
บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครอง
ประเทศ มีมาตราท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีจะตองพัฒนาผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับ  
ความคุมครองในดานกฎหมาย มีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสมศักดิ์ศรี  
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ   เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน  และสามารถพ่ึงพาตนเองได   เชน   การจัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยามชรา   มี 
การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ    การบริหารงานบคุคล    การเงินและการคลัง    มีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะให
คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมเปนสําคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนา
ประเทศไว ดังนี้ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง” โดยไดกําหนดพันธกิจในการดําเนินงานไว ดังนี้  

(1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับ
การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

(2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

(3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา  สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  พรอมสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

(4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี
สวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการดําเนินงานไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไว 6 ประการ 
ดังนี้  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน  
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   ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร   ความม่ันคงของอาหาร
และพลังงาน  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
     ในยุทธศาสตรท่ี 1 และยุทธศาสตรท่ี 2 นับเปนยุทธศาสตรท่ีมีความเก่ียวของ
กับการพัฒนาและการดูแลผูสูงอายุท่ีคอนขางชัดเจน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
     ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  ใหความสําคัญกับการจัดบริการ
ทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและ 
มีชองทางเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงิน
ฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ
สามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม     โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี 
ความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมให
การเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก สงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปน
แหลงเรียนรูอยางสรางสรรค และการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สรางคานิยมให
คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย   และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิด
การไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชน 
ในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 
  การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ท่ีมีอยูในสังคม  สิ่งสําคัญในการท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จ
ตามแผนนั้น ทุกภาคสวนจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญและพรอม 
เขารวมในการผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ มีการสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนแผนในระดับอ่ืน ๆ    ใหมีความเชื่อมโยง ชัดเจน
และมีความเปนรูปธรรม มีการสรางสภาพแวดลอมตาง ๆ  ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน 
 แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) (คณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 2545)  ไดใหความสําคัญกับมาตรการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคม
ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุโดยมุงเนนการพัฒนายุทธศาสตร ดานการสงเสริมผูสูงอายุ 
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ประกอบดวย 6 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพปองกันดูและ
ตนเองเบื้องตน    2) มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ  
3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ  4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมี
ศักยภาพ   5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพ่ือผูสูงอายุและสนับสนุนให
ผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ 6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ
มีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย จากมาตรการหลักท่ีกลาวมาจะเปนการเพ่ิม
คุณภาพและศักยภาพของผูสูงอายุท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีความสุขแมวัยสูงอายุจะเปนวัยสุดทายของ
ชีวิต แตยังคงมีพัฒนาการไปตามวัย ซ่ึงควรไดรับการดูแลสงเสริมเหมือนบุคคลในวัยอ่ืน   จาก 
การสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พบวามีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน จาก 6.3 ลานคนเปน 
14 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 และจะเพ่ิมสูงข้ึนกลายเปนสังคมผูสูงอายุมากข้ึน สอดคลองกับการวิจัย
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  พบวาในป พ.ศ. 2553 - 2564  หรืออีกประมาณ 11 ป    จํานวน
ผูสูงอายุจะมากกวาเด็กเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรดานโครงสรางประชากร  (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, 2553) และคาดกันวาใน 30 ปขางหนาหรือราวป พ.ศ. 2580  จํานวนผูสูงอายุจะมีถึง  25.9%  
ของจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีมีราว 62.8 ลานคน    โดยมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย    ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  และสารธารณสุข    
สงผลใหศักยภาพในการบําบัด รักษา ดูแล และสงเสริมสุขภาพประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานการบริการทางการแพทย   และการสาธารณสุข   ดานการศึกษา 
และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
มีรายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตสาหรับผูสูงอายุ ดังนี้  

(1) จัดใหมีบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข  ท่ีใหความสะดวกและรวดเร็ว 
เปนกรณีพิเศษสาหรับผูสูงอายุ ในหนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข  

