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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพของชุมชนและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถในพื้นที่ชุมชนทรายทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน ผู้สูงอายุจิตอาสาในชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข
ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนทรายทองเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
บางส่วนเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีรูปแบบการขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ ประกอบด้วย 6 ระยะ ดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ 2) สร้างเครือข่ายค้นหาจิตอาสาและแกนน�ำ 3) ประชุมวางแผน
เพื่อก�ำหนดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ 4) จัดกิจกรรมตามที่ก�ำหนด
5) ทบทวนกิจกรรมและปรับปรุงจากผลการประเมิน 6) ประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ และผลการด�ำเนิน พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนมีการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ ในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการมีส่วนร่วม ท�ำให้ผู้สูงอายุ
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สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ท�ำให้การขับเคลื่อนของชุมชนส�ำเร็จ
คือ การมีเครือข่ายด�ำเนินงาน ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำผู้สูงอายุและจิตอาสา ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการ
สร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถนั้นต้อง
อาศัยการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น และพลังจากทุนทางสังคมในชุมชน คือ
ความเข้มแข็งในชุมชน ความร่วมแรงร่วมใจของแกนน�ำในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุให้เวลากับกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนของชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: การขับเคลื่อนชุมชน / ผู้สูงอายุ / ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ
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Keywords: Community Mobilization / Elderly / Active Aging
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This research aims to study the condition of the community and develop a community
mobilization model to promote active aging for the elderly in the Sai Thong community
of the province of Nonthaburi. Through participatory action research was with community
leaders, community committees, village public health volunteers, elderly volunteers, and
personnel of the Public Health Service.
The results revealed that Sai Thong community was a semi-urban and semi-rural
community. Groups of elderly were formed and engaged in health, environmental, and
economic development. By the community mobilization model to promote active aging
with 6 components: (1) the problems and needs of the elderly in the community were
inspected; (2) networks of volunteers and leaders were formed; (3) planning meetings for
activities to promote active aging were arranged; (4) activities were organized; (5) activities
were reviewed and enhanced based upon the evaluation results; and (6) the process for
community mobilization to promote active aging was evaluated. In the long term, the elderly
in the Sai Thong community appeared to be efficient, independent, and self-sufficient
in terms of heath, finance, and social engagement. Moreover, it was revealed that other
elements leading to a successful community mobilization model to promote active aging
included a network of operational teams, community leaders, and elderly leaders. These
factors substantially influenced the stamina of the elderly.
To achieve a community mobilization model to promote active aging for the elderly
in the Sai Thong community, the researchers recommend the following. Concrete policies for
the elderly at the local level should be established. In addition, the power of social capital
in the community should be formed. This involved community strength, the cooperation
of the community leaders, and the participation of the elderly.
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บทน�ำ

การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ต ามดั ช นี ก ารสู ง วั ย ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ของประเทศไทยมี
ความแตกต่างกัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปีต่อไปนี้ จังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ใน 5 ล�ำดับแรกที่มี
