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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ทดลองใช้กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4. ประเมินกจิกรรมการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนาจ านวนท้ังสิ้น 
45 คน โดยการคัดเลือกตัวแทนผูสู้งอายุร่วมกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา จ านวน 30 คน ตามความสนใจและสมัครใจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยั 
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีการรักษาพยาบาลความตามจ าเป็นของร่างกายโดยมีลูกหลาน ญาติพี่
น้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุคือ การมลีูกหลานเลี้ยงดู 
และคอยดูแลเอาใจใส่ แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลมากท่ีสุดคือ แหล่งรายไดห้ลักของผู้สูงอายุมาจากเบีย้ผูสู้งอายุ 
ลูกหลานและมีเพียงบางส่วนท่ียังสามารถรับจ้างท างานได้เท่าน้ัน 2) ผลการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคุณภาพ 
ชีวิตของผู้สูงอายผุู้วิจัยได้ประยุกตใ์ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความต้องการของชุมชนท าให้เกิด
กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กจิกรรมท าลูกประคบสมุนไพร (แห้ง) กิจกรรมท าน้ ามันไพล กิจกรรมนวด  
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         **อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
        ***อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ตัวอย่างง่ายส าหรับผูสู้งอายุและกจิกรรมท าสบู่จากสมุนไพรในท้องถิ่น 3) และ 4) จากการทดลองใช้และประเมิน
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม พบว่า ผู้สงูอายุในชุมชนมีความพึงพอใจจากการด าเนิน กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเป็นอย่าง
มากเนื่องจากกิจกรรมทั้ง 4 อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนและยังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถน าไปประยุกต์
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน (กิจกรรมนวดตัวอย่างง่าย) และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการน าพชืสมุนไพร
ที่มีในท้องถิ่นมาท าเป็นผลิตภณัฑ์เช่น สบู่ น้ ามันไพลส าหรับนวดตัวใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต / ผู้สูงอายุ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
This research has four study purposes : 1. to study the quality of life of the elderly, 2. to 
develop activities for promoting the quality of life of the elderly according to the philosophy 
of sufficiency economy, 3. to test the activities for promoting the quality of life of the elderly 
according to the philosophy of sufficiency economy, and 4. to evaluate the activities for 
promoting the quality of life of the elderly according to the philosophy of sufficiency 
economy. The target group consists of 45 elderly living in Ban Pho Pattana, Tambon Khonthi, 
Amphoe Muang, Kamphaeng Phet. The elderly chosen to participate in the activities for 
promoting the quality of life of the elderly according to the philosophy of sufficiency 
economy are from Ban Pho Pattana. All of 30 participants joined the research based on their 
own interest and decision. The result of the study showed that the quality of life of the 
elderly in Ban Pho Pattana, Tambon Khonthi, Amphoe Muang, Kamphaeng Phet is good. They 
are healthy, have the stable residents, and receive proper medical care according to their 
health. The target group is closely taken care by their family members, reflecting the elderlys' 
expectation about the end of their life: their children feed and are attentive to them.  
However, the most worrying aspect is that the elderlys’ primary sources of income are from 
the elderly care allowance and their children support. Only some of them are able to work. 
From the basic quality of life of the elderly and the group discussion, the researchers applied 
the philosophy of sufficiency economy to the community needs and built four activities which 
are making the herbal ball (dry), making Plai oil, basic massage for elderly, and making herbal 
soap from local herbs. The researchers found that the elderly are very satisfied with four 
activities because the activities are based on the basic needs. They are also able to apply the 
activities in their everyday life (like basic massage) and can deduce their family’s spending by 
making household’s appliance from local herbs such as soap and body massage oil. 
