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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยใช้หลักจักรสี่ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi
techniques) ในการสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบ โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 10 รู ป /คน ทดลองใช้ แ ละหา
ประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบสอบถามปลายเปิด
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสังเกต (Observation form)
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้
หลักจักรสี่ มีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักธรรมจักรสี่จานวน 4 ด้าน 19 กิจกรรม สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, จักรสี่
Abstract
As a kind of research and development, this research aimed at creating a model for development
of a life quality based on the four virtues wheeling to success on the part of the aged residents of the
central region of the North-east. The objectives were: 1) to develop a model of a life quality based on the
four virtues wheeling to success (Cakkas) as related to the aged residents of the central region of the Northeast, and 2) to test the developed model with the collected information. The Delphi techniques were
brought into practice in the process of implementing the research, The its samples were totally 120 persons,
who were the aged attending the school for the aged of Roi-Et Province. The tools used for collecting the
data comprised the focus group discussion, open-ended questionnaire, five-rating scale questionnaire and
the observation form.
The research results were as follows:
The model for development of a life quality based on the four virtues wheeling to success
(four Cakkas) on the part of senior citizens of the central region of the North-east encompassed nineteen
activities that could be classified into each of four Cakkas as follows: 1. Patirûpadesavãsa (Residing in the
good surroundings), the first virtue of four Cakkas), consisted of six activities : (1) Survey and assessment of
____________________________________________________________________________________________
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basic needs, (2) Taking rest, (3) Hobby playing, (4) Daily-life activity, (5) Walking and cycling, and (6) Recreational
activity. 2. Sappurisûpassaya (Association with good persons) comprised six activities: (1) Social interaction,
(2) Social service, (3) Association or club membership, (4) Educational activity, (5) Religious and cultural
activity and (6) Sight-seeing. 3. Attasammãpanidhi (Right self-establishment) comprised five activities:
(1) Professional training, (2) Musical play, (3) Library service, (4) Leisure-time activity and (5) Occupational
activity. 4. Pubbekatapuññatã (Meritorious deeds ever done in the past) consisted of two activities:
(1) Health and hygiene promotion and (2) Knowledge delegation. The test of the developed model with the
collected data was found to feature the four virtues of Cakkas that showed the statistical significant
difference was at the rate of .05.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Keywords : 1. Development of a model 2. Life Quality 3. Aged Persons 4. Four Cakkas (Four Virtues Wheeling
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บทนา
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข
พ.ศ.2553) ระบุว่า ผู้สูงอายุได้รับสิทธิการคุ้มครอง และการ
สนับสนุนทั้งในด้านสัง คม สุขภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการให้
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ในมาตราที่ 11 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ , 2553) นอกจากนั้ น แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ได้ให้ความสาคัญ
กับการเตรียมความพร้อมเพื่อสัง คมสูง วัย ซึ่ง นับ เป็นแผน
แรกที่บูรณาการประเด็นผู้สูงอายุเข้ากับแผนพัฒนาประเทศ
ด้วยปรัชญาที่ว่า “ผู้สูง อายุนั้นไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือ
เป็นภาระต่อสังคม แต่มาสารถมีส่วนร่วม เป็นพลัง พัฒนา
สัง คมจึ ง ควรได้รับการส่ง เสริมและเกื้อกูล จากครอบครั ว
ชุมชน และรัฐให้ดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ า มีศักดิ์ศ รีและ
คงไว้ ซึ่ ง ภาวะสุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ ที่ ดี ใ ห้น านที่ สุ ด ”