ดัชนีการสูงวัยสูงสุด จากดัชนีการสูงวัยปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 155.22 และในปี 2568 ร้อยละ
205.18 นั่นหมายความว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จังหวัดนนทบุรีจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
(Super aged society) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารส�ำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรีปี
พ.ศ. 2560 ของส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
ณ วันที่ส�ำรวจ จ�ำนวน 172,068 คน พบว่า ผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพมีจ�ำนวน
122,847 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.4 ของจ�ำนวนผู้สูงอายุ ในส่วนของเทศบาลนครนนทบุรีมีพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมืองอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีผลดึงดูดให้ประชากรเพิ่มความหนาแน่นขึ้น จาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในจังหวัดและรองรับประชากรจากกรุงเทพมหานคร จึงท�ำให้พื้นที่เมือง
เกิดความหนาแน่น และมีการขยายตัวไปในพืน้ ทีโ่ ดยรอบพืน้ ทีเ่ มือง จากสถิตพิ บว่าประชากรผูส้ งู อายุ
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีจ�ำนวน 51,391 คน จากจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์
256,970 คน ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครนนทบุรี เดือนมีนาคม 2559 (กองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลนครนนทบุรี, 2559) นั่นก็คือมีประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรีคิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของประชากรทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ดังนั้นเทศบาลนครนนทบุรี จึง
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ หากจัดแบ่งกลุม่ ผูส้ งู อายุตามการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวัน(Activities of Daily Living) พบว่าผูส้ งู อายุกลุม่ ที่ 1 (ติดสังคม) เป็นกลุม่ ทีท่ ำ� กิจวัตร
ประจ�ำวันด้วยตนเองได้ดี มีรอ้ ยละ 86.37 ผูส้ งู อายุกลุม่ ที่ 2 (กลุม่ ติดบ้าน) เป็นกลุม่ ทีช่ ว่ ยเหลือตัวเอง
ได้บ้าง มีประมาณร้อยละ 12.61 และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) เป็นกลุ่มที่ป่วยและช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ พิการ/ทุพพลภาพ มีประมาณร้อยละ 1.02
จากสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดที่เสนอโดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) ที่มุ่งเน้นให้เป็นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจมัน่ คงแข็งแรง มีงานท�ำมีรายได้เพียงพอต่อการ
ครองชีพ มีสงั คมทีเ่ อือ้ อาทร มีชมุ ชนเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ร่วมกับกรอบแนวคิดเชิง
นโยบายขององค์การอนามัยโลก (Policy Framework) (World Health Organization, 2002) ใน
กรอบแนวคิดเชิงนโยบายดังกล่าว กล่าวถึงแนวคิด “Active Aging” ทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพสูก่ าร
พัฒนาให้ผสู้ งู อายุพงึ่ ตนเองได้ มีศกั ยภาพ และเป็นผูท้ ยี่ งั สามารถท�ำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม หรืออีกนัยหนึง่ ของแนวคิด คือกระบวนการทีเ่ หมาะสม ซึง่ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพทีด่ ี มีสว่ นร่วมในสังคม

- 28 -

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 2 (July - December 2020)

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพของชุมชนและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้
ชีวิตอย่างมีความสามารถ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ระยะ
เวลาในการวิจัยทั้งหมด 1 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีวิธีการ
ด�ำเนินงานดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการวิจัย ใช้วิธีการก�ำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยและคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชุมชน
ทรายทอง จ�ำนวน 10 คน 2) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีภูมิล�ำเนาอยู่ในชุมชน
ทรายทองต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนเพื่อ
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และมีหลักประกันทีม่ นั่ คงในอันทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพชีวติ เมือ่ สูงวัย (World Health Organization,
2002) เทศบาลนครนนทบุรไี ด้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดภายใต้บริบทของชุมชน
หากพิจารณาในส่วนของพื้นที่ชุมชนทรายทองหนึ่งในชุมชนของเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่ง