 

Keywords : Quality of Life / Elderly / the Philosophy of Sufficiency Economy 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ให้นิยามเกี่ยวกบัระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 

(Aging society) ไว้ว่า ประเทศใดหรือสังคมใดท่ีมปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 หรือมีอายตุั้งแต่   
65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุหรือสังคม   
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สูงวัยแล้ว และเมื่อสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีข้ึนไปถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ จะถือว่าเป็น
สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ และหากมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ
อย่างเต็มที่ Sukhothai Thammathirat Open University (2016) 

ผลการส ารวจข้อมูลประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทย พบว่า จ านวนและสดัส่วนของผูสู้งอายุใน
ประเทศมีการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุประมาณ 4 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 6.8 
ของประชากรทั้งประเทศ และจ านวนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งเป็น 5.9 ล้านคน (ร้อยละ 9.4) ในปี 2545 
จ านวน 7 ล้านคน (ร้อยละ 10.7) ในปี 2554 จ านวน 8.27 ล้านคน (ร้อยละ 12.2) ในปี 2554 และจ านวน 10.0 
ล้านคน (ร้อยละ14.9) ตามล าดับ Population Statistics Group, Social Statistics Bureau, National 
Statistical Office, Ministry of information and communication Technology (2014). ดังนั้นจะเห็นว่า
ประเทศไทยเริม่ก้าวเข้าสู่สังคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ควร
ป้องกันเพ่ือความส าเร็จในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุโดยใช้ชุมชนหรือแหล่งที่ผูสู้งอายุอาศัยเปน็ฐานในการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นถ้ามีการน า
หลักคุณภาพชีวิตมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ได้แก่ กระบวนการพัฒนาคนให้มีความ
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภมูิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถจดัการทรัพยากรในการด ารงชีวิตไดต้ามล าดับ การพึ่งพา
ตนเอง พ่ึงพากันในชุมชนและพึ่งพาเครือข่ายที่เกีย่วข้อง เพื่อน าไปสูว่ิธีและเป้าหมายของความพอประมาณ 
ความสมดุลและความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรที่พอเพียงแก่การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
และมีความพึงพอใจในชีวิต Navachinda, A (2006) หากทุกภาคสว่นมีความเข้าใจและมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านสุขภาพ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี 
การคุ้มครองผู้สูงอายุและดูแลจดัการสวสัดิการใหผู้สู้งอายุ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น ก็จะ
ท าให้สังคมไทยก้าวเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างมั่นคงและมีคุณภาพท่ีแท้จริง และจากการทบทวนเอกสารต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่าการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับผู้สูงอายุและเป็นแนวทางที่ควรจะน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง หากได้ปฏิบตัิตนตามแนวทางการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง น่าจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทั้งด้านรา่งกายและดา้นจิตใจมากหรือมีความพึงพอใจในชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมี
ความสุขมากข้ึน ผู้วิจัยเชื่อว่าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพือ่น าผลที่ได้จากการพัฒนากิจกรรมไปเป็น
ฐานข้อมูลในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อยา่งเหมาะสมกลมกลืนพร้อมกับน าไปขยายผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในชุมชนผู้สูงอายุอ่ืนๆ ในจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูสู้งอายใุนเขตหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 5 
ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (อยู่เย็น เป็นสขุ) ปี 2558 
โดยผู้น าชุมชนและชาวบ้านมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวัน จากการสมัภาษณผ์ู้น าชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุบางรายมีอาการโรคซมึเศรา้ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ
ครอบครัว ไม่มีคณุค่าในตนเอง บางรายรูส้ึกว่ารายไดไ้มเ่พียงพอต่อการใช้จ่าย ท่ีผ่านมากิจกรรมผูสู้งอายุใน