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน
ร่วมทาประโยชน์ให้สังคมจึง กลายเป็นประเด็นที่ท้าทายยิ่ง
ซึ่งปัจจุบันจานวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ
ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป) ของประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่
รวดเร็ว มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ทาให้
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกาลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะ
ที่ เ รี ย กว่ า ภาวะประชากรสู ง อายุ (Population ageing)
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปี ขึ้ น ไปเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 20 ของประชากรทั้ ง
ประเทศ ดัง นั้นประเทศไทยจึง นับได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สัง คม
ผู้สูงอายุแล้ว (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมาสถาบันครอบครัวของไทยอ่อนแอลง การคาดหวัง
ให้บุตรหรือครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่ให้การเกื้อหนุนแก่
ผู้สูง อายุเป็นไปยากขึ้น มีบุตรน้อยลง การย้ายถิ่นของบุตร

หรือประชากรในวัยแรงงานทาให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้องอาศัย
อยู่กับหลานเพียงลาพัง และยังต้องให้การดูแลเกื้อหนุนแก่
หลานที่ยังเล็กที่บุตรนามาฝากไว้ (Knodel and Chayovan,
2008) ซึ่ ง แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 25452564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ได้มีการกาหนด
ประเด็นมาตราใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สัง คมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การส่ง เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สู ง อายุ ด้ว ยการขยายโอกาสให้ผู้ สู ง อายุ ส ามารถเข้ า ถึ ง
บริการทางสัง คมต่างๆได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
ทางานสร้างเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นต้น (สุนันทา โอศิริ และคณะ, 2557) การศึกษาวิจัย
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยง
หรือปัจจัยที่ค วรป้องกันเพื่อความสาเร็จ ในการดารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันจะมีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูง อายุโดยใช้ชุมชนหรือแหล่ง ที่
ผู้สู ง อายุ อาศั ยเป็ นฐานในการพัฒ นา (Hsu et al., 2010)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่าง
มากทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก ปัญหาของผู้สูงอายุ
นับวันก็ยิ่งเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ ผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้
ชีวิตในบั้นปลายอยู่ร่วมกับบุตรหลาน พบ ปัญหาในด้านการ
ปรับตัวเนื่องจากมีอายุที่แตกต่าง มีทัศ นะคติที่แตกต่าง จึง
เป็นผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลาพัง เพราะบุตรหลานแยก
ครอบครัวออกไป หากต้องกลับไปอยู่กับบุตรหลานในบั้น
ปลายชีวิต จะต้องปรับตัวเองอย่างมาก (ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัส ดิ การสัง คมผู้สู ง อายุขอนแก่น , 2556) สอดคล้ องกั บ
ผลสรุ ปประชุมของประธานชมรมผู้สูง อายุในแปดจัง หวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้สูง อายุในสี่จัง หวัด คือ
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จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ที่ยังมี
เทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม) การเลือก
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในภาพร วมที่ ค่ อ นข้ า งต่ า ร วมถึ ง การ
หาถิ่นที่อยู่ หรือแหล่งที่เล่าเรียนดาเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคล
ปรับเปลี่ยนเจตคติของบุตรหลานในการดูแลผู้สูง อายุ ซึ่ง
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ านวยแก่ ก าร ศึ ก ษาพั ฒ นาชี วิ ต
ควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้เกิดการประชาสัมพันธ์ใน
การแสวงหาธรรมการแสวงความรู้ การสร้างสรรค์ความดีงาม
ภาพกว้างของสัง คมให้บุตรหลาน ชุมชน สัง คมเกิดความ
และความเจริญก้าวหน้า 2) สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกั บ
ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และสภาพของชุมชนในภาค
สัต บุ รุ ษ ) การรู้ จั ก เสวนาคบหาหรือ ร่ ว มหมู่ กั บ บุ ค คลผู้ รู้
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่
ผู้ท รงคุ ณและผู้ ที่จ ะเกื้ อ กูล แก่ ก ารแสวงธรรมหาความรู้
อาศัยในชุมชนมักประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ และเด็กเป็นส่วน
ความก้ า วห น้ า ง อกง าม แล ะค วามเจริ ญ โ ดยธรร ม
ใหญ่ลักษณะดัง กล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนของผู้สูง อายุต่อ
3) อัตตสั มมาปณิธิ (ตั้ง ตนไว้ถูกวิถี) ตั้ง ตนไว้ช อบ ตั้ง จิต