มีพื้นที่ในบริบทกึ่งเมือง พบว่าประชากรรวม 8,666 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 1,758 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.28 โดยมีผู้สูงอายุติดบ้าน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 ผู้สูงอายุติดเตียง 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.28 ผู้สูงอายุติดสังคม 1,738 คน คิดเป็นร้อยละ 98.86 ข้อมูลจากระบบ JHCIS ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของจังหวัดนนทบุรไี ด้เริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ในการเปลีย่ นแปลงเพือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุนี้ ทุกหน่วยงานควรจะต้องเตรียมการในด้านสวัสดิการ การ
บริการ และการสร้างหลักประกันต่าง ๆ เพื่อรองรับประชากรผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อและยั่งยืนต่อไป
จากสถานการณ์ปญ
ั หาและแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยการน�ำแนวคิดกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ (Active Aging) ในด้านสุขภาพ ความมั่นคง และการมีส่วนร่วม มาขับ
เคลื่อนชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพร้อม ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ไปคัดสรรชุมชนทรายทองซึง่ เป็นชุมชนหนึง่ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรสี นใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ของงานวิจัยในครั้งนี้
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ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถจ�ำนวน 45 คน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนทรายทอง
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านชุมชนทรายทอง ทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุ รวม
จ�ำนวน 13 คน และ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกระบวนการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 3 คน ทีป่ รึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทรายทอง จ�ำนวน 1 คน และผู้บริหารการส่งเสริมสุขภาพเทศบาล
นครนนทบุรี 1 คน
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การเตรียมการก่อนปฏิบตั กิ ารวิจยั ประกอบด้วย 1) การเตรียมข้อมูล ด้านกายภาพ สังคม
เศรษฐกิจ อนามัย จิตใจ และการประชาสัมพันธ์ของชุมชนท่าทราย 2) ศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิจยั และน�ำไปสูก่ ารออกแบบการวิจยั 3) การเตรียมชุมชน ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การท�ำวิจยั และก�ำหนด
กลุม่ เป้าหมาย 4) การเตรียมคน โดยการท�ำความเข้าใจกระบวนการวิจยั กับผูร้ ว่ มวิจยั
ส่วนที่ 2 การปฏิบตั กิ ารวิจยั ก�ำหนดขัน้ ตอนการศึกษาในพืน้ ทีว่ จิ ยั แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ประกอบด้วย 1) การส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ได้แก่ ด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ อนามัย จิตใจ และการประชาสัมพันธ์ของชุมชนทรายทอง
2) การก�ำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถ ด้วยการศึกษาปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุในพืน้ ที่ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ปญ
ั หา
และความต้องการของผูส้ งู อายุชมุ ชนทรายทอง การสนทนากลุม่ (Focus Group) การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (keyinformants interview) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุโดยมี
แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ในประเด็นทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้าในเรือ่ งต่อไปนี้ ปัญหาของผูส้ งู อายุในชุมชน
ทรายทอง ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนทรายทอง ความต้องการด้านการมีส่วนร่วม
ของผูส้ งู อายุชมุ ชนทรายทอง และ ความต้องการด้านความมัน่ คงของผูส้ งู อายุชมุ ชนทรายทอง 3) การ
พัฒนารูปแบบรูปแบบการขับเคลือ่ นชุมชนเพือ่ ส่งเสริมผูส้ งู อายุให้ใช้ชวี ติ อย่างมีความสามารถ ด้วยการ
จัดประชุมคณะกรรมขับเคลือ่ นชุมชนทรายทอง เพือ่ ก�ำหนดรูปแบบฯ และจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่
พัฒนารูปแบบฯ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (action) การปฏิบัติตามการวางแผนการด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (observation) การสังเกตการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถโดยชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 4 การสะท้อนผล (reflection) การน�ำผลการสังเกต และการสะท้อนความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถโดยชุมชน
เสนอต่อที่ประชุมผู้ร่วมวิจัยวิเคราะห์ประเมินผลและประมวลผลการศึกษาก�ำหนดรูปแบบรูปแบบ
การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชนทรายทอง
อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยน�ำผลการวิจัยมาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล และประมวล
ผลอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการเขียนสรุปรายงานบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง และอภิปรายผลอิงหลัก
