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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสังคม

ผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาวในอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือจ านวน
ทั้งสิ้น 561 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านสังคมของผู้สูงอายุที่
เทศบาลลานกระบือนั้น จะมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย อย่างเช่นการ
พัฒนาทักษะการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุข นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเกิดจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและบุคคล การสร้างเจตคติที่หวง
แหนและการรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  
20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านอาชีพของผู้สูงอายุ เริ่มมีการท าอาชีพ
เกี่ยวกับการจักรสานเริ่มจัดตั้งกลุ่มจักรสานในหมู่บ้าน โดยมีลูกหลานคนใน
หมู่บ้าน เป็นคนริเริ่มก่อตั้งกลุ่มและชักชวนคนในหมู่บ้าน กล่าวคือการวาง
สินค้าตั้งขายให้โดดเด่นในบริเวณจุดที่นั่นท า ดังเช่นการถักไม้กวาดดอกหญ้า
สืบเนื่องจากภูมิปัญญาชาวบา้นของชุมชนที่สามารถถักไม้กวาดจากใบเป้งเอาไว้
ใช้เองในครัวเรือน เห็นได้ว่าชาวบ้านในชุมชน เมื่อหมดฤดูจากการท านา ได้ส่งเสริม
อาชีพให้ชาวบ้านในชุมชน  
 

ค าส าคัญ: สังคมผู้สูงอายุ  การจัดการความรู้  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Abstract 
This qualitative study aimed at studying the elderly society 

and the knowledge management to utilize the quality of lives in 
society and careers for a long-term period in Lan Krabue, 
Khampangphet. The samplings were 561 elderlies in Lan Krabue 
Municipality. After that the data was analyzed by using descriptive 
analysis method. The result showed 1) for the development of 
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long-term quality of elderlies’ lives, there was a variety of skills 
development. For example, the development of skills for the  
elderlies in the society to be happy. It also encouraged the elderlies 
to have a good sense of social and personal well-being, be able 
to create a tenacious attitude, maintain the way of life, culture and 
local wisdom to stay forever, and build good health for the elderlies 
to have a long life. Moreover, “Happy Elderly” could hold the 
elderlies together through various activities.  It also increased 
opportunities for the elderlies to participate in community and 
society. 2) For the development of long-term quality of elderlies’ 
lives, the elderlies started having careers such as basketry, grass 
brooms, and sandalwood flowers makers. The elderlies have been 
developing the products’ value; there are financial supports and 
occupational training support provided by related sectors.  
 

Keywords: Aging Society, Knowledge Management,  
Developing Utilization of Quality 

บทน า 

 รัฐเริ่มน าแนวคิดการลดการพึ่งพาบริการจากรัฐ (Deinstitutional 
Approaches) มาใช้ โดยรัฐจะจัดบริการที่จ าเป็นให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว 
ชุมชน โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ลักษณะบริการที่รัฐ
น ามาใช้ได้แก่ บริการเบี้ยยังชีพต่อคนเดือนละ 200 บาท และเพิ่มเป็นเดือนละ
300 บาทต่อคน ช่วง 6 เดือน ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุลงมาจากการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ของผู้สูงอายุเท่ากับ  28,200 
บาทต่อปี มาเหลือเพียง 2,400 บาทต่อคนต่อปี ในการบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แนวคิดการจัดบริการของสถานสงเคราะห์และเบี้ยยังชีพ รัฐได้น าแนวคิด
สวัสดิการสังคมตะวันตกมาใช ้โดยเน้นการให้บริการเชิงปัจเจกบุคคล (Individual) 
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แบบให้เปล่า (Public Assistance) มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการใช้แบบ 
Mean-Test หาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ โดยรัฐเรียกคน
กลุ่มนี้ว่าเป็น “ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่มีผู้ดูแล” ซึ่งในความเป็นจริงผู้สูอายุส่วนใหญ่
ยังอยู่กับครอบครัว เครือญาติ และชุมชนได้ แม้ว่าจะไม่รับบริการจากรัฐ แนวคิด
ดังกล่าวจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในประเด็นที่ว่า “ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ที่มีคุณค่าของครอบครัวและสังคม”  
 องค์กรสหประชาชาติ นิยาม ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในสัดส่วนร้อยละ 10 หรือมีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรอายุ 
60 ปีเพิ่มเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 ในส่วนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยและสิงคโปร์มีความเร็วในการเพิ่มของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด มาเลเซีย พม่า อินโดเนียเซีย เวียดนาม บรูไน เพิ่มในระดับ
ปานกลาง และ ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เพิ่มในระดับช้า ส าหรับประเทศไทย 
ข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2555 พบว่า 
โลกมีประชากรจ านวน 7,058 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปถึง 565 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 8 ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยมีอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 12.59 
ซึ่งมากที่สุดในประเทศอาเซียน การที่ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องสวัสดิการสังคมและ
การดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในเสา
หลักของอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) เพื่อให้เกิดสังคม
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และเพื่อไม่ให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุต่อ
ประชากรในวัยแรงงานมากจนอาจจะเป็นภาระต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยจะต้องพยายามดึงเอาประชากรกลุ่มนี้มาเป็นพลัง
และมีส่วนร่วมในการผลักดันพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้
ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วจนนามาสู่การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากร
สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทยปี 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ 
“สังคมสูงวัย” (Aged Society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ (Completed Aged Society) (การคาดประมาณประชากรของ
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ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558)  
 การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์กระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการ
ของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว การมุ่งสู่ชุมชน และสังคม
คุณภาพมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือการท าให้คนมีความสุข 
ทั้งนี้เพราะชีวิตที่ดีย่อมอยู่ภายใต้สังคมที่มีความสุข และในขณะเดียวกันสังคมดี
มีคุณภาพขึ้นอยู่กับคนมีคุณภาพ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2550) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาวในอ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อสร้างชุดความรู้ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ: การจัดการความรู้สู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาวใน
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