(2) จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตใหแกผูสูงอายุ  
(3) จัดบริการการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษา

ตามอัธยาศัยใหแกผูสูงอายุ  
(4) จัดใหมีการพัฒนาความรูดานผูสูงอายุในหลักสูตรตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
(5) จัดใหมีการยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ  
(6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทํา และเผยแพรความรูท่ีเปนประโยชนตอ

ผูสูงอายุผานสื่อตาง ๆ  
(7) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดานผูสูงอายุ  
(8) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดมุมความรู ท่ีเปนประโยชนสาหรับผูสูงอายุ  

ท่ีศูนยการเรียนในชุมชนระดับตําบล  
(9) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ เพ่ือผูสูงอายุ  
(10) สงเสริมและสนับสนุนใหลดหยอนคาใชจายในการใชบริการแหลงความรูตาง ๆ 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการ 
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   นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ป 2555 ไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิด
สังคมฐานความรู การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแขงขันในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน” 
ซ่ึงไดกําหนดนโยบายและจุดเนนในการดําเนินงานสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูสูงอายุไวในขอ 4.3 
การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) จัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   การรู
หนังสือ ภาษาและวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูพิการ
ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน คุณแมวัยใส คนเรรอน คนไรบาน ผูสูงอายุ 
กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย บุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (คนตางดาว
และผูไรสัญชาติ) ผูหนีภัยการสูรบจากพมาในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว คนไทยในตางประเทศ  

(2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ เพ่ือใหมีการนําไปสู 
การปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง  

