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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยใช้หลักจักรสี่ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
techniques) ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 รูป/คน ทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบสอบถามปลายเปิด 
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสังเกต (Observation form)  
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้
หลักจักรสี่ มีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักธรรมจักรสี่จ านวน 4 ด้าน 19 กิจกรรม สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: 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 North-
east, 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  
____________________________________________________________________________________________ 
1-7อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
8,9นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั  
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยญาณสงัวร 
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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 
to Success) 
 
บทน า 
  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข 
พ.ศ.2553) ระบุว่า ผู้สูงอายุได้รับสิทธิการคุ้มครอง และการ
สนับสนุนทั้งในด้านสังคม สุขภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการให้
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในมาตราท่ี 11 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2553) นอกจากน้ันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ได้ให้ความส าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมเพ่ือสังคมสูงวัย ซึ่งนับเป็นแผน
แรกที่บูรณาการประเด็นผู้สูงอายุเข้ากับแผนพัฒนาประเทศ 
ด้วยปรัชญาที่ว่า “ผู้สูงอายุน้ันไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือ
เป็นภาระต่อสังคม แต่มาสารถมีส่วนร่วม เป็นพลังพัฒนา
สังคมจึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว 
ชุมชน และรัฐให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรีและ
คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด” 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)   
  การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน
ร่วมท าประโยชน์ให้สังคมจึงกลายเป็นประเด็นที่ท้าทายย่ิง 
ซึ่งปัจจุบันจ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ
ต้ังแต่ 60 ปี ข้ึนไป) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราที่
รวดเร็ว มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ท าให้
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะ
ที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (Population ageing) 
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปี ข้ึนไปเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ดังน้ันประเทศไทยจึงนับได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลายทศวรรษ 
ที่ผ่านมาสถาบันครอบครัวของไทยอ่อนแอลง การคาดหวัง
ให้บุตรหรือครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่ให้การเกื้อหนุนแก่
ผู้สูงอายุเป็นไปยากข้ึน มีบุตรน้อยลง การย้ายถ่ินของบุตร

หรือประชากรในวัยแรงงานท าให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้องอาศัย
อยู่กับหลานเพียงล าพัง และยังต้องให้การดูแลเกื้อหนุนแก่
หลานที่ยังเล็กที่บุตรน ามาฝากไว้ (Knodel and Chayovan, 
2008) ซึ่งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2545-
2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ได้มีการก าหนด
ประเด็นมาตราใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุด้วยการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
บริการทางสังคมต่างๆได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นต้น (สุนันทา โอศิริ และคณะ, 2557) การศึกษาวิจัย
เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยง
หรือปัจจัยที่ควรป้องกันเพ่ือความส าเร็จ ในการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันจะมีการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนหรือแหล่งที่
ผู้สูงอายุอาศัยเป็นฐานในการพัฒนา (Hsu et al., 2010)  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่าง
มากทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก ปัญหาของผู้สูงอายุ
นับวันก็ย่ิงเพ่ิมจ านวนข้ึนเรื่อยๆ ผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้
ชีวิตในบั้นปลายอยู่ร่วมกับบุตรหลาน พบ ปัญหาในด้านการ
ปรับตัวเน่ืองจากมีอายุที่แตกต่าง มีทัศนะคติที่แตกต่าง จึง
เป็นผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามล าพัง เพราะบุตรหลานแยก
ครอบครัวออกไป หากต้องกลับไปอยู่กับบุตรหลานในบั้น
ปลายชีวิต จะต้องปรับตัวเองอย่างมาก (ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น, 2556) สอดคล้องกับ
ผลสรุปประชุมของประธานชมรมผู้สูงอายุในแปดจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้สูงอายุในสี่จังหวัด คือ 
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จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น ท่ียังมี
คุณภาพชี วิ ตในภาพร วมที่ ค่ อน ข้าง ต่ า  ร วม ถึ งการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติของบุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่ง
ควรมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองให้เกิดการประชาสัมพันธ์ใน
ภาพกว้างของสังคมให้บุตรหลาน ชุมชน สังคมเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ  และสภาพของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่
อาศัยในชุมชนมักประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ และเด็กเป็นส่วน
ใหญ่ลักษณะดังกล่าวข้างต้นท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อ
ประชากรกลุ่มอื่นในชุมชนเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกัน สิ่งที่ตามมา คือ
ผู้สูงอายุจะมีผู้เลี้ยงดู หรือดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
ปกติสุขน้อยลง ผู้สูงอายุจ านวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตาม
ล าพังโดยลูกหลานออกไปท างานในเมือง และส่งเสียเงินทอง
มาเลี้ยงดู หรืออาจถูกปล่อยปละละเลยให้ผู้สูงอายุต้องท ามา
หากินเลี้ยงตัวเองไปตามล าพัง (เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, 
2555) โดยเฉพาะในด้านสุขภาพผู้สูงอายุต้องเผชิญกับ
ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมข้ึน และร้อยละ 3.8 
ของผู้สูงอายุอยู่ในภาวะทุพพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้ต้อง
พ่ึงพาผู้อื่นซึ่งร้อยละ 18.5 หรือเกือบ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุ
เหล่าน้ีขาดผู้ ดูแล และร้อยละ 21.43 ผู้สูงอายุมีระดับ
สุขภาพจิตต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และนอกจากน้ี
พบว่า ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนามากมี
แนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักค าสอน
ของศาสนาน้อย จะเห็นได้ว่าการที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
คือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตมีครอบครัวมีสุข  
มีสังคมที่เอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย 
มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่
เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พ่ึงพาตนเองได้ เป็นที่
ยึดเหน่ียวจิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)   
  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และผลที่ได้จากการ
วิจัยในครั้งน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนด
แนวทางและการวางแผนเชิงนโยบายหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนิน
ชี วิตอ ย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา  
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ
โดยการบูรณาการหลักธรรมจักรสี่  กับ วัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งเป็นหลักธรรมน าชีวิตไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง และด าเนินไปในวิถีทางที่ถูกต้อง คือ การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2538; พระพรหมคุณาภรณ์, 2546) ประกอบด้วย 1) ปฏิรูป