วิชาการให้เกิดแนวคิดหลากหลาย และเป็นองค์ความรู้ใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปและสภาพของชุมชนทรายทอง
ชุมชนทรายทองเป็นชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบท คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
ในสัดส่วนที่เท่ากัน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชนทุก 4 ปี (โดยเลือกจากการลง
ประชาคมในชุมชน) มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มออก
ก�ำลังกาย ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทรายทอง มีดังนี้
1.1 ด้านกายภาพ
ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดเก็บขยะให้เป็นทีอ่ ย่างเป็นระเบียบ
ไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และจัดให้มีสถานที่ในการทิ้งกิ่งไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย โดยสงวนสิทธิ์ในการ
ทิง้ เฉพาะประชาชนในชุมชน มีการส่งเสริมให้เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ในทีส่ าธารณะ
ทีเ่ ป็นพืน้ ทีว่ า่ งในบริเวณชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านตนเอง
เพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกําลังกาย เช่น สนาม
ฟุตบอล ลานออกกําลังกาย
1.2 ด้านสังคม
ชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนเป็นประจ�ำต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาชุมชนถวายแด่พ่อหลวง โครงการพัฒนาชุมชน
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการประกวดชุมชนดีเด่น โครงการคลองสวยน�้ำใส ชุมชนมีการรณรงค์
และให้ความรู้ ตลอดจนสอดส่องดูแลภายในชุมชนในเรื่องของยาเสพติด เช่น การจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ เป็นการปรึกษา
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การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิทยาการ
ถอดบทเรียน (Lesson-learned methodology) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนทั้งโครงการและเป็นการ
ถอดบทเรียนหลังการด�ำเนินงาน (Retrospect) ด�ำเนินการถอดบทเรียนโดยการระดมความคิดจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการ สนทนากลุ่ม เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง รวม 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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หารือ และก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการต่าง ๆ โดยกระบวนการของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
1.3 ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่มน�้ำพริกแม่บ้านทรายทอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังได้มีการติดต่อวิทยากรจากองค์กรต่าง ๆ มาฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพิ่มเติม
อีกด้วย
1.4 ด้านอนามัย
ชุมชนมีการส่งเสริมในเรื่องสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมีคณะกรรมการและ
อนุกรรมการฝ่ายสาธารณะสุขและ อสม. ให้บริการออกตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นประจ�ำพร้อม
ทั้งได้ติดต่อหน่วยงานด้านสุขภาพจากภายนอก เช่น คลินิกมิตรไมตรี มาให้บริการประชาชนอีกด้วย
1.5 ด้านจิตใจ
ชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี เนื่องในวันส�ำคัญต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลาม มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนออกช่วยเหลือ
พี่น้องที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ น�้ำท่วมไฟไหม้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
1.6 ด้านประชาสัมพันธ์
ชุมชนได้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในชุมชนและเป็นสื่อกลาง ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาล อีกทั้งยังมีการจัดท�ำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
ชุมชน เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่และพัฒนาชุมชนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนในชุมชน
2. ผลการด�ำเนินการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ
ผู้วิจัยแบ่งผลการด�ำเนินงาน ออกเป็น 6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ จากการส�ำรวจข้อมูล
และการประชุมกลุ่มแกนน�ำผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า ด้านสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 55.55 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 22.22 และไขมัน
ในเลือดสูง ร้อยละ 15.55 ด้านการมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจ ฐานะ ต้องหาเลี้ยง
ชีพ หรือมีภาระเลี้ยงหลาน ท�ำให้ไม่สามารถออกมามีส่วนร่วมกับชุมชนได้ความต้องการของผู้สูงอายุ
และด้านความมั่นคง ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องรายได้ ความต้องการคือ อยากมีรายได้เสริม