ประชากรกลุ่มอื่นในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน สิ่งที่ตามมา คือ
คิดมุ่งหมาย นาตนไปถูกทาง การดารงตนมั่นอยู่ในธรรมและ
ผู้สูง อายุจะมีผู้เลี้ยงดู หรือดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
ทางดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดี
ปกติสุขน้อยลง ผู้สูง อายุจ านวนมากถูกทอดทิ้ง ให้อยู่ตาม
งามแน่ชัด และนาตนไปถูกทางสู่จุดหมายแน่วแน่ มั่นคงไม่
ลาพังโดยลูกหลานออกไปทางานในเมือง และส่งเสียเงินทอง
พร่าส่าย ไม่ไถลเชือนแช 4) ปุพ เพกตปุญ ญตา (มีทุนดีได้
มาเลี้ยงดู หรืออาจถูกปล่อยปละละเลยให้ผู้สูงอายุต้องทามา
เตรียมไว้) ความเป็นผู้ได้ทาความดีไว้ก่อนแล้ว มีพื้นเดิมดี ได้
หากิ นเลี้ ย งตั ว เองไปตามล าพั ง (เศรษฐวัฒ น์ โชควรกุ ล ,
สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น ความมีสติปัญญา
2555) โดยเฉพาะในด้ า นสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพื้นมาแต่เดิม และ
ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น และร้อยละ 3.8
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ อาศั ย พื้ น เดิ ม เท่ า ที่ ตั ว มี อ ยู่ รู้ จั ก แก้ ไ ข
ของผู้ สู ง อายุอ ยู่ใ นภาวะทุ พ พลภาพช่ว ยตัว เองไม่ ไ ด้ต้ อ ง
ปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ ความดี
พึ่งพาผู้อื่นซึ่งร้อยละ 18.5 หรือเกือบ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุ
งาม ฝึกฝนความชานิชานาญ เตรียมไว้ก่อนแต่ต้น ซึ่งเมื่อมี
เหล่ า นี้ ข าดผู้ ดู แ ล และร้ อ ยละ 21.43 ผู้ สู ง อายุ มี ร ะดั บ
เหตุต้องใช้ก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะต้อนรับความสาเร็จ สามารถ
สุข ภาพจิ ต ต่ากว่ าเกณฑ์ ม าตรฐานทั่ ว ไป และนอกจากนี้
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและก้าวสู่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
พบว่า ผู้สูง อายุที่ปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนามากมี
ผู้วิจัยเห็นว่าการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
แนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ปฏิ บัติตามหลักค าสอน
ผู้สูงอายุนั้น ต้องกาหนดรูปแบบ หรือแนวทางในการพัฒนา
ของศาสนาน้อย จะเห็นได้ว่าการที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างต่อเนื่องชัดเจน มีคุณภาพและยั่งยืน โดยการบูรณาการ
คือ ผู้สู ง อายุมีสุ ขภาพที่ ดีทั้ง กายและจิต มีค รอบครัว มีสุ ข
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
มีสังคมที่เอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุสอดคล้องกับ Tongprateep
มีห ลั ก ประกั นที่ มั่ น คง ได้รั บ สวัส ดิ ก ารและการบริ ก ารที่
(2000) กล่าวว่า การใช้หลักศาสนามาเป็นแนวทางในการ
เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ เป็นที่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุส ามารถปรับตัวได้อย่าง
ยึด เหนี่ ยวจิ ตใจและมี ส่ วนร่ วมในครอบครั ว ชุ มชน และ
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต เนื่องจากศาสนา
สั ง คม มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และข่ า วสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
พุทธนั้นมีแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุใน
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)
ชนบทที่ยัง เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไว้ได้เป็นอย่างดี
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และศาสนาพุทธยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สาคัญ ทาให้
ให้ส อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และผลที่ได้จ ากการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนด
ของ จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย (2547) กล่าวว่า ความเชื่อ
แนวทางและการวางแผนเชิงนโยบายหน่วยงานของรัฐและ
แนวคิด และการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทาง
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิน
พุทธศาสนามีส่วนสาคัญในการกาหนดทัศนคติในการดาเนิน
ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพตามหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนา
ชีวิต และความสุขสบายทางใจของผู้สูงอายุโดยผู้สูง อายุมี
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุ ณภาพของผู้สูงอายุ
ทัศนคติต่อชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ผล
โดยการบู ร ณาการหลั ก ธรรมจั ก รสี่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
จากการกระทาอาจเกิด ขึ้น ในชี วิต นี้ห รือ ชีวิ ตหน้า จึง ควร
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุตาม
ประกอบแต่ความดี เพื่อรับผลตอบแทนที่ดี และควรมีความ
แผนผู้สูง อายุแห่ง ชาติ ซึ่ง เป็นหลักธรรมนาชีวิตไปสู่ค วาม