เทสวาสะ (อยู่ในถ่ินที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม)  การเลือก
หาถ่ินที่อยู่ หรือแหล่งที่เล่าเรียนด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคล
และสิ่ ง แวดล้ อมที่ อ านวยแก่ก าร ศึ กษา พัฒนาชี วิ ต  
การแสวงหาธรรมการแสวงความรู้ การสร้างสรรค์ความดีงาม
และความเจริญก้าวหน้า 2) สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับ
สัตบุรุษ) การรู้จักเสวนาคบหาหรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้   
ผู้ทรงคุณและผู้ที่จะเกื้อกูลแก่การแสวงธรรมหาความรู้ 
ค วามก้ า วห น้าง อกง าม  และความ เจริญโ ดยธรรม  
3) อัตตสัมมาปณิธิ (ต้ังตนไว้ถูกวิถี) ต้ังตนไว้ชอบ  ต้ังจิต 
คิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง การด ารงตนมั่นอยู่ในธรรมและ
ทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ต้ังเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดี
งามแน่ชัด และน าตนไปถูกทางสู่จุดหมายแน่วแน่ มั่นคงไม่
พร่าส่าย ไม่ไถลเชือนแช 4) ปุพเพกตปุญญตา (มีทุนดีได้
เตรียมไว้) ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้
สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น ความมีสติปัญญา 
ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพ้ืนมาแต่เดิม และ
อีกส่วนหน่ึง คือ อาศัยพ้ืนเดิมเท่าที่ตัวมีอยู่ รู้จักแก้ไข
ปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ ความดี
งาม ฝึกฝนความช านิช านาญ เตรียมไว้ก่อนแต่ต้น ซึ่งเมื่อมี
เหตุต้องใช้ก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะต้อนรับความส าเร็จ สามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและก้าวสู่ความเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป 
  ผู้วิจัยเห็นว่าการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุน้ัน ต้องก าหนดรูปแบบ หรือแนวทางในการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองชัดเจน มีคุณภาพและย่ังยืน โดยการบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุสอดคล้องกับ Tongprateep 
(2000) กล่าวว่า การใช้หลักศาสนามาเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้อย่าง
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชีวิต เน่ืองจากศาสนา
พุทธน้ันมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุใน
ชนบทที่ยังเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไว้ได้เป็นอย่างดี 
และศาสนาพุทธยังเป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจที่ส าคัญ ท าให้
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย (2547) กล่าวว่า ความเชื่อ
แนวคิด และการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการก าหนดทัศนคติในการด าเนิน
ชีวิต และความสุขสบายทางใจของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุมี
ทัศนคติต่อชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ผล
จากการกระท าอาจเกิดข้ึนในชีวิตน้ีหรือชีวิตหน้าจึงควร
ประกอบแต่ความดี เพ่ือรับผลตอบแทนที่ดี และควรมีความ
สงบในจิตใจ เมื่ อ ต้อง เผชิญกับสิ่ งที่ ไม่ พึ งปราร ถนา 
เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ พิริยคุณธร (2557) ซึ่งในการน าหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล 
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ 
 2. เพ่ือทดลองใช้และหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การด า เ นินชี วิตอย่างมีคุณภาพของผู้ สู ง อายุ ในภาค
ตะ วันออกเ ฉียง เห นือตอนกลาง โดยใช้หลั กจักรสี่ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย  
  1. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
   ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดขอนแก่น จ านวน 120 คน   