ระยะที่ 2 การสร้างเครือข่ายค้นหาจิตอาสาและแกนน�ำ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ด�ำเนินการสร้าง
เครือข่ายดังนี้ 1) ประสานกับจิตอาสาของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุสนามบินน�ำ้ (ศูนย์ตน้ แบบ)
และผูน้ ำ� ชุมชน 2) ประชาสัมพันธ์โดยพูดคุยกับจิตอาสาทีม่ คี วามสามารถในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เข้า
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ร่วมในการเปิดศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ท่าทราย 3) ค้นหาจิตอาสาและแกนน�ำเพือ่ สนับสนุนให้มาร่วม
การขับเคลื่อนกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 4) เชิญชวนจิตอาสาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่แตก
ต่างเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็นแกนน�ำ ทั้งนี้ มีจิตอาสา 5 คนที่สนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะที่ 3 ประชุมวางแผน ก�ำหนดกิจกรรม เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย
และจิตอาสา กลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นแกนน�ำ เพือ่ การวางแผนในการด�ำเนินกิจกรรม ในการร่วมประชุมนัน้
ก�ำหนดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การบริหารสมอง ร�ำไทย/ไลน์แดนซ์ ลีลาศ สาธิตการใช้ไม้พลอง
ร�ำมวยจีน จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุท่าทราย (ทรายทอง) เทศบาลนครนนทบุรี
ระยะที่ 4 การด�ำเนินกิจกรรม การด�ำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ ในระยะเวลา 6 เดือน ผ่าน 5 กิจกรรมส�ำคัญ พบว่า
1) กิจกรรมบริหารสมอง จิตอาสาในการบริหารสมองด้วยตาราง 9 ช่อง เป็นอดีตพยาบาล
ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การท�ำงานด้านผู้สูงอายุ เสนอตัวเป็นจิตอาสาในการน�ำ
กิจกรรมดังกล่าว ด้วยจิตที่ตั้งมั่นว่า “การท�ำบุญไม่ต้องไปท�ำที่วัดก็ได้ ท�ำบุญสอนผู้สูงอายุ สร้างความ
สุขให้คน ก็ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว” โดยในช่วงแรกมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 10 คน และเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 20 คน หนึ่งในสมาชิกผู้เรียนในกิจกรรมนี้ ได้พูดคุยถึงประโยชน์ของการบริหารสมอง
และตารางเก้าช่องว่า “เป็นการออกก�ำลังกาย ท�ำให้กล้ามเนือ้ แข็งแรง และทีส่ ำ� คัญยังช่วยพัฒนาสมอง
ไปในตัว แต่ก่อนหลงๆลืมๆ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะ ความจ�ำก็ดีขึ้น”
2) กิจกรรมร�ำไทย มีผู้น�ำจิตอาสาสอนร�ำไทย 1 คน โดยผู้น�ำท่านนี้ ได้ชักชวนเพื่อนอีก 2 คน
มาร่วมสอนด้วย ผู้น�ำสอนร�ำไทย กล่าวว่า “ทุกครั้งที่สอนจะเห็นรอยยิ้มและความสุขสดใสในทุก ๆ
ครัง้ ทีพ่ บเจอ แม้วา่ ระยะทางทีห่ า่ งไกล การเดินทางแสนล�ำบาก ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความรักในศิลปะ
วัฒนธรรมไทยและอยากให้มีการสืบสานต่อไป” ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมร�ำไทย กล่าวว่า “การร�ำไทย
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามและโดดเด่น บ่งบอกถึงความเป็นไทย และเรายังสามารถน�ำไปแสดง
โชว์ในงานต่าง ๆ ได้” “มีความสุขมากเลย เกิดมาฉันเพิ่งได้ร�ำเพลงนนทบุรีนี่แหละ คิดถึงตอนสมัย
เด็ก ๆ ก็เคยได้เรียน ไม่นกึ เลยว่าจะกลับมาเรียนอีกครัง้ ” ท�ำให้รจู้ กั วัฒนธรรมอันล�ำ้ ค่า ความอ่อนช้อย
สวยงาม มีความภูมิใจและเพลิดเพลินใจมาก”
3) ไลน์แดนซ์และลีลาศ เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีผ่ สู้ งู อายุสว่ นใหญ่ในชุมชนไม่มที กั ษะหรือไม่ถนัด
ดังนั้นครูจิตอาสาผู้สอนไลน์แดนซ์ จึงประยุกต์ใช้กับเพลงที่นิยมของผู้สูงอายุ ปรับการเรียนการสอน
ให้ง่ายต่อการจดจ�ำ ร่วมกับการชักชวนเพื่อนๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เช่น “ลองมา
เปิดโลกทัศน์ ทดลองเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตบ้าง แล้วท่านอาจจะสนุกและตื่นเต้นไปกับมัน” ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมได้พดู คุยประโยชน์ที่ได้รบั จากกิจกรรม เช่น “เป็นการพัฒนาสมองท�ำให้มีความคล่อง
ตัว เพลิดเพลิน สนุกสนาน รวมทั้งเป็นการออกก�ำลังกาย ท�ำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าเพิ่มมากขึ้น ที่
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ส�ำคัญรู้สึกว่าตนเองสวยขึ้นด้วยค่ะ” “ฉันว่าตั้งแต่เรียนลีลาศมานี้ท�ำให้บุคลิกภาพดีขึ้น สง่างาม ช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียด และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น”
4) การสาธิตการใช้ไม้พอง ครูจิตอาสาและตัวแทนแต่ละท่านในชุมชน ร่วมกันมาเป็นผู้น�ำการ
ออกก�ำลังกายโดยใช้ไม้พลอง จากการร่วมกิจกรรมพบว่า กิจกรรมนี้ผู้สูงอายุสนใจมาร่วมกิจกรรม
จ�ำนวนมาก มีการดัดแปลงไม้พลองเนื่องจากไม้หายาก ปรับเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีแทน สมาชิกที่มาร่วม
กิจกรรมไม้พลองอยู่เป็นประจ�ำกล่าวว่า “ฉันว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงขึ้นมาก ท�ำอะไร
ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย มีสมาธิขึ้น”
5) ร�ำมวยจีน ครูจิตอาสาได้สอนร�ำมวยจีนแบบเต๋อซิ่นซี ซึ่งเป็นการน�ำธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย
ฝึกกายและใจไปพร้อม ๆ กัน สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย ท�ำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ทั้งนี้
ในบางวัน ก็จะมีลกู ศิษย์มาช่วยสอนซึง่ ครูผเู้ ป็นจิตอาสารกล่าวว่า “ลูกศิษย์คอื ความสุขใจและน�ำ้ หล่อ
เลี้ยงทางใจเสมือนยาอายุวัฒนะของครูที่เห็นลูกศิษย์เจริญเติบโตและน�ำวิชาความรู้ที่ร�่ำเรียนมาไป
ถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้”
ระยะที่ 5 ทบทวนกิจกรรมและปรับปรุง
จากการส�ำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อกิจกรรมการขับเคลื่อน โดยการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนความต้องการในการเพิ่มกิจกรรม เช่น กิจกรรม
งานประดิษฐ์ การนวด การร้องเพลง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
เป็นกิจกรรมทางเลือกแก่ผู้สูงอายุที่สนใจและเพื่อประกอบอาชีพเสริมในอนาคต
ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงได้วางแผนการด�ำเนินกิจกรรมกลไกการขับเคลื่อนภายในและภายนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าทราย (ทรายทอง) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 กลุ่มแกนน�ำ
ผูส้ งู อายุกำ� หนดแผนด�ำเนินการพัฒนาต่อเนือ่ ง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) เปตอง 2) กลุม่ ออกก�ำลัง
กายแอโรบิค 3) จิตอาสา เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ 4) กิจกรรมการอบรม โครงการความรู้เรื่องสุขภาพ
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายภายนอก ภาครัฐและภาคเอกชน
5) จิตอาสาการดูแลความสะอาดในชุมชนและการช่วยเหลือชุมชน 6) รุน่ ใหญ่สอนวัยกระเต๊าะ 7) การ
ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 8) กิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี 9) ปรับสภาพ
บ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ส่วนที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อน ดังนี้ 1) การจัดหาอุปกรณ์ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไม้พลอง ลูกปัดผ้าญี่ปุ่น เศษผ้าเหลือใช้ ลูกเปตอง อุปกรณ์ส�ำหรับงาน 2) สรรหา
วิทยากรมาสอนการท�ำกระเป๋างานประดิษฐ์ 3)ประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขับเคลือ่ นชุมชนเชิงนโยบายเพือ่ ส่งเสริมผูส้ งู อายุให้ใช้ชวี ติ อย่างมีความสามารถ ทัง้ ภายในศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนท่าทราย (ทรายทอง)เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ
ระยะที่ 6 การประเมินผลกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชน
การประเมินผลกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยประเมินโดยการอภิปรายกลุ่มและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุกลุ่ม
ที่ร่วมกิจกรรม จิตอาสา และแกนน�ำชุมชน
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3. ผลการประเมินกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความ
สามารถ
จากผลการประเมินกิจกรรมการการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถ โดยผูว้ จิ ยั ผูร้ ว่ มวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษาวิจยั พบว่าการใช้ชวี ติ อย่างมีความสามารถของ
ผู้สูงอายุชุมชนทรายทองใช้รูปแบบในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีจิตอาสาและแกนน�ำเป็น
ผูข้ บั เคลือ่ น ซึง่ เป็นรูปแบบของการบูรณาการ การท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
มีการพัฒนาศักยภาพของคนให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดแก่กนั การขับเคลือ่ น
ชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถชุมชนทรายทอง น�ำเสนอในภาพรวมดังนี้
3.1 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน ใน 3 ส่วน ดังนี้
1) ด้ า นสุ ข ภาพ จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถด้านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่ามีการจัดกิจกรรมดังนี้1)จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
เช่น เปตอง ร�ำมวยจีน การสาธิตการใช้ไม้พลอง ไลน์แดนซ์ ลีลาศ ท�ำให้สมาชิกได้มีการออกก�ำลังกาย
เพื่อสุขภาพอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ สามครั้ง 2) กิจกรรมการร�ำไทย การร้องเพลง ช่วย
ให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์คลายความเครียด กิจกรรมบริหารสมอง ช่วยในการพัฒนาความรู้ กระตุน้
สมองในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ และการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิตอาสาเยีย่ มผูส้ งู อายุ
โดยมีครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ก�ำลังใจและประเมินปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ เพื่อน�ำข้อมูลมาวางแผนในการให้การดูแลช่วยเหลือ