(3) พัฒนาหลักสูตร  สื่อ  รูปแบบการจัดกิจกรรม  ใหสอดคลองกับสภาพและ 
ความตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม 
 ความสําคัญของประเด็นปญหาในผูสูงอายุไมไดข้ึนอยูกับจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงอยางเดียว 
แตข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวย เม่ือผูสูงอายุมีวัยหรืออายุเพ่ิมข้ึนปญหาท่ีผูสูงอายุสวนใหญ
ตองเผชิญคือ  ปญหาสุขภาพดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดจาก
พัฒนาการของวัย   โดยพบการเปลี่ยนแปลงของรางกายมีความเสื่อมไปตามอายุขัย   ทําใหสุขภาพ 
ไมแข็งแรง เจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ   เชน  นอนไมหลับ  มีอาการปวดเม่ือยตามรางกาย  สงผลให 
การดําเนินภารกิจประจําวันท่ีจะดูแลตนเองลดนอยลง   นอกจากนั้นผูสูงอายุบางคนอาจเจ็บปวยดวย
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน และอาจพบปญหาดานจิตใจ
หรืออารมณท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชน มีความวิตกกังวล อารมณ
ไมม่ันคงโกรธงาย โมโหงาย หงุดหงิด เครียด ซึมเศรา หวาดระแวง ทอแท  มีอาการหลงลืมหรือ 
มีภาวะสมองเสื่อม  รวมถึงอาจพบปญหาดานสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสีย
บทบาทหนาท่ี การสูญเสียคนใกลชิด และสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว (เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 
2538)   แมวาผูสูงอายุจะมีปญหาดังท่ีกลาวมาแตผูสูงอายุยังมีความตองการเหมือนกับบุคคลในวัยอ่ืน 
คือ มีความม่ันคงทางการเงิน มีงาน มีรายได เพ่ือลดภาระครอบครัวและสังคม ลดการพ่ึงพึงอาศัย
ผูอ่ืน สามารถดําเนินชีวิตอยางปกติ มีอิสระในชีวิต และตองการความรูประสบการณใหม ๆ  เพ่ือ
ปรับตัวใหเหมะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัย สภาพแวดลอมและสังคมท่ีผูสูงอายุเปนสมาชิก  
(ศุภาภร รุงอุดม, 2547)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ ศรีสวาง (จารุวรรณ ศรีสวาง, 
2532) ท่ีศึกษาเรื่องกิจกรรมและความคาดหวังของขาราชการเกษียณอายุราชการในประเทศไทย 
พบวา ขาราชการยังคงทํากิจกรรมตอไปหลังเกษียณอายุแลว ไดแก กิจกรรมงานอดิเรกหรืองานยาม
วาง บางคนเขารวมเปนสมาชิกสมาคมหรือกลุม บางคนทํางานเพ่ิมรายได และพบวาคนชราสวนใหญ
ยังมีระดับกิจกรรมสูง มีบทบาทในการทํางาน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ ศิริบุญ
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และมาลินี วงษสิทธิ์  (ศิริวรรณ ศิริบุญและมาลินี วงษสิทธิ์, 2541)  ท่ีศึกษาประเมินผลโครงการนํา
รองการจัดตั้งศูนยบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุในจังหวัดขอนแกน สุพรรณบุรี  เชียงใหม และ
กรุงเทพมหานคร    พบวา  กิจกรรมท่ีจัดบริการและเห็นวามีประโยชนมากท่ีสุด   เรียงลําดับดังนี ้  
การออกกําลังกาย รอยละ 30.5   การอบรม รอยละ 14.3    กิจกรรมเสริมรายไดรอยละ 13.6  และ
กิจกรรมกายภาพบําบัด รอยละ 10.9  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ จรินพรรณ เลรามัญ 
(จรินพรรณ เลรามัญ, 2543) ไดทําการศึกษาเรื่องการฝกวิชาชีพสําหรับผูสูงอายุเพ่ือมีรายไดในเขต
เทศบาลเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา อาชีพท่ีผูสูงอายุสนใจและมีความตองการใหมี 
การฝกอบรม ไดแก ศิลปะประดิษฐ การทําอาหาร ขนม และการผลิตของชํารวยตามลําดับ 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 และแกปญหาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ จึงควรจัดกิจกรรมท่ีสามารถสนับสนุนปจจัยดังกลาว เชน 
จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมโดยการเปนสมาชิกกลุม สมาคม ชมรม การมี 
งานอดิเรกใหผูสูงอายุทําและมีรายไดท้ังงานประจํา งานพิเศษหรือชั่วคราว ดวยการฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ 
ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสรางความรูประสบการณ รวมถึงสรางทักษะในการทํางานอันนําไปสูการประกอบ
อาชีพและมีรายได  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจะเปนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุให
ผูสูงอายุมีโอกาสทําภารกิจประจําวันตอไปไดอยางปกติ จะเปนการชวยชะลอความเสื่อมทางดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม (พีระพงศ บุญศิริ, 2542) นอกจากนั้นการเขารวมกิจกรรม
อยางสมํ่าเสมอจะชวยใหผูสูงอายุไดพบเพ่ือนวัยเดียวกัน มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน แสดงออกซ่ึงศักยภาพ ผอนคลายความเครียด มีท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจจะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา 
 นันทนาการเปนศาสตรและศิลปท่ีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล  ของสังคม
และประเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัญฑิตยสถาน, 2542)  ไดใหความหมาย
ของนันทนาการไววา นันทนาการ   หมายถึง   กิจกรรมท่ีทําตามความสมัครใจในยามวาง   เพ่ือใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผอนคลายความตึงเครียด สราญใจ สอคลองกับ จรินทร ธานีรัตน 
(จรินทร ธานีรัตน,2528) ท่ีกลาววากิจกรรมอะไรก็ตามท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําให
รางกายสดชื่นกระปรี้กระเปราคืนสูสภาพปกติ และเพ่ือสามารถประกอบกิจตอไปใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสมกับเปนพลเมืองดีของประเทศชาตินั่นคือ นันทนาการ และ
สมบัติ กาญจนกิจ (สมบัติ กาญจนกิจ,2533) ไดใหความหมายของนันทนาการวา นันทนาการ หมายถึง 