สงบในจิ ต ใจเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง ปราร ถนา
เจริญรุ่ง เรือง และดาเนินไปในวิถีทางที่ถูกต้อง คือ การมี
เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ พิริยคุณธร (2557) ซึ่งในการนาหลัก
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),
ค าสอนทางพระพุ ทธศาสนามาใช้ ในการด าเนิน ชีวิ ตของ
2538; พระพรหมคุณาภรณ์, 2546) ประกอบด้วย 1) ปฏิรูป
ผู้สูง อายุ ซึ่งเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิต
2. ขอบเขตตัวแปร
อย่างมีคุณ ภาพของผู้สูง อายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) คื อ
ตอนกลางโดยใช้ ห ลั กจั ก รสี่ โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ การวิ จั ย
การดาเนินชีวิ ตตามหลักจักรสี่ ได้แ ก่ 1) ปฏิรูปเทสวาสะ
ดังต่อไปนี้
(เลื อ กอยู่ ถิ่ น ที่ เ หมาะ) 2) สั ป ปุ ริ สู ปั ส สยะ (สมาคมกั บ
สัตบุรุษ) 3) อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ถูกวิถี) 4) ปุพเพกต
วัตถุประสงค์การวิจัย
ปุญญตา (มีทุนดีได้เตรียมไว้) และยุทธศาสตร์แผนผู้สูงอายุ
1. เพื่อสร้างและพั ฒนารู ป แบบการด าเนิ นชี วิ ต
แห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการเตรียมความ
อย่างมีคุณ ภาพของผู้สูง อายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
พร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ด้านการ
ตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม
2. เพื่อทดลองใช้ และหาประสิทธิภ าพรูปแบบ
สาหรับผู้สูงอายุ
การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นภาค
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ 1.
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลางโดยใช้ ห ลั ก จั ก รสี่ ที่
รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาค
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ 2. ตัวบ่งชี้
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ขอบเขตการวิจัย
ตอนกลาง
1. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
3. ขอบเขตระยะเวลา
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
ตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น จานวน 120 คน
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สรุปเป็นประเด็นเพื่อกาหนดเป็นตัวแปรที่จะใช้ในการกาหนด
กรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อ
วันสูงอายุที่มีคุณภาพ
2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ

หลักจักร 4
1) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นอาศัยที่เหมาะสม
2) สัปปุริสูปัสสยะ การสมาคมกับสัตบุรุษ
3) อัตตสัมมาปณิธิ การดารงตนไว้ในทางที่ชอบ
4) ปุพเพกตปุญญตา การมีทุนดีได้เตรียมไว้

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยใช้หลักจักร 4

ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย นาเสนอในประเด็นจาก
(Research & Development) เพื่อสร้างรูปแบบการดาเนิน
คาถามการวิจัยและประเด็นอื่นๆ ที่พบจากการวิจัยรวม 4
ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านปฏิรูปเทสวาสะ 2) ด้านสัปปุริสูปัสสยะ
ตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ ซึ่ง การวิจัยในลักษณะนี้ เน้น
3) ด้านอัตตสัมมาปณิธิ 4) ด้านปุพเพกตปุญญตา ตามลาดับ
ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปร เงื่อนไข
ดังนี้
และช่วงเวลาที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันกรอบความคิด
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสร้ างและพั ฒ นา
(Conceptual Framework) ห รื อ รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่ า งมีคุณภาพของผู้สูงอายุใ น
(Research Model) ที่แสดงถึงโครงสร้าง (Structure) ของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ตอนกลางโดยใช้ ห ลั ก จั ก รสี่
งานวิจัยและผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐานในการกาหนด
พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ
สมมติฐานวิจัย ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมทั้งด้าน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ มี
ทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ และสอดคล้ อ งกั บ
กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักธรรมจักร
ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของการวิ จั ย โดยมี ร ายละเอีย ดในการ
สี่จานวน 4 ด้าน 19 กิจกรรม ดังนี้
ดาเนินการดังนี้
1. ด้ า นปฏิ รู ป เทสวาสะ อยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ที่
1) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ จ ากข้ อ ค าถาม
เหมาะสม มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม 6
ปลายเปิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการส นทนากลุ่ ม ( Focus Group