2) ด้านการมีส่วนร่วม จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่าง
มีความสามารถด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่ามีการด�ำเนินการดังนี้ 1) ประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนทรายทองมีการจัดกิจกรรมท�ำความสะอาดชุมชน ถนน สถานทีส่ ำ� คัญเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ท�ำให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) เสียงตามสาย จากการขับ
เคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ เกิดช่วงเวลา วัยเก๋า เล่าเรื่อง ท�ำให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พูดคุย ในเรื่องที่ตนเองมีความถนัด และมีความสนใจ ท�ำให้
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนทรายทอง 3) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผู้สูงอายุในชุมชนทรายทอง เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนครนนทบุรีใน
หลายๆกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม การน�ำ
เสนอรูปแบบการออกก�ำลังกาย และในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผู้สูงอายุ เป็นประจ�ำทุกปี
3) ด้านความมั่นคงจากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความ
สามารถด้านความมัน่ คง โดยพิจารณาในด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุผลการศึกษาพบว่ามีการด�ำเนินการดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชมรมผู้สูงอายุมีการ
ด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจและรายได้อบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อให้สมาชิกมีความรู้
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และทักษะด้านอาชีพ เพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และใช้ในการหารายได้เลี้ยงชีพซึ่งประสานงาน
กับกองสวัสดิการสังคม สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุและจัดหาทุนการอบรม
และจัดการอบรมให้ โดยจัดการอบรมเรื่อง การท�ำอาหาร การท�ำสร้อยคอและของประดับ การท�ำ
กระเป๋า การท�ำที่รองแก้ว การท�ำผ้าปูโต๊ะจากเศษผ้าที่เหลือใช้ อบรมเรื่องการท�ำอาหาร สอนการท�ำ
อาหารให้สมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้น�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพการส่งเสริมอาชีพสมาชิกชมรมมีกลุ่ม
ท�ำอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มนวดด้วยสมุนไพร การท�ำสบู่ เป็นต้น ด้านสังคม พบว่า ชมรมผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ในชุมชนเป็นต้นทุนทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส�ำเร็จ มีการ
เชือ่ มโยงกิจกรรมของผูส้ งู อายุกบั กิจกรรมของชุมชน แต่ละกิจกรรมมีคนหลากหลายกลุม่ วัยท�ำให้ผสู้ งู
อายุได้รว่ มกิจกรรมกับคนหลายวัย คนในชุมชนให้ความส�ำคัญกับผูส้ งู อายุ เห็นคุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญาที่
ผู้สูงอายุมี และด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ พบว่า เกิดกลุ่มช่างชุมชนขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในการปรับปรุงสภาพบ้าน โดยการปรับปรุงห้องน�้ำให้สะดวก เหมาะสม
และปลอดภัย แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา ช่วยให้ก�ำลังใจแก่ผู้สูงอายุและช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุในชุมชน
3.2 ปัจจัยความส�ำเร็จที่น�ำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ
จากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยความส�ำเร็จที่น�ำไปสู่ความยั่งยืน คือ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำของแกนน�ำผู้สูงอายุ ความเข้มแข็งของคณะกรรมชุมชนในพื้นที่
ความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่องของผู้น�ำ ความร่วมมือจากภาคีวชิ าการและชุมชน การสนับสนุนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากภายในและภายนอกชุมชน การสร้างระบบการจัดเก็บและการน�ำมาใช้ของ
องค์ความรู้ที่ดี และสัมพันธภาพของบุคคลในชุมชน
3.3 เงือ่ นไขการน�ำไปใช้เพือ่ การพัฒนารูปแบบการขับเคลือ่ นชุมชนเพือ่ ส่งเสริมผูส้ งู อายุให้
ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ
จากการศึกษาวิจัย พบว่า เงื่อนไขการน�ำไปใช้ มีดังนี้ 1) ผู้ท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขข้อจํากัดของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ 2) ผู้ท�ำงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุควรมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การท�ำงานร่วมกับผูส้ งู อายุให้คณ
ุ ค่าและให้ผสู้ งู อายุเป็นศูนย์กลางหรือ
เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ 3) กิจกรรมที่จัดขึ้นกับผู้สูงอายุต้องค�ำนึงถึงเงื่อนไขด้านสุขภาพ
เช่น เวลาในการจัดกิจกรรมต้องไม่นานจนท�ำให้ผู้สูงอายุเหนื่อยจนเกินไป 4) สถานที่ควรเป็นที่ ที่
ผู้สูงอายุคุ้นเคยและไม่ไกลเกินไปจนท�ำให้ผู้สูงอายุล�ำบากในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 5) รูปแบบ