ชุมชนยังไม่มีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท ากิจกรรม ดังน้ันเพื่อให้ข้อมลูจากการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เห็นความส าคัญของการใช้กิจกรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและใช้ในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 2. การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายตุามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 4. เพื่อประเมินกิจกรรมการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏบิัติการ (Action Research) โดยมีขั้นตอนและวิธีทีส่ าคัญ แบ่งตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนา ต าบลคณฑี      

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยก าหนดกรอบแนวคิดแบ่งตามตวัช้ีวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังด้านความ
ต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ตัวอย่างจากผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไดท้ี่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่
จริงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรที่มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
สามารถสื่อสารได้และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา จ านวน 45 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู คือแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกและปลายเปิดเพื่อส ารวจกจิกรรมที่
ผู้สูงอายสุนใจ โดยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ความครอบคลุมของค าถามก่อนน าไปใช้จริง โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

วิธีการรวบรวมข้อมูล (1) น าแบบไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสมัภาษณ์ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
100 โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็นดา้นบริบทชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชนต าบลคณฑี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคณฑี (รพ.สต.) จ านวน 5 คน และด้านสภาพคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ จากกลุม่ตัวอย่าง
ทั้งหมด 45 คน พร้อมใช้การสังเกตร่วม (2) จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน  และ
ร่วมกันหากิจกรรมทีเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

การวิเคราะห์ข้อมลู น าผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะหค์่าสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูสู้งอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและอาศัยอยูจ่ริงในหมู่บ้านโพธิ์
พัฒนา หมู่ 5 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 45 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู การจัดสนทนากลุม่ในประเด็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุามตัวช้ีวัดคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังความต้องการด้านร่างกาย และด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข  

วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้วจิัยท าการรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
กิจกรรมที่เหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ
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การวิเคราะห์ข้อมลู ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูโดยการอภิปรายร่วมกัน รวมถึงเขียนรายงาน
ข้อมูลผลการพัฒนากิจกรรมเพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายแุละประเมินกจิกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนผูสู้งอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ตามความสนใจและสมคัรใจ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณค่า 5 ระดับ ตาม

แบบลิเคริ์ท (Likert Scale) และปลายเปดิส าหรับข้อเสนอแนะจากการน ากิจกรรมมาใช้เพื่อการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาน าแบบสอบถามทีไ่ด้ปรบัปรุงและแกไ้ขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วจึง
น ามาทดสอบใช้กับกลุม่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคยีงกับประชากรในการวิจัย จ านวน 30 ท่าน และวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) จัดประชุมชี้แจงทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (2) แจกจ่ายแบบสอบถาม
ให้ทีมงาน (3) ทีมงานไปเก็บข้อมูลขณะจัดกิจกรรม (4) รวบรวมแบบสอบถามเพื่อน ามาวเิคราะห์และ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู น าผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ค านวณค่าสถิติด้วยค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   
สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งผลการศกึษา ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง    
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวจิัยตามตัวช้ีวัดคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ (UNESCO, 1980) แบ่งประเด็น
การศึกษาเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1.1 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดา้นร่างกาย 
 1.1.1 ด้านสุขภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ตัวอย่างผูสู้งอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา 
จ านวน 45 คน พบว่า ด้านสุขภาพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มสีุขภาพดมีาก แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือ
มีสุขภาพไม่ดจีากโรคประจ าตัว ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต โรคอัมพฤกษ์ โรคหัวใจโต โรคไขมัน 
โรคต่อมลูกหมาก คิดเป็นร้อยละ 28.90 ใกล้เคียงกับผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพปานกลาง ซึ่งมีโรคประจ าตัว เช่น ปวด
เมื่อย ปวดแขน ขา ภูมิแพ้อากาศ โรคกระเพาะอาหาร โรคนิ่ว คิดเปน็ร้อยละ 26.70 และน้อยทีสุ่ดมสีขุภาพดี 
คิดเป็นร้อยละ 11.10  
 1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ (แหล่งรายได)้ จากการสัมภาษณเ์ชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
โพธิ์พัฒนา จ านวน 45 คน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ (แหล่งรายได้) น้ัน ส่วนใหญ่มีแหล่งรายไดห้ลักมาจากเบี้ย
ผู้สูงอายุและจากลูกหลานให้ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาคือจากเบี้ยผูสู้งอายุและจากการรบัจ้าง
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 26.70 ใกล้เคียงกับผูสู้งอายุท่ีมีแหล่งรายได้จากการรับเบี้ยผูสู้งอายุเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 
24.40 และน้อยที่สุดมีแหล่งรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายรุ่วมกับรายได้จากท่ีลูกหลานให้ใช้จ่ายและจากการรับจ้าง
ท างาน  คิดเป็นร้อยละ 11.10  
 1.1.3 ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีอยู่ 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
บ้านตนเอง คิดเป็นร้อยละ 62.20 ส่วนท่ีเหลืออาศัยอยูบ่้านลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ปัจจัยการ
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รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย พบว่า ผู้สูงอายุจะไปรักษาท่ีอนามัย/รพ.สต/โรงพยาบาลชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ
มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 60 เนื่องจากอยู่ใกล้ที่พักอาศัย สะดวกในการเดินทางและใช้สิทธ์ิค่ารักษาพยาบาล เช่น 
บัตรทอง หรือสิทธิ์รักษา 30 บาท รองลงมาคือ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 24.40 ปัจจัยความต้องการเสื้อผ้า 
ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมเีสื้อผา้เพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 95.60 ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัย
ความต้องการอาหาร ผูสู้งอายุส่วนใหญ่คิดว่าเพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 97.80  
 1.2 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดา้นจิตใจ 
 1.2.1 ด้านความมั่นคงในชีวิต ในกรณีการดูแลเอาใจใส่ยามเจ็บป่วย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีลูกหลาน/ญาติพี่น้องคอยดูแลเอาใจใส่ในยามเจ็บป่วยมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือดแูลตนเอง
หากเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 28.90 และน้อยที่สุดผู้สูงอายมุีสามี/ภรรยาดูแลเอาใจใสย่ามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 
4.40  
 1.2.2 ด้านกิจกรรมทางสังคม แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นกิจกรรมประจ าวัน 
ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มีกิจกรรมประจ าวันท่ีไม่เกิดรายได้มาก คิดเป็นร้อยละ 68.90 เช่น นั่งฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์   
ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ดูแลบา้น เป็นต้น ส่วนที่เหลอืเป็นกิจกรรมที่เกิดรายได้ เช่น ท าเกรียบกุ้ง
ขาย ทอเสื่อ สานตะกร้าขาย และรับจ้างท าเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ 31.10 ต่อมาเป็นประเด็นกิจกรรมที่ชอบ 