การทําใหสดชื่นสรางพลังข้ึนมาใหม หลังจากการใชพลังงานแลวกอใหเกิดความเหนื่อยเม่ือยลาทางกาย
สมอง และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการท่ีบุคคลเขารวมในชวงเวลาวางโดยไมมีการบังคับ     หรือเขารวม
ดวยความสมัครใจชวยขจัดหรือผอนคลายความเหนื่อยเม่ือยลาท้ังทางดานรายและจิตใจกอใหเกิด 
การพัฒนาอารมณสุขและพัฒนาเจริญงอกงามทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม  และกิจกรรม
นั้นจะตองเปนกิจกรรมท่ีสังคมยอมรับดวย กิจกรรมนันทนาการสามารถผอนคลายความตึงเครียด
เหลานั้นได    ทําใหไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนโดยประกอบกิจกรรมนันทนาการท่ีมีคุณคา  
 กิจกรรมนันทนาการสามารถแบงเปนหลายประเภท เชน ศิลปหัตถกรรม  เกมกีฬา   
การเตนรํา  ละครและการละคร  งานอดิเรก  ดนตรีและรองเพลง  กิจกรรมนอกเมือง  วรรณกรรม 
การอาน พูด และเขียน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมอาสาสมัคร เปนตน สํานักสงเสริม
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และพัฒนานันทนาการ (สํานักสงเสริมและพัฒนานันทนาการ, 2550)   ไดแบงกิจกรรมนันทนาการเปน 
11 กิจกรรม และใหความหมายกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมงานอดิเรก (Hobby) ไววา  
คือ งานอดิเรกจัดเปนกิจกรรมนันทนาการท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณคาชีวิตของมนุษย  ตั้งแตวัยเด็ก
เยาวชน และผูสูงอายุ เปนการสงเสริมการสรางประสบการณชีวิต  เปนการบําบัดทางกายและจิตใจ  
สงเสริมโอกาสใหบุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  สมัครใจ และกระทําดวยความเต็มใจในชวงเวลา
อิสระ  เวลาวาง และเพ่ือพัฒนาคุณคาชีวิตของบุคคล และสังคม เชน ประดิษฐ  ตอเติม  วาดภาพ  
สะสมแสตมป  เหรียญท่ีระลึก ของเกา แกะสลัก  วาดภาพ  ออกแบบ  พัฒนาเกม ศึกษาเรียนรู เชน  
เรียนรูเทคนิคสิ่งตาง ๆ ศึกษาในศาสตรวิชาใหม เปนตน   กิจกรรมงานอดิเรกนี้เปนการทํางานท่ีตนรัก
ชอบและประสงคท่ีจะทําตอไปเพ่ือความผอนคลาย ความบันเทิงใหกับชีวิตตนเอง บางครั้งรูสึกอ่ิมเอม
และพึงพอใจกับผลงานท่ีไดรับ เชน งานฝมือตาง ๆ และยิ่งเปนสุขใจมากยิ่งข้ึนเม่ือไดมอบสิ่งท่ีเปน
งานฝมือเหลานั้นแกลูกหลาน ญาติพ่ีนอง และเพ่ือนฝูง ซ่ึงงานอดิเรกนี้บางครั้งทําใหผูสูงอายุมีโอกาส 
ไดบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เชน การเปนอาสาสมัคร การเปนวิทยากรในการอบรมวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม  เปนการถายทอดภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งสูรุนตอ ๆ ไป ทําใหมีการดํารงสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติสืบไป   ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรม
งานอดิเรกท่ีทําข้ึนดวยมือในเวลาวาง และมิไดทําเปนอาชีพหรือหวังผลกําไรใด ๆ เปนกิจกรรมท่ี
สงเสริมทักษะ ความสามารถในการใชมือสรางงานฝมือใหแกชุมชน เพ่ือพัฒนาอารมณ สังคม และ
สติปญญา  
 ศิลปะประดิษฐ เปนชิ้นงานท่ีนําวัสดุตาง ๆ  มาประกอบกันข้ึนเปนรูปราง รูปทรง สีสัน
แบบตาง ๆ  โดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ ใหออกมาสวยงาม เปนผลงานท่ีมีคุณคา
ในดานประโยชนใชสอย  และคุณคาทางดานจิตใจ  ซ่ึงประโยชนของงานศิลปะประดิษฐจะทําให 
ผูประดิษฐนั้นไดฝกคิด   ฝกทํา  ฝกสรางสรรคผลงานในรูปแบบตาง ๆ  เปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ทําใหมีสมาธิ ปญญา จิตใจสงบและยังสรางความภาคภูมิใจใหแกผูประดิษฐได  จึงมีผูนํา
กิจกรรมศิลปะประดิษฐไปฝกอบรมใหกับผูสูงอายุ เชน ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการและสังคมผูสูงอายุ
บานบางแคไดจัดใหมีการสอนงานศิลปะประดิษฐตาง ๆ เชนการทําดอกไมจันทน ดอกไมประดิษฐ   
เครื่องหอม ของชํารวย เปนตน งานศิลปะประดิษฐจึงนับวาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญสําหรับผูสูงอายุซ่ึงให
ประโยชนท้ังดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางรายไดจากชิ้นงานสามารถใชเปนอาชีพเสริมได 
ดังนั้นศิลปะประดิษฐจึงเปนโปรแกรมนันทนาการท่ีควรจัดใหแกผูสูงอายุ 
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาตอเนื่อง   
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให  รวมท้ังบริการทางดาน
วิชาการแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 
จังหวัด  ไดดําเนินการจัดและสงเสริมการจัดกิจกรรมของผูสูงอายุ และเปนหนวยงานท่ีริเริ่มรวมกอตั้ง
ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึน โดยในชวงระยะแรกยังมีสมาชิกไมมาก  และกิจกรรม
ยังไมมีรูปแบบท่ีจูงใจใหสมาชิกเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจความตองการโดยการประชุม
กรรมการชมรมฯ เพ่ือหาแนวทางและทราบความตองการของผูสูงอายุ ซ่ึงพบวาผูสูงอายุมีความตองการ
เรียนรูในเรื่องของศิลปะประดิษฐ  และคาดหวังวาจะเปนโอกาสใหไดพบปะพูดคุยกับเพ่ือวัยเดียวกันไดทํา
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กิจกรรมดวยกัน  จึงไดพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ   เพ่ือเปนสื่อใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับกลุมผูสูงอายุ และศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปนแนวทางใหแกบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ     และผูท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาวางแผนและสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 
2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ  
3. เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ   