กิจกรรมควรเป็นรูปแบบที่ไม่รุนแรงหรือเสียงต่ออุบัติเหตุที่ไม่ส่งผลให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บ 6) กิจกรรม
ทุกกิจกรรมควรค�ำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตปัญญา
7) การก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งผู้สูงอายุ ครอบครัว
ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนภายนอก
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แนวคิด“การส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ” หรือการให้ความส�ำคัญกับ
ผูส้ งู อายุในฐานะผูม้ “ี ศักยภาพ” ในตนและยังสามารถสร้าง “คุณประโยชน์” ทัง้ ต่อตนเองคนรอบข้าง
และสังคมรอบตัวได้ถกู น�ำมาใช้เป็นกรอบในการอธิบายสถานภาพของผูส้ งู อายุในปัจจุบนั แทนทีจ่ ะมอง
ผูส้ งู อายุเป็นผูท้ ดี่ อ้ ยอ�ำนาจในเชิงเศรษฐกิจสังคมหรือเป็นผูท้ ลี่ ะเว้นจากการท�ำหน้าทีแ่ ละการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมภายใต้ขีดจ�ำกัดด้านอายุซึ่งอาศัยเกณฑ์ในการก�ำหนดความสูงวัยไว้ที่เลข 60 และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สูงอายุที่เป็นกรณีศึกษาแต่ละท่านล้วนเป็นผู้“ใฝ่รู้” โดยไม่ได้ค�ำนึงว่าอายุจะเป็น
อุปสรรคส�ำหรับการเรียนรูน้ อกจากนัน้ ยังแสดงออกถึงความภาคภูมใิ จในตัวตนโดยเลือกทีจ่ ะมองไปยัง
ชีวติ ในวันหน้าทีจ่ ะก้าวต่อไปเรือ่ ย ๆ แทนทีจ่ ะเริม่ นับถอยหลังให้กบั ชีวติ โดยคิดเสมอว่าตนยังสามารถ
ท�ำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้และเห็นว่าการเสียสละท�ำงานให้ชุมชนเป็นหน้าที่ส�ำคัญของคนใน
ชุมชนทุกคนเพราะเป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะให้ชมุ ชนขับเคลือ่ นต่อไปได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งอายุมา
เป็นตัวขีดกั้นทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถคิดไตร่ตรองตลอดจนตอบสนองต่อปรากฏการณ์รอบตัวไม่ได้ยอม
จ�ำนนต่อมุมมองทีเ่ คยก�ำหนดว่าผูส้ งู อายุควรทีอ่ ยูใ่ นเป็นฝ่าย “พึง่ พา” และ “พึง่ พิง” ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูส้ งู อายุทสี่ อดรับกับมุมมองเหล่านัน้ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุบางส่วนถูกนิยาม
ว่าเป็นช่วงวัยของความเฉื่อยชาเซื่องซึมไม่กระตือรือร้นและไร้คุณค่าปรากฏการณ์ดังกล่าวได้น�ำไปสู่
มุมมองใหม่ที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีศักยภาพหรือ “Active aging” ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในมิติด้านสุขภาพ
ความมั่นคง และ การมีส่วนร่วม (World Health Organization 2002, 46-53; เล็ก สมบัติ, ศศิพัฒน์
ยอดเพชร, และธนิกานต์ ศักดาพร, 2554: 7-13) นั่นเองนอกจากนั้นการที่ผู้สูงอายุจะสามารถใช้ชีวิต
ในบัน้ ปลายอย่างเป็นสุขนัน้ ไม่เพียงแต่ตอ้ งอยูใ่ นชุมชน หรือสังคมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดสิง่ ที“่ ดีตอ่ กาย”ของ
ผู้สูงอายุซึ่งเห็นได้ชัดในเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่สิ่งที่“ดีต่อใจ” ควบคู่กันไปด้วย
ผลการวิจัยพบประเด็นความรู้และประสบการณ์ในด้านตัวผู้สูงอายุเอง รวมทั้งแกนนําชุมชน
คือ ผู้สูงอายุทราบปัญหาที่แท้จริงของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตนเอง
ประสานงานและเตรียมการอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน การประสานงานและเตรียมการอย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชนนัน้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั รู้ ตรงกันถึงประสบการณ์ในด้านนี้ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุนอกจากต้องการความร่วมมือ จากผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ
ของคนในชุมชนเป็นส�ำคัญ ซึง่ สอดคล้อง กับแนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุโดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐาน (Haines, 2009) การให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่จะช่วยเสริมพลังอ�ำนาจให้เกิดความ
ตระหนักและความเข้าใจในปรากฏการณ์ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานได้ (ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร ตําผลศิริ, กนกพร สุค�ำวัง, และโรจน์ จินตนาวัฒน์, 2554)

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

Quality of Life and Law Journal

รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ ควรให้ความ
ส�ำคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ด้านเศษฐกิจ และด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างกลุ่มแกนน�ำ
จิตอาสา เพื่อท�ำกิจกรรมอย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุทั้งในระดับ บุคคล ครอบครัว
และชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดความสามารถของแกนน�ำรุ่นต่อรุ่นเพื่อความยั่งยืนของการขับเคลื่อน
ชุมชนต่อไป
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