ท าแล้วมีความพึงพอใจ มีความสุข พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบปลกูผักสวนครัว/เลี้ยงเป็ดไก่/ทอเสื่อ พัด ตะกร้า 
คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคอืชอบเลี้ยงหลาน/ท างานบ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.90 และชอบฟังวิทยุ 
โทรทัศน์/ฟังเทศน์ เข้าวัด/คุยกับเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ส่วนท่ีเหลือไมม่ีเวลาว่างที่จะท ากิจกรรมอะไร
เลย คิดเป็นร้อยละ 2.2  
 1.3 สิ่งที่คาดหวังในวัยสูงอายุ จากการสัมภาษณเ์ชิงลึกกลุ่มผูสู้งอายุท้ัง 45 คน พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความคาดหวังในวัยสูงอายดุ้านความมั่นคงในชีวิตมากที่สดุ ต้องการให้ลูกหลานเลี้ยงดูและคอยดูแลเอาใจใส่ 
อยากมีความสุข อยากอยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือความคาดหวังด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
การดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจะช่วยได้ การมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 22.20 ต่อมาเป็นความ
คาดหวังด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ต้องการมีกิจกรรมตา่งๆ เช่น              
การออกก าลังกาย สดุท้ายคือกลุม่ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านใดแล้ว  
 2. ผลการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายตุามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ผู้วิจัยได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากจิกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
เพื่อให้สามารถพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุท้ังทางด้านร่างกายและด้านจติใจให้ผูสู้งอายุไดม้ี
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ลดการพึ่งพิงคนในครอบครัว และมสี่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนตาม
ความสามารถและศักยภาพของบุคคลได้ตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภมูิคุ้มกัน  ผูว้ิจัยได้น า
ข้อมูลมาสรุปและสังเคราะห์ผลสมัภาษณ์เชิงลึกสภาพคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา จ านวน 45 คน 
และได้รูปแบบการสร้างกิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิต 4 แนวทาง ได้แก่ 
 2.1 กิจกรรมด้านสุขภาพ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ต้องการท ากิจกรรมด้านสุขภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมาคอื ต้องการกิจกรรมการนวดตัวเพือ่สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.80 และมีความ
ต้องการออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 11.10 
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 2.2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (เสริมสร้างรายได้) ผู้สูงอายสุ่วนใหญไ่มต่้องการท ากิจกรรมเสริมสร้าง
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมาคือผูสู้งอายุมีความต้องการปลูกผัก เลี้ยงไก่ คิดเป็นร้อยละ 20 และมี
ความต้องการท าไม้กวาด เหลาก้านมะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 13.30 
 2.3 กิจกรรมด้านศาสนา ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ไม่ต้องการท ากิจกรรมด้านศาสนา คิดเป็นร้อยละ 
64.40 รองลงมาคือเป็นกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม/ท าบุญตักบาตรกลางบ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.60  
 2.4 กิจกรรมด้านสังคม ผูสู้งอายุสว่นใหญ่ไมต่้องการท ากิจกรรมด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 77.80 
รองลงมาคือผูสู้งอายุมีความต้องการกิจกรรมการร าวง /เล่นกีฬา/กจิกรรมสันทนาการ คดิเป็นร้อยละ 22.20 
 จากกิจกรรมทั้ง 4 แนวทาง ผู้วิจัยและผูสู้งอายุได้ร่วมสนทนากลุ่มเพือ่พัฒนากิจกรรมจาก 4 
แนวทางขา้งต้น ให้ได้กิจกรรมที่ผูสู้งอายุสามารถปฏิบตัิได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายไุด้ 4 กิจกรรมโดยเรียงล าดับความต้องการท ากิจกรรมจากมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด ได้
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนความถี่ รอ้ยละของผูสู้งอายุท่ีมีต่อกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ความถี่ (หน่วย : คน) ร้อยละ 
1. กิจกรรมท าลูกประคบสมุนไพร (แห้ง) 15 33.30 
2. กิจกรรมท าน้ ามันไพล 13 28.90 
3. กิจกรรมนวดตัวอย่างง่ายส าหรับผูสู้งอายุ 11 24.50 
4. กิจกรรมท าสบู่จากสมุนไพรในท้องถิ่น 6 13.30 

รวมท้ังหมด 45 100.00 
  

 กิจกรรมทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 น้ี ได้แก่ กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรม
เสรมิสร้างรายได้ กิจกรรมด้านศาสนา และกจิกรรมด้านสังคม เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นพัฒนาคนให้มีความพอประมาณ มีเหตผุลและมภีูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถจัดการ
ทรัพยากรในการด ารงชีวิตได้ โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง พ่ึงพากันในชุมชนและพึ่งพาเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปสู่วิธีและเปา้หมายของความพอประมาณ ความสมดลุและความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรที่พอเพียงแก่การ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพกาย สขุภาพจิตดีและมคีวามพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ท่ีประชุมมีความเห็นว่า
ควรใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งได้แกส่มุนไพรต่างๆ ที่มีการปลูกไว้ในตามครัวเรือนและในป่าชุมชน เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาสมุนไพรในชุมชนให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีส่ามารถใช้ในครัวเรือนและ
ส่งเสริมต่อไปเพื่อท าจ าหน่าย และลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าได้อกีทาง 
 3. ผลการทดลองใช้กิจกรรมเพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัยไดจ้ัดกิจกรรมตามตัวช้ีวัดคุณภาพผูสู้งอายุท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อส่งเสรมิคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 4 กิจกรรม ด าเนนิกิจกรรม
ทั้งหมด 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 เดือน การด าเนินกิจกรรมแตล่ะครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ตัวแทนผูสู้งอายุ อสม. และผูดู้แลผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 การส่งเสริมการท าลูกประคบสมุนไพร (แห้ง) และการส่งเสริมการท าสบู่จากสมุนไพรใน
ท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์พัฒนา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการน าภมูิปัญญาและสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นน ามาแปรรูปผลิต
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เป็นสินค้าสามารถใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสบู่และช่วยแก้ปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายใหแ้ก่
ผู้สูงอายไุด้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคม 
 ครั้งท่ี 2 กิจกรรมท าน้ ามันไพล และกิจกรรมนวดตัวอย่างง่ายส าหรับผู้สูงอายุ มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านต าบลโพธิ์พัฒนา มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายแกผู่้สูงอายไุด้บรหิารร่างกายโดยการยืดเหยยีดกล้ามเนื้อ และนวดตัวเองอย่างง่าย 
รวมถึงยังสามารถผลิตน้ ามันไพลไว้ใช้ร่วมกับการนวดตัวได้อีกด้วย เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายดุ้านความมั่นคงในชีวิต ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และ   
ด้านสังคม  
 ภายหลังการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยไดต้ิดตามผลการทดลองใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม พบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ( = 2.53) ผู้สูงอายุมีระดับคณุภาพชีวิเกือบทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นดา้นเศรษฐกิจ (แหล่งรายได้) ท่ีผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่เพียงพอกับคา่ใช้จ่าย 
ส่วนหลังเข้าร่วมกิจกรรม ( = 4.60)  ผู้สูงอายุมีระดับคณุภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมผู้สูงอายมุีระดับคณุภาพชีวิตด้านความมั่นคงในชีวิตมากที่สดุ ( = 2.67) เพราะส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมี
ลูกหลานคอยดูแล และหลังเข้าร่วมกิจกรรมผูสู้งอายุมีระดับคณุภาพชีวิตด้านสุขภาพมากที่สุด ( = 4.67) 
เนื่องจากกิจกรรมช่วยใหผู้้สูงอายสุามารถน าสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาเป็นยาในการรักษา
อาการปวดเมื่อย ใช้ท าสบู่ไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้และยังช่วยคลายเส้นยามปวดเมื่อยได้ถือเป็นการ
เรียนรู้แบบง่ายๆ ท่ีสามารถท าเองได้ ลดการพึ่งพิงคนอ่ืน รู้สึกมีคณุค่าในตนเอง ถือเป็นการดูแลสุขภาพโดยไม่มี
ต้นทุน 
 4. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ภายหลังการจัดกิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมาก ( = 4.56) เมื่อจ าแนกตามรายการประเมินแตล่ะกิจกรรม ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมนวดตัวอย่างง่ายในระดับพอใจมาก ( =4.67) รองลงมาคือการท าสบูส่มุนไพร ส่วนการท าลูกประคบ
