ่กีย่วข้อง ควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในทศันคต ิภมูปัิญญาท้องถิน่ ความแตกต่าง 

ด้านชาติพันธุ์ รวมทั้งการยกย่องให้เกียรติผู้สูงอายุในการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อจะได้รับ 

ความร่วมมือ สนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

กบัผูส้งูอาย ุเช่น การจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายเุพือ่ให้เป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอาย ุเป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 ควรมกีารส่งเสรมิภาวะผูน้�าให้กบัแกนน�าผูส้งูอาย ุเนือ่งจากหากมผู้ีน�าทีด่ ี มวีสัิยทศัน์ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท�าให้ได้รับความร่วมมือ 

จากสมาชิกในชุมชน มีกาบริหารจัดการและการประสานงานที่ดี

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

  ควรมกีารถอดบทเรยีนการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายรุ่วมกบัชมุชน เพือ่ท�าให้เกดิการเรยีนรู ้

ร่วมกันและเกิดรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย โดยการชุมชนที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดี น�าไปสู่การขยายผลหรือการปรับใช้ภายใต้บริบทที่ใกล้

เคียงกัน
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