  2. ขอบเขตตัวแปร  
   ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ 
การด าเนินชีวิตตามหลักจักรสี่ ได้แก่1) ปฏิรูปเทสวาสะ 
(เลือกอยู่ถ่ินที่ เหมาะ) 2) สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับ
สัตบุรุษ) 3) อัตตสัมมาปณิธิ (ต้ังตนไว้ถูกวิถี) 4) ปุพเพกต
ปุญญตา (มีทุนดีได้เตรียมไว้) และยุทธศาสตร์แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการเตรียมความ
พร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ  
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คื อ 1 . 
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ 2. ตัวบ่งชี้
คุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
  3. ขอบเขตระยะเวลา  
   ตลอดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สรุปเป็นประเด็นเพ่ือก าหนดเป็นตัวแปรที่จะใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

หลักจักร 4 

1) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถ่ินอาศัยที่เหมาะสม 
2) สัปปุริสูปัสสยะ การสมาคมกับสัตบุรุษ 
3) อัตตสัมมาปณิธิ การด ารงตนไว้ในทางที่ชอบ  
4) ปุพเพกตปุญญตา การมีทุนดีได้เตรียมไว้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

1) ด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพ่ือ
วันสูงอายุที่มีคุณภาพ  

2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  

3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง โดยใช้หลักจักร 4 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กา ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒนา 
(Research & Development) เพ่ือสร้างรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ ซึ่งการวิจัยในลักษณะน้ี เน้น
ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เงื่อนไข 
และช่วงเวลาที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันกรอบความคิด 
(Conceptual Framework) ห รื อ รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย 
(Research Model) ที่แสดงถึงโครงสร้าง (Structure) ของ
งานวิจัยและผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐานในการก าหนด
สมมติฐานวิจัย ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมทั้งด้าน
ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการดังน้ี 
 1) ผู้ วิจัยใช้วิ ธีการสังเคราะห์จากข้อค าถาม
ปลายเปิดที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ ม  ( Focus Group 
Discussion) โดยใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi techniques) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบสังเกต (Unstructured 
Observation) และใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content 
analysis) เพ่ือก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ที่บูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
กับหลักธรรมจักรสี่ 2) ผู้วิจัยน ารูปแบบที่สร้างข้ึนไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และประเมินคุณภาพของรูปแบบจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับโดย
การหาค่า เฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ที่ ไ ด้จ ากการทดลองใช้ และหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการโดยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบพหุ
กรณีศึกษา (Multi-cases study) ซึ่งพ้ืนที่และเป้าหมายที่
ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 120 
คน เน่ืองจากเป็นโครงการที่มีความร่วมมือของส่วนงานที่
เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต่อเน่ือง 3) ผู้วิจัยน าผลการประเมิน
มาพัฒนารูปแบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวคิด และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยน าเสนอในประเด็นจาก
ค าถามการวิจัยและประเด็นอื่นๆ ที่พบจากการวิจัยรวม 4 
ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านปฏิรูปเทสวาสะ 2) ด้านสัปปุริสูปัสสยะ 
3) ด้านอัตตสัมมาปณิธิ 4) ด้านปุพเพกตปุญญตา ตามล าดับ
ดังน้ี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างและพัฒนา
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่  
พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่  มี
กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักธรรมจักร
สี่จ านวน 4 ด้าน 19 กิจกรรม ดังน้ี 
   1. ด้านปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในท้องถ่ินที่
เหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ประกอบด้วยกิจกรรม 6 
กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมส ารวจตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ ความต้องการจ าเป็น 2) กิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน 
3) กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ 4) กิจกรรมกิจวัตร
ประจ า วัน 5 ) กิ จกรรมการ เ ดินทาง โดย วิ ธีการเ ดิน  
ปั่นจักรยาน 6) กิจกรรมนันทนาการ  
   2. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ  
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมทาง
สังคมพบปะสั งสรรค์  2 )  กิ จกรรมบทบาทในสั งคม  
3) กิจกรรมการเข้าร่วมกลุ่มในชมรมต่างๆ 4) กิจกรรมด้าน
การศึกษา 5) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ประจ าท้องถ่ิน 6) กิจกรรมการทัศนศึกษา  
   3. ด้านอัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว้ถูกวิถี  
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดัง น้ี 1) กิจกรรม 
อาชีวบ าบัด 2) กิจกรรมดนตรี 3) กิจกรรมบริการห้องสมุด 
4) การมีงานอดิเรกนันทนาการ 5) กิจกรรมด้านอาชีพ  
   4. ด้านปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีได้เตรียม
ไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย  
2) กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้  
  ผลการวิ เ ค รา ะห์ การทดลองใช้ และหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้
หลักจักรสี่ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุใน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักสี่ ได้แก่ 
ด้านปฏิรูปเทสวาสะ ด้านสัปปุริสูปัสสยะ ด้านอัตตสัมมา
ปณิธิ และด้านปุพเพกตปุญญ สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
    
อภิปรายผล 
  1. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คือ การอยู่ในท้องถ่ินที่
เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนในระดับมากทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่   
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ หรือในหมู่บ้านชุมชนมี
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ  เป็นไปตามทัศนะของ  จิราภรณ์   
ต้ังกิตติภาภรณ์ (2557) ที่กล่าวว่า สภาวะแวดล้อมที่บริสุทธ์ิ
สะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ า อากาศ 
และเสียง มีทรัพยากรที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ การคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ  The 
World Health Organization Quality of Life Assessment: 
[WHOQOL] (1995 cited in Butler and Ciarrochi, 
2007); RuŠkus (1997 cited in Skučas and 
Mockevičienė, 2009); Lapid et al. (2011); Beadle-
Brown et al. (2008) ที่กล่าวถึงว่า คุณภาพชีวิตมีโครงสร้าง
หลายมิติโดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งกายภาพที่อยู่
อาศัย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สภาพแวดล้อม สุขภาพ 
รวมถึงสิ่งอ านวยความ การจัดระบบและบริการทางสังคม 
และที่ส าคัญเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (2553) ที่ก าหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่ งชาติ   
ฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552  
โดยมีหลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มาตรการ
ส่ ง เสริ มและส นับส นุนให้ ผู้ สู ง อา ยุมีที่ อ ยู่อาศั ยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย และแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ Dupuis, 
Kousaie, Wittich and Spadafora (2007) ที่ ว่าผู้ สู งอายุ
ควรได้รับการสนับสนุนจากการได้รายได้ ครอบครัว การ
ช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม และการช่วยเหลือตนเองเพ่ือ
สามารถเข้าถึงปัจจัย 4 (น้ า อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม) 
รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ 
 2. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คือ การสมาคมกับ
สัตบุรุษ  พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในระดับมาก
ทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คบหาสมาคมกับ
บุคคลที่ท าตามมโนส านึกหรือจิตส านึกที่ดี และคบหา
สมาคมกับบุคคลที่จะไม่ชักน าคนไปในทางผิดที่เสียหายไม่
เป็นประโยชน์ เช่น ไม่ชักชวนให้ใครลุ่มหลงในอบายมุข 
เพราะเป็นทางน ามาซึ่งความเสื่อมเสียให้แก่ตน เป็นไปตาม