สมุนไพร (แห้ง) การท าน้ ามันไพล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ โดยผู้สูงอายุเห็นวา่กิจกรรมนวดตวัอย่างง่าย
ส าหรับผู้สูงอายุ ช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตท่านให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.67) อยู่ในระดับพอใจมาก  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร อภิปรายผลไดด้ังนี้ 
 1. สภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายตุามแนวคิดเกี่ยวกับความจ าเป็นตอ่ปริมาณความต้องการรับ
บริการสุขภาพของ Jeffer, et al., (1971) ซึ่งได้ให้นิยามเกี่ยวกับความจ าเป็นต่อปริมาณความต้องการรับบริการ
สุขภาพว่า เป็นปริมาณของบริการสุขภาพท่ีผูเ้ชียวชาญทางการแพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยควรจะไดร้บับริการ
สุขภาพในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในเขตหมู่บ้านโพธ์ิ
พัฒนา ต าบลคณฑี ส่วนใหญจ่ะเลอืกรับบริการสุขภาพตามความจ าเป็นของร่างกายก่อน เช่น หากมีการเจ็บป่วย
เล็กน้อยหรือการตดิตามอาการโรคความดัน เบาหวาน โดยผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะเลือกเข้ารับการพยาบาลตาม
โรงพยาบาลชุมชนหรืออนามัยก่อน แต่หากอาการที่ผูสู้งอายุเป็นนั้นเกินกว่าสถานพยาบาลเหล่านั้นจะสามารถให้
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การช่วยเหลือได้ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธ์ิพัฒนาจะเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลก าแพงเพชร หรือ
คลินิกในตัวเมืองเป็นล าดับต่อไป โดยมลีูกหลานและญาติพี่น้องเป็นผู้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แตจ่ากการศึกษา
สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี พบว่า ผูส้งูอายุร้อยละ 71.10 มีสุขภาพท่ีแขง็แรงหรือ
คิดว่าตนเองมสีุขภาพท่ีแข็งแรงดีท าให้อุปสงค์ต่อปริมาณความต้องการรับบริการสุขภาพต่ าไปด้วย ตามแนวคิด
เกี่ยวกับอุปสงค์ต่อการบริการได้อธิบายไว้ว่า อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง เพราะสุขภาพได้ให้
อรรถประโยชน์แก่บุคคลที่ต้องการบริการสุขภาพเพื่อท าให้เกิดสุขภาพท่ีดีและสร้างอรรถประโยชน์ได ้ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตรไ์ด้นยิามค าว่าอุปสงค์สืบเนื่องว่าเป็นอุปสงคต์่อสินค้าหรือบริการทีผู่้บรโิภคต้องมีต่อสินค้าหรือ
บริการชนิดหลังก่อน จึงจะสามารถมีอุปสงค์ต่อสินคา้หรือบริการชนดิแรกได้ ตัวอย่างเช่น แรงงาน (เป็นอุปสงค์
สืบเนื่องจากอุปสงค์ต่อการผลิตสนิค้าหรือบริการ) พลังงาน (เป็นอุปสงค์สืบเนืองจากความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รถยนต์ฯ) และบริการสุขภาพ (เปน็อุปสงค์สืบเนื่องจากสุขภาพ) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุในหมูบ่า้นโพธิ์
พัฒนามีค่าเฉลีย่ของสุขภาพอยู่ในระดับดีมากท าให้อุปสงคต์่อความต้องการสุขภาพของตนเองน้อยลงตามไปด้วย 
ซึ่งการที่ผู้สูงอายมุีสุขภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเพราะผู้สูงอายไุดร้ับการดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกหลานและญาติพี่น้อง ร้อยละ 66.70  
 2. การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดรู้ปแบบกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 แนวทาง ได้แก่ กิจกรรมด้านสุขภาพ 
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (เสริมสร้างรายได้) กิจกรรมด้านศาสนา และกิจกรรมด้านสังคม จากแนวทางทั้ง 4 
กิจกรรมสามารถพัฒนาไปสู่กิจกรรมที่ผูสู้งอายุสามารถปฏิบัตไิด้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง ลดการพึ่งพิงคนในครอบครัวและมสี่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนตาม
ความสามารถและศักยภาพของบุคคลได้ตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภมูิคุ้มกันซึ่งสอดคล้อง
กับ Navachinda, A. (2006, pp.381-382) ที่พบว่า ถ้ามีการน าหลกัคุณภาพชีวิตมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กระบวนการพัฒนาคนให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมภีูมิคุ้มกัน จะท าให้
สามารถจัดการทรัพยากรในการด ารงชีวิตไดต้ามล าดับ การพึ่งพาตนเอง พ่ึงพากันในชุมชนและพึ่งพาเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่วิธีและเป้าหมายของความพอประมาณ ความสมดลุและความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรที่
พอเพียงแก่การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพจติดีและมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้ผู้สูงอายุในชุมชนได้