กิจ กรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมส ารวจตรวจสอบ และประเมิน
Discussion) โดยใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิค เดลฟาย
คุณภาพ ความต้องการจาเป็น 2) กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน
(Delphi techniques) เครื่อ งมื อที่ ใช้ ได้แ ก่ แบบสนทนา
3) กิ จ กรรมการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ 4) กิ จ กรรมกิ จ วั ต ร
กลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบสังเกต (Unstructured
ประจ าวั น 5) กิ จ กรรมการเดิ น ทางโดยวิ ธี ก ารเดิ น
Observation) และใช้ การวิ เ คราะห์ เชิ ง เนื้ อหา (content
ปั่นจักรยาน 6) กิจกรรมนันทนาการ
analysis) เพื่ อกาหนดแนวทางในการเสริม สร้า งคุณ ภาพ
2. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ประกอบด้วยกิจ กรรม 6 กิจ กรรม ดัง นี้ 1) กิจ กรรมทาง
ที่บูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สั ง คมพบปะสั ง สรรค์ 2) กิ จ กรรมบทบาทในสั ง คม
กับหลักธรรมจักรสี่ 2) ผู้วิจัยนารูปแบบที่สร้างขึ้นไปทดลอง
3) กิจกรรมการเข้าร่วมกลุ่มในชมรมต่างๆ 4) กิจกรรมด้าน
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และประเมินคุณภาพของรูปแบบจาก
การศึกษา 5) กิ จ กรรมด้านศาสนา ประเพณี วั ฒนธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับโดย
ประจาท้องถิ่น 6) กิจกรรมการทัศนศึกษา
การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
3. ด้ า นอั ต ตสั ม มาปณิ ธิ ตั้ ง ตนไว้ ถู ก วิ ถี
(Standard Deviation) ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ แ ละหา
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม 5 กิ จ กรรม ดั ง นี้ 1) กิ จ กรรม
ประสิทธิภ าพของรูปแบบการโดยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบพหุ
อาชีวบาบัด 2) กิจกรรมดนตรี 3) กิจกรรมบริการห้องสมุด
กรณีศึกษา (Multi-cases study) ซึ่ง พื้นที่และเป้าหมายที่
4) การมีงานอดิเรกนันทนาการ 5) กิจกรรมด้านอาชีพ
ใช้ส าหรับการวิจัย ครั้ง นี้ ผู้วิจัยลงพื้นที่ ศึกษาแบบเจาะจง
4. ด้านปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีได้เตรียม
(Purposive Sampling) เฉพาะกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) กิจ กรรมด้านสุขภาพอนามัย
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อ ยเอ็ด จานวน 120
2) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้
คน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความร่วมมือของส่วนงานที่
ผลการวิ เ ครา ะห์ ก ารทดลอ งใช้ แ ละห า
เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต่อเนื่อง 3) ผู้วิจัยนาผลการประเมิน
ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้
มาพัฒนารูปแบบให้มีคุณภาพสอดคล้ องกับแนวคิด และ
หลักจักรสี่ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่กาหนด
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ น
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักสี่ ได้แก่
ทั ศ นะของ Beadle-Brown et al. (2008) กล่ า วถึ ง การ
ด้านปฏิรูปเทสวาสะ ด้านสัปปุริสูปัส สยะ ด้านอัตตสัมมา
รวมกลุ่มทางสัง คม (Social Inclusion) การรวมกลุ่มทาง
ปณิธิ และด้านปุพเพกตปุญญ สูง ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สังคมจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม
สถิติที่ระดับ .05
ทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสัง คม การ
อภิปรายผล
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในการบริการ
1. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คือ การอยู่ในท้องถิ่นที่
ทางสังคม การยอบรับทางสังคม และสถานภาพทางสังคม
เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และทัศนะของจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2557) ที่กล่าวถึง
ขึ้นในระดับมากทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
จิตสานึก สติสัมปชัญญะ คุณธรรมประจาใจ ความซื่อสัตย์
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใกล้แหล่ง เรียนรู้ หรือในหมู่บ้านชุมชนมี
สุจ ริ ต ความเมตตากรุ ณ า ความช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล ความ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้
กตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี ความศรัทธาในศาสนา ความ
ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าชี พ เป็ น ไปตามทั ศ นะของ จิ ร าภรณ์
เสียสละ ความมุ่งมั่นต่อการละเว้นจากอกุศลกรรมอบายมุข
ตั้งกิตติภาภรณ์ (2557) ที่กล่าวว่า สภาวะแวดล้อมที่บริสุทธิ์
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Rowe and Kahn (1997 cited
สะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้า อากาศ
in Hsu et al., 2010) กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จ
และเสียง มีทรัพยากรที่จาเป็นแก่การดารงชีพ การคมนาคม