ทัศนะของ  Beadle-Brown et al. (2008) กล่าวถึง การ
รวมกลุ่มทางสังคม (Social Inclusion)  การรวมกลุ่มทาง
สังคมจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่ม
ทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม สภาพแวดล้อม 
ของที่อยู่อาศัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม  การ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในการบริการ
ทางสังคม การยอบรับทางสังคม และสถานภาพทางสังคม 
และทัศนะของจิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์ (2557) ที่กล่าวถึง
จิตส านึก สติสัมปชัญญะ คุณธรรมประจ าใจ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเมตตากรุณา ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความ
กตัญญูกตเวท ีความจงรักภักดี ความศรัทธาในศาสนา ความ
เสียสละ ความมุ่งมั่นต่อการละเว้นจากอกุศลกรรมอบายมุข  
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Rowe and Kahn (1997 cited 
in Hsu et al., 2010) กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ
การด ารงชีวิต จะเกี่ยวข้องกับมิ ติด้านสุขภาพ  มิติด้าน
สุขภาพจิต และมิติทางด้านสังคม โดยมิติด้านสุขภาพจะ
กล่าวถึงเรื่องการเลือกและการบริโภค  พฤติกรรมการ
รับประทาน ยารักษาโรค  และการออกกาลังกาย/การ
เคลื่อนไหวร่างกาย และที่ส าคัญเป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2553) ที่ก าหนดไว้ในแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2552 โดยมีหลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
มาตรการส่งเสริมการอยู่รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ขององค์การสหประชาชาติ Dupuis, Kousaie, Wittich 
and Spadafora (2007) ที่ ว่ า ผู้ สู ง อ า ยุ ต้ อ ง มี ส่ วนร่ ว ม 
ในสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา และถ่ายทอดทักษะ 
และประสบการณ์กับเยาวชนรุ่นใหม่ 
  3. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คือ การสมาคมกับ
สัตบุรุษ  พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในระดับมาก
ทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ แต่งกาย เสื้อผ้า
อาภรณ์ ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และดูแลสุขภาพร่างกายให้
สะอาดอยู่เสมอ เป็นไปตามทัศนะของจิราภรณ์ ต้ังกิตติภา
ภรณ์ (2557) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ได้แก่ 
สภาวะที่มีอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย 
สิ่งอ านวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบ
อาชีพที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีสภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการสมวัย 
นอนหลับและพักผ่อนได้ตามปกติ มีสมรรถนะในการท างาน 
และที่ส าคัญเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (2553) ที่ก าหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 
2 (พ .ศ . 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ .2552  โดยมี
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หลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  มาตรการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเอง
เบื้องต้น  
  4. ด้านปุพเพกตปุญญตา คือ การมีทุนดีได้
เตรียมไว้   พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในระดับมาก
ทุกข้อ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีหน้าท่ีการงานที่
มั่นคง และการได้อบรมความดี บ าเพ็ญบุญบารมี ในอดีต  
ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลเห็นผลแห่งความดีที่ตนได้รับอยู่ใน
ปัจจุบัน  เป็นไปตามทัศนะของจิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์ 
(2557) ที่กล่าวว่า โอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ และมีค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา 
และทัศนะที่เกี่ยวกับการมีทุนดีได้เตรียมไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
ทัศนะของ Hopkins (1998 cited in Kurtus, 2005) ที่กล่าวถึง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว ลดการเจ็บ
ไข้ได้ป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ได้แก่  
1) การออกก าลังกาย เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 2) อาหาร 
ผู้สูงอายุควรบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ า ผักและผลไม้ วิตามิน 
รวมถึงน้ า ด่ืม ในปริมาณที่เหมาะสม 3) งดการสูบบุหรี่   
4) หลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 5) ลดความตึงเครียด 
6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม 7) การท ากิจกรรมที่
ท้าทาย เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการท ากิจกรรมที่
ต้องใช้จิตใจจะ ช่วยยกระดับสุขภาพใจได้ และที่ส าคัญ
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(2553) ที่ก าหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  
(พ .ศ . 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .2552  โดยมี
หลักการว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  มาตรการ
ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ และ
มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอการน าไปใช้ 
   1. ควรศึกษาผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ด้านการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
ผู้สูงอายุในระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาลต าบล ที่มีประสิทธิภาพ 
   2. ควรศึกษาการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ ที่
ย่ังยืน เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสังคมในอนาคต 
   3. ควรศึกษาการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในหัวข้ออื่นๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ เช่น พรมวิหาร สังคหวัตถุ 
อิทธิบาท กัลยาณมิตรธรรม ฯลฯ 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์. (2553). พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบั บ แ ก้ ไ ข  2553). พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  7. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.   

2. จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย. (2547). ธรรมะกับ
ชีวิต: ข้อคิดจากผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 3(4), 660-671. 

3. จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์. (2557). การพัฒนา
บุคลิ กภาพเพื่อสร้ างเสริมคุณภาพชีวิต . 
วารสารมนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2. 
165. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

4. พร ะธ ร รมปิ ฎก  (ป .อ . ป ยุ ต โ ต ) .  ( 2538). 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. 
พิมพ์คร้ังที่ 8. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

5. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. 
พิมพ์ครั้งที่ 18.  กรุงเทพมหานคร : เพ่ิมทรัพย์
การพิมพ์. 

6. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2553). 
รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สู งอายุ ไทย  
พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: บริษัท ที คิว พี จ ากัด.   

7. ศิ ริ ว ร รณ พิ ริ ยคุ ณธร  และคณะ.  ( 2557). 
ประสบการณ์การน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนชนบท. ว.พยาบาลสงขลา
นครินทร์, 34(2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2557. 

8. สุนันทา โอศิริ และคณะ. (2557). การสร้าง
สุ ข ภ าพผู้ สู ง อ ายุ ด้ ว ย แพทย์ แผน ไท ย . 
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างเมือง
ผู้สูงอายุแสนสุข ปี 2557 (ปีที่ 2). คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

9. ส านักงานส ถิติแห่ งชาติ .  (2558). รายงาน
ส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.
2558. ค้น เมื่ อ วันที่  4 ธันวาคม 2559 จาก 
http://www.nso.go.th/sites/2014  

10. Beadle-Brown, J., Murphy, G., and 
DiTerlizzi, M. (2008). Quality of Life for 
the Camberwell Cohort. Journal of 
Applied Research in Intellectual 
Disabilities. 24. 380-390. 

 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

31 

11. Butler, J., and Ciarrochi, J. (2007). 
Psychological acceptance and quality 
of life in the elderly. Quality of Life 
Research. Springer. 16: 607–615. 

12. Dupuis, K., Kousaie, S., Wittich, W., and 
Spadafora, P. (2007). Aging Research 
Across Disciplines: A Student-Mentor 
artnership Using the United Nation 
Principles for Older Person. Educational 
Gerontology. 33: 273-292. 

13. Hsu, H. C., Wang, C. H., Chen, Y. C., Chang, 
M. C., and Wang, J. (2010). Evaluation of 
A Community-Based Ageing Intervention 
Program. Educational Gerontology. 36: 
547-572. 

14. Kurtus, E. (2005). Lifestyle Factors Affecting 
Quality of Life in Late Adulthood. 
Retrieved February 26, 2017 from 
http://www.stress-free-naturally.com/pdf/ 
Lifestyles%20of%20the%20Elderly.pdf 

15. Lapid, I. M. Piderman, K. M., Ryan, S. M., 
Somers, K. J., Clark, M. W., and Rummans, 
T. A. (2011). Improvement of quality of 
life in hospitalized depressed elderly. 
International Psychogeriatrics. 23(3): 485–
495. 

16. Skucas, K., and Mockeviciene, D. (2009). 
Factors Influencing The Quality of Life 
of Person with Spinal Cord Injury. 
Special Education. 2(21): 43-50. 

17. Tongprateep, T. (2000). The essential 
elements of spirituality among rural 
Thai elders. Journal of Advanced 
Nursing, 31(1), 197-203. 

 
 
 
 

 

http://www.stress-free-naturally.com/pdf/