เลือกกิจกรรมที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น สมุนไพรต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามครัวเรือนและในป่าชุมชน เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนการผลิต และพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและสามารถจ าหน่ายเป็นสินค้าชุมชนได ้
 3. การทดลองใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายตุามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า หลังการทดลองจดักิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ผูสู้งอายมุีระดบัคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะด้านระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพมากที่สดุ เนื่องจากผูส้งูอายุได้น าสมุนไพรในท้องถิ่นมาเป็นยาใน
การรักษาอาการปวดเมื่อย และใช้เป็นสบู่ในครัวเรือน ซึ่งสามารถท าเองได้ ลดการพึ่งพิงคนอ่ืน รู้สึกมีคณุค่าใน
ตนเอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูสู้งอายุได้ท าในชีวิตประจ าวันทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้และไม่กอ่ให้เกิด
รายได้ (งานอดิเรก) ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
การจัดการทรัพยากร วิธีและเปา้หมาย โดยเน้นการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
กิจกรรมที่เกดิขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผูส้งูอายุท้ังต่อร่างกายและจติใจ ซึ่งสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ สุดท้ายคือ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท่ีสุด สอดคล้องกับ  
Research Center (2010, pp.1-2) ที่พบว่าคนไทยจะมีคณุภาพชีวติที่ดี มีความสุขและยั่งยืน ควรเนน้การ
ส่งเสริม และพัฒนาสังคมเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
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Kessung, P., Kessung, O. & Janthila, A. (2012) ได้กล่าวว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
หมู่บ้านบ้านโนนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ควรมีการส่งเสรมิให้คนในชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
ของคนในชุมชนตลอดจนการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดเสยีงตามสาย การจัดท า
ประชาคม และสร้างเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันท่ีเกิดจากประชามตขิองทุกคนท่ีเข้าร่วมการอบรมใหค้วามรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพและการจดัท าบัญชีรายรับรายจ่าย การส่งเสรมิสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน 
สอดคล้องกับ Oonboon, I. (2016, p.76) ที่พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายสุู่ประชาคมอาเซียนผู้สูงอายุ
ได้รับการสอนภาษา การฝึกอาชีพเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมหรือใช้เป็นกิจกรรมยามว่าง และสรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างผูสู้งอายุอย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ใหด้ีขึ้น  
 4. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุมีความเหมาะสม ความเปน็ไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายุมากท่ีสุด คือ กิจกรรมนวดตัวอย่างง่าย 
เนื่องจากผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยแขนขาบ่อยๆ กิจกรรมนวดตัวจึงเป็นกิจกรรมที่ตรงตามความ
ต้องการมากท่ีสดุ 
 ดังนั้น ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีพฤติกรรมที่
เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความจ าเป็นต่อบริการสุขภาพของ Jeffer, et al., (1971) และแนวคิดเกี่ยวกับ 
อุปสงค์ต่อการบริการ จนถึงแนวคดิเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. การน ากิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีประสิทธิผลนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้น าชุมชนควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมถึงต้องเหมาะสมต่อสภาพทั่วไปของพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยของผู้สูง 
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เพื่อจะสามารถน ามาปรบัปรุงหรือเสริมแนวทางการพัฒนาแนวทางเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งข้ึนเพื่อให้เห็นภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
เช่น ในระดับอ าเภอ หรือจังหวัด 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีระดบัท่ีสูงขึ้น  
 3. ควรท าการศึกษาวิจัยเกีย่วกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูผู่สู้งวัยเพื่อให้วัยท างานได้
เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเข้าสูส่ังคมสูงวัย 
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