 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ดานพ้ืนท่ี  กลุมเปาหมายประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูสูงอายุในชมรมสถานีกาชาดท่ี 7    
และผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกอยูในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธาน ี 
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556   

2. ดานเนื้อหา   เนื้อหาท่ีจัดเปนตัวแปรหลักท่ีศึกษาผลการใชโปรแกรม ไดแก 
2.1 ตัวแปรตน   ไดแก   โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ  

ประกอบดวยกิจกรรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ  จํานวน 12 กิจกรรม 
2.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   ผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ

ผูสูงอายุท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2 ดาน คือ 
1) คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพจิต และดานสภาวะทางสังคม 
2) ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการดวยศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยดําเนินการศึกษาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 - 2556 โดยทดลองใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
ปรับปรุงและนํามาใชศึกษาผลการใชโปรแกรม   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1. โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมนันทนาการดวยศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ตามแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ
และการเรียนรูของผูสูงอายุ  แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรม   แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
แนวคิดเก่ียวกับศิลปะประดิษฐ   และแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต   ประกอบดวย 1) ชื่อโปรแกรม  
2) วัตถุประสงค    3) กลุมเปาหมาย   4) หัวขอกิจกรรม  ซ่ึงในแตละกิจกรรม ประกอบดวย  



 