การด ารงชี วิ ต จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ มิ ติ ด้ า นสุ ข ภาพ มิ ติ ด้ า น
ที่ส ะดวกและปลอดภั ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ทั ศ นะของ The
สุขภาพจิต และมิติทางด้านสัง คม โดยมิติ ด้านสุข ภาพจะ
World Health Organization Quality of Life Assessment:
กล่ า วถึ ง เรื่ อ งการเลื อ กและการบริ โ ภค พฤติ ก รรมการ
[WHOQOL] (1995 cited in Butler and Ciarrochi,
รั บ ประทาน ยารั ก ษาโรค และการออกกาลั ง กาย/การ
2007); RuŠkus (1997 cited in Skučas and
เคลื่อนไหวร่า งกาย และที่ส าคัญเป็ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
Mockevičienė, 2009); Lapid et al. (2011); Beadleและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (2553) ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผน
Brown et al. (2008) ที่กล่าวถึงว่า คุณภาพชีวิตมีโครงสร้าง
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง
หลายมิ ติ โ ดยมีค วามเกี่ย วข้ องเชื่อ มโยงทั้ง กายภาพที่ อ ยู่
พ.ศ.2552 โดยมีหลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
อาศัย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สภาพแวดล้อม สุขภาพ
มาตรการส่งเสริมการอยู่ร วมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
รวมถึงสิ่ง อานวยความ การจัดระบบและบริการทางสังคม
ขององค์กรผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ
และที่สาคัญเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ Dupuis, Kousaie, Wittich
แห่ง ชาติ กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมั่ นคงของ
and Spadafora (2007) ที่ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ต้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว ม
มนุ ษ ย์ (2553) ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ
ในสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา และถ่ายทอดทักษะ
ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2552
และประสบการณ์กับเยาวชนรุ่นใหม่
โดยมีหลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มาตรการ
3. ด้ า นสั ป ปุ ริ สู ปั ส สยะ คื อ การสมาคมกั บ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย แล ะ
สัตบุรุษ พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับมาก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย และแผนพัฒนา
ทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุดได้แก่ แต่งกาย เสื้อผ้า
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ Dupuis,
อาภรณ์ ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และดูแลสุขภาพร่างกายให้
Kousaie, Wittich and Spadafora (2007) ที่ ว่ า ผู้ สู ง อายุ
สะอาดอยู่เสมอ เป็นไปตามทัศนะของจิราภรณ์ ตั้งกิตติภ า
ควรได้รับการสนับสนุนจากการได้ร ายได้ ครอบครัว การ
ภรณ์ (2557) ที่กล่าวว่า คุ ณภาพชีวิตด้านร่างกาย ได้แก่
ช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม และการช่วยเหลือตนเองเพื่อ
สภาวะที่มีอาหาร น้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
สามารถเข้าถึงปัจจัย 4 (น้า อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม)
สิ่ง อานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบ
รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
อาชีพที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีสภาพร่างกาย
2. ด้ า นสั ป ปุ ริ สู ปั ส สยะ คื อ การสมาคมกั บ
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการสมวัย
สัตบุรุษ พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับมาก
นอนหลับและพักผ่อนได้ตามปกติ มีสมรรถนะในการทางาน
ทุกข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คบหาสมาคมกับ
และที่สาคัญเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
บุ ค คลที่ ท าตามมโนส านึ ก หรื อ จิ ต ส านึ ก ที่ ดี และคบหา
แห่ง ชาติ กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมั่ นคงของ
สมาคมกับบุคคลที่จะไม่ชักนาคนไปในทางผิดที่เสียหายไม่
มนุษย์ (2553) ที่กาหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่
เป็ นประโยชน์ เช่ น ไม่ชั ก ชวนให้ ใครลุ่ ม หลงในอบายมุ ข
2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2552 โดยมี
เพราะเป็นทางนามาซึ่งความเสื่อมเสียให้แก่ตน เป็นไปตาม
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หลั ก การว่ า การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ มาตรการ
เอกสารอ้างอิง
ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเอง
1.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
เบื้องต้น
มนุษย์. (2553). พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
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