   สังคมผู้สูงอายุ : การจัดการความรู้ 
   - การก าหนดความรู้  
   - การแสวงหาความรู้และยึดกุม

วา
รส
าร
พกุิ
ล



        วารสารพิกุล ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  170 

แนวคิด ทฤษฎี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -----------ระยะต้น 
                                                          ----------ระยะกลาง 
 
 
 
 
 

 สรุปโมเดล คือ สังคมผู้สูงอายุจักต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
สังคมและด้านอาชีพนอกจากนั้นการยั่งยืนทั้งระยะต้นและระยะกลางจะต้อง
ผ่านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ 

วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือทั้งชายและหญิง
จ านวนทั้งสิ้น 561 คน ข้อมูลจากเทศบาลต าบลลานกระบือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
2558 และได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้สูงอายุดังนี้  (1) ผู้สูงอายุที่มีความสามารถ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ (2) เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม (3) อาสาสมัคร

ด้านสังคม 
   - การดูแล 
   - การออกก าลังกาย 
   - ความรู้ ทักษะเพิ่มเติม 
   - กิจกรรมตามประเพณี 
   - สวัสดิการท่ีเป็นขวัญก าลังใจ 
   - คุณค่าในตนเอง 
   - ความสุข 
   - สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
บริบทของท้องถิ่น 

 
 

   สังคมผู้สูงอายุ : การจัดการความรู้ 
   - การก าหนดความรู้  

 สังคมผู้สูงอายุ: การจัดการความรู้ 
   - การก าหนดความรู้  
   - การแสวงหาความรู้และยึดกุม
ความรู้ 
   - การสร้างความรู้ 
   - การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ 
   - การแลกเปลี่ยนความรู้ 
   - การจัดเก็บความรู้ 
   - การถ่ายทอดความรู้ 
   - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ด้านอาชีพ 
   - จักรสาน 
   - ถักไม้กวาดดอกหญ้า 
   - ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน ์
 

สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระยะยาว 
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ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชมุชนทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลลานกระบือ (4) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ไม่ติดเตียงมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 เครื่องมือการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการวิจัยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. การเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่พื้นที่ 
เทศบาลลานกระบือ 
 20 การการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลนั้น หลังจากที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ความ (Descriptive Analysis)  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาในวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสังคม
ผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาวในอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
และ 2. เพื่อสร้างชุดความรู้ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ: การจัดการความรู้สู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพระยะยาวใน
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชรซึ่งมีผลการวิจัย  คือ ในบริบทของ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของประชากร ผู้สูงวัยของพื้นที่เทศบาลลานกระบือ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมากอัตราการเกิดลดลงและ
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา แต่อย่างไรก็
ตาม กลุ่มผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งยังคงมีจ านวนเพิ่มขึ้นและ
กลายเป็นบุคคล ทุพลภาพที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการท ากิจวัตประจ าวัน การเจ็บป่วย
ด้านโรคเรื้อรังและขาดผู้ดูแล นอกจากนี้เทศบาลลานกระบือได้พัฒนาให้มี
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โรงเรียน “สร้างสุขผู้สูงวัย” เพื่อให้ท้องถิ่นได้ดูแลเล็งเห็นความส าคัญของ
ประชากร จึงสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน
สังคม ด้านสังคมของผู้สูงอายุที่เทศบาลลานกระบือนั้น จะมีการพัฒนาทักษะที่
หลากหลาย อย่างเช่นการพัฒนาทักษะการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างไรให้มี
ความสุข และกลายเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่หลักความดีตามแนวคิดของ
โรงเรียนให้กับลูกหลานและคนในชุมชน (2) การดูแลผู้สูอายุ สภาวะปัจจุบัน
การดูแลกันภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ดูแล
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลหลักและผู้ดูแลรอง หากเป็นผู้ดูแลหลักมักจะมี
ความรับผิดชอบสม่ าเสมอในการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย พาไปหาหมอ การคอย
ดูแลเร่ืองการช่วยตนเอง การอาบน้ า รวมถึงสาธารณสุขท้องถิ่น กิจกรรมที่ช่วย
ดูแลและเยียวยาผู้สูงอายุ (3) การออกก าลังกาย ผู้สูงวัยสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ท าให้ผู้สูงวัยมีช่วงที่ทุพลภาพน้อยลง ท าให้ผู้สูงวัยคงระดับศักยภาพ
สมองไม่ให้เสื่อม สามารถด ารงชีวิตได้เองอย่างมีความสุข และมีความหวัง  
มีความรู้สึกที่ไม่กลัวตาย ให้รู้จักแก่ก่อนแก่ ตายก่อนตาย (4) ความรู้และทักษะ
เพิ่มผู้สูงอายุที่เทศบาลลานกระบือได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงวัย จึงท าให้
ผู้สูงอายุได้รับการฝึกฝนความรู้และทักษะเพิ่มเติมในทุกวันอังคารที่อยู่ใน
โครงสร้างหลักสูตรสร้างสุขผู้สูงวัย ที่มีอยู่ในหลักสูตร เช่นวิชาภาษาเบื้องต้น 
ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่เรียน (5) กิจกรรมตามประเพณี การจัดกิจกรรมตามประเพณี
ของที่เทศบาลลานกระบือจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร ากลองยาว ประเพณี
เข้าพรรษา รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ลอยกระทงผู้สูงอายุจะร าวงเปิด 
งานทุกปี ท าบุญกลางบ้าน ซึ่งกิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
และลงมือท า (6) สวัสดิการที่เป็นขวัญก าลังใจ กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง
เป็นวัยที่สุขภาพร่างกายเร่ิมเสื่อมถอยมากขึ้น ผู้สูงอายุเริ่ม มีความวิตกกังวลใน
การใช้ชีวิตการจัดสวัสดิการในด้านนี้จึงควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ กล่าวคือ 
การส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรค เช่น เบาหวานความดันโลหิต เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้ช่วยเหลือตัวเอง (7) คุณค่าในตัวเอง การสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในพื้นที่จักต้อง
มีทัศนคติที่ดีในการมีอายุยืนยาว โดยการพึ่งพากิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดสร้างขึ้น 
หรือจัดให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลลานกระบือเป็นประจ าสม่ าเสมอ ในเรื่องของ
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การมีชีวิตยืนยาว (8) ความสุข ผู้สูงอายุมักจะเกิดความสุขได้ก็ต่อเมื่อตนเองได้
ปฏิบัติตนเป็นผู้รับที่ดีอยู่เสมอ อย่างเช่นการรับฟังค าปรึกษาจากลูกหลานและ
ผู้อื่น เพราะว่าผู้สูงอายุมักจะน้อมรับค าแนะน า และความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ด้วยดี (9) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริบทของท้องถิ่น เทศบาลต าบล
ลานกระบือมุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมในการ
ด าเนินงานมาโดยตลอด โดยให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานระหว่างเครือข่าย (10) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอาชีพ การ
จักรสานจะประกอบไปด้วย การสานสุ่มไก่ ตะแกรง กระด้ง และอื่น ๆ การถักไม้
กวาดดอกหญ้าสืบเนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชน 