8 

(1) สาระสําคัญ  (2) จุดประสงคการเรียนรู (3) ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบดวย ข้ันนํา  
ข้ันจัดการเรียนรู  และข้ันสรุป   (4) สื่อการเรียนรู     (5) การวัดและประเมินผล     (6) บันทึกผล 
การจัดการเรียนรู และ (7) ใบความรู    5) จํานวนชั่วโมงท่ีจัดกิจกรรม  6) วันและเวลาในการจัด
กิจกรรม 7) สถานท่ี  8) ลักษณะการจัดกิจกรรม  9) ตารางการจัดกิจกรรม  โดยมีหัวขอกิจกรรม 
จํานวน 12 กิจกรรม ไดแก  (1) การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา   (2) การประดิษฐท่ีคาดผม
ดอกบัวจากเศษผา    (3) การประดิษฐหมอนเครื่องหอม     (4) การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ   
(5) การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว       (6) การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว   
(7) การประดิษฐก๊ิบรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา        (8) การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส     
(9) การประดิษฐ ก๊ิบติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา       (10) การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด   
(11) การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม    และ (12) การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง 

2. การสรางและพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ  หมายถึง 
กระบวนการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก 
คือ  (1) ข้ันการสรางโปรแกรม ประกอบดวยการศึกษาหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบ
แนวคิด  เขียนแผน และสรางโปรแกรม ฉบับราง        (2) ข้ันการพัฒนาโปรแกรม  ประกอบดวย   
การตรวจสอบโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ    การสรางเครื่องมือเก็บขอมูล   การทดลองใชโปรแกรมโดย
ผูสูงอายุ และการปรับปรุงโปรแกรม  (3) ศึกษาผลการใชโปรแกรม  

3. ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลผูมีอายุ 60 ป ข้ึนไป เปนกลุมผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุสถานีกาชาดท่ี 7 อุบลราชธานี และชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีสมัครใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ 

4. คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะท่ีเก่ียวกับสุขภาพจิตและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุ 
กลาวคือ   (1) สุขภาพจิต  เปนสภาวะท่ีเก่ียวกับการมีความสุข  มีสมาธิ  การผอนคลาย  เพลิดเพลิน 
ความรูสึกวาชีวิตมีความหมาย ความภาคภูมิใจในตน ความรูสึกอบอุนจากคนรอบขาง  (2) สภาวะ
ทางสังคม เปนเปนภาวะท่ีเขาใจผูอ่ืนมากข้ึน ความสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได ความมีโอกาสพูดคุย
สนทนากับผูอ่ืนไดดวยความรูสึกท่ีดี   ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน   รวมถึง 
การวางแผนในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีมีตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ครอบคลุม 2 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสื่อ 
วัสดุอุปกรณ  ผูจัดกิจกรรม  บรรยากาศ  หวงเวลาในการจัดกิจกรรม  ความตองการและความรู 
ท่ีไดรับ      2) ดานหัวขอกิจกรรม  ประกอบดวย  (1) การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา 
 (2) การประดิษฐท่ีคาดผมดอกบัวจากเศษผา  (3) การประดิษฐหมอนเครื่องหอม  (4) การประดิษฐ 
ตุมดอกกุหลาบ (5) การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว   (6) การประดิษฐผาเช็ดหนา 
รูปสัตว   (7) การประดิษฐก๊ิบรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา   (8) การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส 
(9) การประดิษฐ ก๊ิบติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา  (10) การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด  
(11) การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม และ (12) การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินการในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)   ในแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)    
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  เพ่ือวิเคราะห  สังเคราะห  เพ่ือนําไปสู 
การสรางรางโปรแกรม  
 วิจัยภาคสนาม  (Field  Research)     โดยการใชแบบสอบถาม (วัดคุณภาพชีวิตและ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ ฉบับสมบูรณ 
2. ไดทราบผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
3. เปนแนวทางใหชมรมผูสูงอายุนําไปใชในการจัดกิจกรรม   ใหแกสมาชิกในชมรมตาม

ความตองการและความสนใจของผูสูงอายุ 
4. เปนขอมูลและแนวทางใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  นําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
             