การอภิปรายผล 

 การพัฒนาศักยภาพของแกนน าทั้งทางด้านสุขภาพและครอบครัวของ
ผู้ที่มีผู้สูงอายุรวมทั้ง ผู้ดูแลผู้สูงอายุในเชิงรุกโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 
จึงนับเป็นวิธีการที่จะส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางสังคมและ
ทางด้านอาชีพเพื่อด ารงวิถีชีวิตในประจ าวันด้วยตนเองได้อย่างระยะยาว โดย
ทางเทศบาลลานกระบือส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดูแล สุขภาวะ
ของผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการดูและสภาพจิตใจ การให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความมี
คุณค่าในตัวเอง การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านสังคมของผู้สูงอายุด้านสังคม
ของผู้สูงอายุที่เทศบาลลานกระบือนั้น จะมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 
อย่างเช่นการพัฒนาทักษะการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุข และ
กลายเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่หลักความดีตามแนวคิดของโรงเรียนให้กับ
ลูกหลานและคนในชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมและบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 
12 กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2555) พบว่าได้ศึกษาเรื่องการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในระดับต าบลอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษา
สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุระดับต าบล
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อย่างมีส่วนร่วม ควรจะเป็นรูปแบบการดูแลของชุมชนและครอบครัวเป็นฐาน
(Community and Family Based Care) โดยจัดบริการลักษณะของศูนย์
อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุสภาวะปัจจุบันการดูและกัน
ภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะมีผู้ดูแลหลักและผู้ดูแลรอง หากเป็นผู้ดูแลหลักมักจะมีความรับผิดชอบ
สม่ าเสมอในการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย ท าให้ผู้สูงวัยคงระดับศักยภาพสมอง
ไม่ให้เสื่อม สามารถด ารงชีวิตได้เองอย่างมีความสุข และมีความหวังมีความรู้สึก
ที่ไม่กลัวตาย  
 20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านอาชีพของผู้สูงอายุ เทศบาล
ลานกระบือเห็นว่าชาวบ้านในชุมชน เม่ือหมดฤดูจากการท านาก็ว่างงาน เพราะ
สมัยนั้นการท านาจะท ากันปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ต่อมาหัวหน้าส่งเสริมอาชีพจึง
เห็นว่าควรหาอาชีพเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้ท ากัน จึงได้จัดหาวิทยากรให้
ความรู้และสอนวิธีการท าพวงหรีดและดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพดห้าว
บ้านในชุมชนได้มีอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปิยากร หวังมหาพร (2555) ได้ศึกษา
รูปแบบการจัดการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทย ได้กล่าวถึง ด้านบริการสังคมและนันทนาการ ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ 
รูปแบบบริการสังคมผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ชมรม
ผู้สูงอายุเป็นการรวมตัวกันทางสังคมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ และมีอุดมการณ์
ร่วมกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 10 ควรมีการด าเนินกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 20 หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบรรจุเป็นนโยบาย
ระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ชุมชน โรงเรียน วัด ให้ช่วยกันท า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาวิจัยถึงระบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพจิตใจ ร่างกายที่ดีขึ้นเป็น
หลักและการดูแลในระยะยาว 

สรุป 

 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านสังคมของผู้สูงอายุที่เทศบาล
ลานกระบือนั้น จะมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย อย่างเช่น การพัฒนาทักษะ
การให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สูงวัย
เกิดจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและบุคคล การสร้างเจตคติที่หวงแหนและการรักษา
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป และการสร้างสุขภาพ
ที่แข็งแรงให้กับผู้สูงวัยจะได้มีชีวิตที่ยืนยาว  
 20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาวด้านอาชีพของผู้สูงอายุ การจักร
สานเริ่มจัดตั้งกลุ่มเริ่มชักชวนคนในหมู่บ้าน ซึ่งการตลาดของหมู่บ้านก็คือการ
วางสินค้าตั้งขายให้โดดเด่นในบริเวณจุดที่นั่งท า การถักไม้กวาดดอกหญ้า
สืบเนื่องจากภูมิปัญญาชาวบา้นของชุมชนที่สามารถถักไม้กวาดจากใบเป้งเอาไว้
ใช้เองในครัวเรือน จนเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของ
ชุมชนมีการต่อยอดและพัฒนาเพิ่มพูนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้  

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเร่ืองสังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพระยะยาว ซึ่งผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ คุณธ ารง คงจัน นายกเทศมนตรี
ต าบลลานกระบือ คุณธีระชน สุขประเสริฐ รองปลัดเทศบาลต าบลลานกระบือ 
คุณจิราพร หอมขจร ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลลานกระบือ คุณสิทธิชัย เหล่าพงศ์ศักดิ์ กองสวัสดิกา รสังคมและ
นางอุบล สายจิตร ประชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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